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ДУ ШКО БА БИЋ

АТИПИШЕШПЕСМЕ

А ТИ ПИ ШЕШ ПЕ СМЕ

Узми се у па мет! На шта тро шиш да не?
Ни жеш сво је вер се тај но, тор же стве но.
Ко још да нас чи та пе сме ри мо ва не,
осим слич ни те би, за не се на бе но?

Ко ме су по треб ни со не ти и стро фе
у овом спек та клу ри ја ли ти блу да?
Ко га се ти чу це зу ре и син ко пе
док жи вот то не у муљ мла ких чу да?

Рас то че но све је, ис па ло из згло ба.
Не тра жи нам ду ша да по бе ди те ло.
Пра зно ва и ху ља до шло злат но до ба,
фу ка ра и сит неж из би ли на че ло.

А ти пи шеш пе сме... И кад не што сло жиш
у ме тре и стро фе (што смеш сти хом зва ти),
пре пла ви те сре ћа ко да се обо жиш,
ко да не ка си ла цео свет по зла ти.

Пре ни се, по гле дај! Вре ме на су вуч ја!
Још ти ни су ре кли: био је смак све та!
А ти тра жиш ри ме и но ва са звуч ја
по гле дом стар ца и зна њем де те та.
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СТЕ ЖЕ СЕ ОБРУЧ

Као да и ја по ла ко схва там 
да је фи тиљ у лам пи све кра ћи 
док да њу глу ва рим и глу ма там, 
а но ћи на не са ни це тра ћим.

Да ми по ла ко окре ћу ле ђа
до ју че вер не, пре цва ле же не, 
да се оси пам ко тру ла пре ђа... 
Већ не ма ни по ла бив шег ме не.

Сте же се обруч као на фрон ту
и ја се по вла чим. Са мо: ку да?
Не ма ни цвоњ ка на мо ме кон ту –
све је спи ска ла ве се ла лу да.

Шта је оста ло? Ка ко и чи ме 
бра ни ти ово што мр да, ди ше, 
ка да преса хну мо је ри ме, 
ил’ ру ка од би је да их пи ше?

СУ СРЕТ

Про го во ри, ду шо, из ду би не сло ва,
из же же ног му ка, из ко ре на зна ња,
оба сјај хлад на сло ва не че со ва,
гра ни из мра ка вре ве и му ца ња.

Да се у те би на ђу и сје ди не
ма тер ња сја ња је зи ка и мле ка
и она ра дост што не над но си не
у су сре ту зе мље и чо ве ка. 

Уз не си све што хо ће да си ја –
у род ну ту гу, у вас кр сно мре ње, 
та мо где све тли се стра Кан до си ја, 
из не да ра, дра ги јем ка ме њем.
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ВЕ ЗА НИ СТИХ

У скло ни шту скла да, хра ни ли шту сми сла,
пре то чен у ме ре сло го ва и ме тра,
где уздар ја зар них не бро ји ма чи сла
тре пе ре у зву ку над зе маљ ског ве тра;

У сла га њу труд ном сло го ва и ри ма,
у те ро ру јам ба, ик ту са, це зу ра,
где по кре ће ру ку из пне у ме пли ма,
где про пе ва дне вље фал се том деду ра;

У до зи ву слут њи, снов них асо нан ци,
ин вер зи ја, тро па, звуч них бла го ве сти,
из над зем них три ца, где руј ни за ран ци

слу те да ћеш се бе дру га чи јег сре сти...
По тра жи се. Кре ни у ста ни шта ти ха,
у кр сну сло бо ду ве за но га сти ха. 

КАО НА СТЕЋ КУ

1.
Не ка све до че ова пи сме на
Да сам пе вао на чи ном сарп ским

У оса ми међ мно ги ма
Tуђ и да лек пу ти ма цар ским

2.
Злим очи ма одо лех
И ху дој сре ћи

У жи во бла то то нух и вре ли креч
Мно ге ме бе де су сти го ше
И не шћа ху ме у зе мљу ле ћи

А уби ме мла ка реч
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3.
Ле гох у зе мљу и сло во
Бо га мо лећ а гре ху пре дан

За мр си ше се мо ји пу ти

А сад сам ов де да на ве ки
За тра вљен ћу тим

4.
Бо јах се све га
Зми је гро ма
Кр ви и ме са

Сен ке сво је на пу ту

Та квог ме по сла у та јац до бри Бог

Из буч ног бе са
У мук и прах

Још треп ти на да мном
Као зве зда
Суд њи страх

5.
Ов де ста дох же љан све га

Ва зду ха се не на ди сах
Реч ју сво јом не ка зах се бе

Што пи сах пи сах




