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БЛА ГО ЈЕ СА ВИЋ

ИЗ ПО СТО ЈЕ ЋЕГ ЖИ ВО ТА

ДУ ШЕ

за Ј. Ц.

се ти се да има и та квих тре ну та ка
кад не ма шта да се ка же
ни сам ви део твој траг где ве ну не прав де 
на не ком ва жном ме сту 
мно ги ве ру ју да и сад
у тој бли зи ни гра до ви то ну
и ту још кли зи за бо ра вље на кап хи ља ду је се ни
као ста кло на дла ну при зи ва та на ну ру ку сме ха
мо је де те
и мо је го ди не крoз бу ку ју тар њих сен ки
ту су и они ко ји пре по зна ју 
тај ну са ши ве не књи ге
јед ном смо чу ли то пре ли ста ва ње сто ле ћа
оне ко ји апла у ди ра ју 
и са ња ју свој век 
на не бу
са мо се они не ми чу с ме ста
гра до ви у не ким за бо ра вље ним уџ бе ни ци ма не по сто је
до бри љу ди као и не ки до бри де ло ви све та
мо ра ју не ста ти
на ше бе ле шке бо ре се с на год ба ма
ми ли о ни ре чи као сит ни ин сек ти
осва ја ју шу ме
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ОКЛОП или 
О ВРЕ МЕ НУ О СУ ЗИ О ПЕ СМИ

тај на рас пра ва олу је све је за по че ла
све је оте ра ла a ми не из ла зи мо из ку ће
нас су спа ја ле тра ве и не ке ма ле ка ме не огра де
из не ког дру гог ве ка до ла зи ли су ла ве жи
мо жда је сат на ру ци ре као зве зди ко је пре ње про хо дао 
и ре као јој све о вре ме ну о су зи о пе сми
у тој бли зи ни бре го ва са ко јом су жи ве ли и дру ги
од ма ра ју се слич ни да ни исте гре шке и се ћа ња
ста ре све тло сти де ле жи вот на по чет ку пр сти ју
а са оне на пр сле гра не не ко на ста вља да се скри ва
ис под оних дру гих сто па ла та мо где наш пад жи ви
не окре ћи се у том прав цу
ре чи су опо ме ну те и не же ле да те бра не
мо жда ће крот ки из но ва на се ли ти овај град
од не ти за бо ра вље не књи ге на ђу бри ште
и ту за спа ти по пут бре га у нај ду бљој су зи
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ГУ СТИ НА МРА КА

ми смо све са мљи у ду би на ма књи га
а мрак је ту га сво је ге не ра ци је
јер ни је ис те рао му ву из гро ба
ту где се ни шта не ви ди 
не ко је за сео са истом тај ном
са мо игла за бо де на крај сло ва
одва ја све штет не ре чи од нас
да би смо ми пре по зна ли за бо ра вље ну играч ку
ко ја уста је отва ра про зор
као зе ле на ку пи на без уса на
да ла нам је на црт па кла
с на дом да ће мо са зна ти не што
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ДИ ВЉА СЕ КУН ДА

је зи ва вру ћи на до ла зи кроз не до вр ше не зи до ве
иде ка те би пре ки ше као звук лет ње тра ве 
у со би у пу ко ти на ма чим се за тво ре вра та мно ги по ка зу ју
дру ги жи вот и дру ги до хват ру ке у по лу мра ку

ди вља се кун да и овог ча са
осло бо ди ће мно ге за там ње не про зо ре и сва
бес по моћ на до зи ва ња за ко ји дан обе ле жи ће не чим

а ти још мо жда гле даш у оним треп та ји ма
у не ки свој дав ни час – увек је тре ба ло го во ри ти гла сно
а не отво ре но – као ве чер ња све тлост – као тра ка не по зна тог
нео бја шњи вог тре пе ре ња но ћу над там ном
иви цом оштрог бре га – упа ли све тло
у утро би – та ко се до ла зи до исти ни то сти пе сме
као ду бок вир – ли це ко је не смем да из гу бим 
као осве тље на лут ка на олу ку ко ја нас при кра ју да на че ка 
да јој да мо име и зна ком ис те то ви ра не ти ши не 
не по зна ти обла ци не за у ста вља ју се на кра ју свих пат њи – 
она зна да се ни шта не ће до го ди ти ве че рас – у оној ха љи ни 

не бе ске че сти це
при хва та ју хор ско зу ја ње и ње не се стре уми ру без стра ха 
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КО ВЕ РАТ ОД ПЕ ПЕ ЛА

пре мно го зи ма
као низ ду гих го ди на 
не ко је де те па ло у снег
без ве не
 
бе ле очи су нам да ле зе мљу
осе ћам то у ко сти ма
ко ве рат од пе пе ла
ду го смо че ка ли
сло во ва зду ха
са мо је про шло по ред нас
на сло ни ло се на биљ ку
и ту до не ло сво ју бит ну
су штин ску про ме ну

тад кор ња чин оклоп
као за вет наш ста ри
гу би свој по нос
ту не где и квоч кин ход се спре ма
да по бег не од ме не као од нај ма њег зр на
док но ва и пре по зна тљи ва ли ца
сва сло ва од те ку ће во де уче 
ка ко да ме стиг ну

сат да ле ке су тра шњи це
оста ви сре ћу на коп ну
још не знам за ко га
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АВ ГУСТ

ав густ је пра шњав 
тре ба ли или не да под у пи ре мо се ћа ње
на до бре да не
а обла ку се ду ша још не вра ћа
где ре чи са ме сте жу ва здух
кри ју спо ља шност збу њу ју те
по ка зу ју ти ко хо да по па клу 
ум ше та 
а тво ја ци пе ла 
ис пли ва ва на не ко остр во
њу не ће ни ко узе ти
ње на ти ши на ла же
не ма кра ја твом нео бич ном лу та њу 




