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ДИ МИ ТРИ ЈЕ МИ ЛЕН КО ВИЋ

ПЕ СМА ЖИ ВИМ ЉУ БАВ НИ ЦИ МА

Па ако с ума смет ну сте дра ге све,
и ако сво је пе сни ке пре зре сте,
нек бог вам опро сти, ал’ са мо
по штуј те ду шу у за љу бље них.

Хел дер лин

Мр тви љу бав ни ци
ми ру ју под зе мљом,
ми ру ју под тра вом,
ја пе вам жи вим љу бав ни ци ма,
њи хо вим мла дим те ли ма. 

Мр тви љу бав ни ци
у до њим све то ви ма,
те ла им из ра ста ју
у би ље, у др ве ће,
у ис точ ну зве зду,
њи хо ве очи гле да ју
на шим очи ма.
Ја пе вам жи вим љу бав ни ци ма,
њи хо вим ра ши ре ним ру ка ма,
сно ви ма ко ји по ста ју
све мир.

И кад пу ту ју,
кад че ка ју не ве ште да љи не,
кад че ка ју осмех,
кад про га ња ју су зу
они су жи ви. 
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Мо гу да се сме ју,
мо гу да пру жа ју ру ке,
мо гу да ди шу
као по ноћ ни оке ан,
као мла де жи во ти ње у тр ку.

Мр тви љу бав ни ци спа ва ју.
Њи хо во ди са ње је ди са ње сен ки –
ве ли ки про стор оме ђен,
ра њен зве зда ма и пра зни ном.
Они ви ше не мо гу
да опо зо ву сво ју смрт,
да ка жу: „Че кам те жи во те!”
Они са мо ду го ле же и ћу те.
Ако го во ре ве чер ње во де,
ако уве че чу је те гла со ве,
ако уве че чу је те ве тар
не за бо ра ви те мр тве љу бав ни ке
али пе вај те жи вим.

Да ле ка зве зда,
у ко ју су ве ро ва ли
мр тви љу бав ни ци,
по чи ва са њи хо вим
веч ним сном.
Ја пе вам жи вим љу бав ни ци ма, 
њи хо во про сви та ње,
тај но ви то бу ђе ње
ра са њи ва ње је но ве га лак си је,
вр то ва тај ни и од го не та ња,
до слу ха цве то ва,
све тло сти ко ју про но се
из ду би на би ћа,
бла го вест је от кри ћа
но вог жи во та.

Мр тви љу бав ни ци
за тво ри ли су вра та успо ме на.
Они не ће про збо ри ти: 
„Се за ме отво ри се,
хај де мо та мо где све тли
Из вор на де.”
Љу бав ни ци под зе мљом
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не ће пру жа ти ру ке
пре ма ко лев ци,
чу ти бла го сло ве не ре чи:
Ма ти мо ја,
не ће се пре тво ри ти у сан
кад ожи ви њи хо ва ма шта.

Ја пе вам жи вим љу бав ни ци ма,
њи хо ва пе сма
по кло ње на је и мом би ћу.
Пти цо за пе вај
сле ти на жи ви длан
то пао од веч не на де.
Жи ви љу бав ни ци
оства ру ју ма гич не ви ди ке сна,
бла го си ља ју не бе са
за сва ки зрак ле по те сви та ња.

Мр тви љу бав ни ци
је ди но жи ве у на ма.
Док тра је мо
и Еу ри ди ка је у на ма 
на та ла си ма све ми ра
али не чу је ли ру Ор фе ја.

Жи ви љу бав ни ци зна ју да су на зр ну пе ска
оба ле све мир ског мо ра,
али ве ру ју у сво ју љу бав.
До вољ на им је ста за
ко ја од во ди у сун ча ни мај,
цвет ко ји пр о збо ри ле по том.
За то за гр ље ни жи ве.

Сад они из ми шља ју де цу,
кла де се у цео свет,
из ми шља ју ве ли ку ру жу ве че ри,
ша ре ну ла жу пеј за жа.
Му зи ка по ља од но си их
у да ле ки свет,
оста ју све то ви за се бе.
Пи шу ма ле исто ри је
сво јих уса на,
исто ри је ср ца,
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гра де од чи стог азу ра,
по ле но вог пра ха и пе лу ди,
бу ду ћи дан.
Они ди шу,
они ду бо ко уди шу
ва здух пун при та је ног
мо шу са и пла ме на.
Мр тви љу бав ни ци 
по сто је у сво јој ти ши ни,
у сво јој из гу бље но сти.
По сто ји њи хов ход
у слу ху ста ри ца
ко је су че ка ле њи хов по вра так,
ко је че ка ју њи хов по вра так.
Њи хо во ди са ње је ди са ње сен ки.

Ја пе вам жи вим љу бав ни ци ма.
Сад они од ла зе
у сво је фа бри ке.
По не кад, за тре ну так,
за лу та ју у сно вид не пре де ле.
Уве че ду го се де
за гле да ни у да љи не,
за гле да ни у сво ја ле па те ла
и зве зда па да ли ца
оста вља траг у њи хо вим очи ма.

Да њу сво је ве ли ке очи
пре пу шта ју та ла су про ле ћа.
Пред ноћ за па ле ва тре
на про план ци ма,
од ла зе у ле пе пре де ле
иза гра да, иза го ди на,
иза осме ха, иза сно ва.

За за гр ље не љу бав ни ке
ра ђа се но во
ве ли ко ју тро љу ба ви.
Али они сни ју, мај ко,
уз не се ни у свој сан.
До так ну ће пе луд не ва ло ве
крај сун ча не оба ле,
ко јом су хо ди ли у све тлост.
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Ра ши ри ће сво ја кри ла
за но ви лет.
Мр тви љу бав ни ци спа ва ју
по след њим сном без ру ба.
Кри ло Бе лог ан ђе ла
над њи хо вим ко лев ка ма
ни је њи хов ан ђео чу вар.
Ду бо ко у свом би ћу
ми чу ва мо мр тве љу бав ни ке.
У веч ној оп се ни
да ће мо их за гр ли ти
још је дан све ти трен.

Мр тви љу бав ни ци спа ва ју
и њи хо во ди са ње је ди са ње сен ки.
Ако го во ре ве чер ње во де,
ако уве че чу је те гла со ве,
ако уве че чу је те ве тар
не за бо ра ви те мр тве љу бав ни ке
али пе вај те жи вим.

Веч ност њи хо ве љу ба ви
тек до ла зи.




