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ЕМ СУ РА ХАМ ЗИЋ 

ЋУ ТА ЊЕ

ЋУ ТА ЊЕ

Хо ћу да ћу тим,
Не го во рим ни шта,
Јер не мам ни ком,
Ни шта ви ше ре ћи.
Као зе мља ћу, 
Ко во да, ко др во,
По сто ја њем сво јим
Шу ми ти и те ћи.
И твр да би ти,
Као ка мен што је,
Док мог не из др жа ти,
Лом но ти је ло мо је.

Ни ком ни ри је чи,
Ни ко ме ни гла са!
У ћу та њу је,
Ако има спа са!!!



600

МО ЛИ ТВА

Вра ти ми лост у љу де,
И ми рис све лом бе ха ру,
И ра дост зре ња вра ти пло ду,
Оба сјај во ду у бу на ру.

Раз би стри, Бо же, људ ске очи,
про ве дри ми сли; ср ца за ци је ли,
да опет ле те ла ста ви це, 
вје тар шу мо ри, сни јег се би је ли...

Јер овај су мрак, ни дан ни ве че,
ова је за сред вре лог ље та, 
не мо же ни чим да се опе ре
осим пре чи стом су зом дје те та!
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ПРЕ ЂА

Не знам ја ко ли ко је са ти, 
Ни ко ји је ви јек.

Дав но су ми уби ли пје сму и пти цу, 
Ко је су ври је ме мо је ка зи ва ле.

Одав но сва ну ло ни је,
А по то ме, не кад,
Ра чу на ли смо да не. 

Вре ме на ви ше не ма,
Ни ма ча, нит ко ва ча.
Ву ку се да ни пре ве ја ни,
Ил цр ним кон цем 
Пре ве за ни.

Мр ко у нас, мр ка ву на гле да,
ко ја се у круп на клуп ка спре ла. 

Са вр ха бр да, не ко их упор но пу шта, 
Да за мр ше ну, сво ју там ну пре ђу,
У не раз мр сив по кров пле ту,
И те би и ме ни...

Мр ка ву на, мр ко у нас гле да. 
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ПРО ЛА ЗЕ ЉУ ДИ

Про ла зе љу ди,
Ко под ми шком, ко гр ле ћи,
Ко на ле ђи ма 
Не во љу сво ју но се ћи.

Не ки скри ва ју ћи, 
Дру ги са осми је хом, 
А тре ћи суд би ну сво ју,
На сав глас ку ну ћи.

Про ла зе љу ди, 
Ра зних ћу ди,
Не ког мај ка че ка.
Не ког дра га ку не.

А они игра ју жму ре,
Они ку ћи не жу ре.
Пра зних гру ди.
Про ла зе љу ди.
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РА ЗИ ЂО ШЕ СЕ КИ ШНИ ОБЛА ЦИ

Ра зи ђо ше се ки шни обла ци,
Благ по вје та рац ду шу ми је,
Сун це је ди је те тек на хра ње но, 
Што се из но ва, не ви но сми је.

Шу ма је ве дра, ру ка ве сква си ла,
Па стре са ка пи са пти чи јег ср ца,
У тра ви тај ни ду кат бли ста,
И све у буј ној сре ћи гр ца.

Од ме не ни је оста ло ни шта,
Тек сун чев зра чак што се зла ти;
На зи ду сје ди дје вој чи ца, 
А на ли ва ди ње на ма ти.
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СУ ТОН

Ти ши на се гу сне у ка пљи це та ме,
А пти це на час, и пје сму на пу сте.
Бо сим сто па ли ма про ју риш низ це сту,
И дје вој ка спле те пле те ни це гу сте.

Раз ви је се та да за ста ва Твог гла са,
и ми на ре ти се осун ча ју њи ме.
Зе мљи ни чи це пад ну ми ли о ни,
и Тво је сви је том за жу бо ри име!

Пре сах ну вре ла, па по но во ли ну,
а жу бор пре ра сте у злат ну ти ши ну.
От ки ну се ма ли не, су зе дје во јач ке,
док сун це ди је ли ду ка те из пљач ке!




