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РА ДО САВ СТО ЈА НО ВИЋ

АИТОЋЕПРОЋИ

ТИ ХО МРУ БРЕ ЗЕ

Ти хо мру бре зе у бра ни шту
Мру тра ве не ко ше не
Ту га је об уј ми ла до ли ну
У ко јој ви ше ни ко га не ма.

Су ши се ја сен на ру бу ли ва де
И љу шти ко ра с де бла
Као леп са ку ће.

Из вор је за му као
Сто ји тек та ну шна жи ца
Што се ра си па кроз тра ву љи ну
И на та па бур јан.

Дан се пот ко ру штио.

Са мо смук из ви ја гла ву 
Над мла дим зве зда ном
Зве ра ју ћи у не бо ко је се обла чи
И сик ће свој отров 
Гне ван на све. 
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ПУТ У ВЕЧ НОСТ

Је дан пуж ти хо ми ли уз ста бло тре шње
Ода брао је гра ну
И за пу тио се ко зна куд
А гра на се пру жи ла у зрак
И не ка ко је сва све тла по сле ки ше.

А пуж осе ћа за до вољ ство у пу ту
Као да хо ди у веч ност
И не ма ри
Што ће се ње го во пу то ва ње
За вр ши ти на кра ју гра не
Или с пр вим про плам са јем сун ца
Из ме ђу обла ка.

ПРЕ ПО ЗНА ЋУ ТЕ

Сто јим на бре гу
С ру ка ма међ зве зда ма

Тра жим тво ју зве зду
У ко ју си се про мет ну ла
Јер си ми он да ка за ла
Док смо са истог бре га
Зу ри ли у зве зда ни оси њак
Да је сва ка зве зда
Ду ша умр лог

Ве ру јем да ћу те пре по зна ти
Ме ђу зве зда ма.
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ДАВ НИ КР ЧАГ

Си шао сам низ ста зу да уми јем очи
На том вре лу где сам за хва тао во ду
Во ди ла ме не ви дљи ва ру ка де ча ка дав ног
Же лим да свет још јед ном ви дим тим очи ма
Би стрим од во де и све тло сти да ње
Да пти цу и сан пре мет нем у ја ву
Да кап са вре ла про бу ди ме
И тре пет свих чу ла ме пре о бра ти.

Сад дрх тим с во дом на дла ну
Млаз све тло сти ра си па се у сун ча не жуд ње
И се ти ме на кр чаг од гли не
Што дав ног ле та
Раз би је них пар ча ди оста крај вре ла
Да л’ с њим и ја се то кроз вре ме вра ћам у све тли не
Са ста вља ју ћи по то ну ле че сти це
У гли не ни кр чаг ста ри?

СВЕ ШТО ЈЕ ПРО ШЛО

Све што је про шло и да ље жи ви
У тре ну ци ма не ким да ле ким
И тра је сво је не спо ко је
И бо дри те у да ни ма си вим
Опо ми ње и сјак ти ко раз ни за но би сер је
У не ком твом мра ку
И гр ли те че жњи вим ру ка ма за бо ра ва

Све што је про шло на пу ту је
Да по диг не ка тар ку и раз ви је је дра
Док пло ви брод на ко ме је
Цео твој жи вот од пра ха и сре бра.




