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ДА НИ ЛО ЈО КА НО ВИЋ

ЧЕКАЊЕ

ОИ ВИ ЧЕ НО БЕС КРА ЈЕМ

Ми сао на те бе je већ
улу до про ћер дан век
па је ди но још мо гу рећ
све ла се на уздар је тек 

Ус тра ну зар да оста вим
сан што ме још про жи ма:
ле жиш на у знак у тра ви
са зве зда ма у очи ма

и сву ноћ ти на до да јем 
на нео б у зда ни смех
мир ои ви чен бес кра јем 
и ми сао све де ну на грех.
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ЧЕ КА ЊЕ

Не ви дим те ил’ од мра ка 
Ил’ од цр них уво ја ка – 

Че кам да се ја виш опет 
оста вив у бла ту сто пе 

или да по уској ста зи 
бо со но га снег раз га зиш

да ме пре не у сва ну ће
тво ја пе сма ис пред ку ће

Не ви дим те ал’ те слу тим
кроз на дам се кроз ме ђу тим

ко кроз не што изда ле ка 
што мир но и ду го че кам

О КИ ШИ
а у ства ри љу бав на

Пред ки шу се раз ле те 
по над кро во ва пти це
У про зо ру на ста кло де те
у игри при сло ни ли це

па се ок но од да ха за ма гли
и ње го ва ма ле на гла ва
као да се гу би у ма гли
и у ма гли иш че за ва

Ве тар на не се обла ке гу сте 
из чи ста ми ра пљу сне ки ша 
ули це зачас опу сте 
и град се ко усред но ћи сти ша

а њих дво је ис под стре хе
као у ре кла ми за ки шо бра не
не ште дећ по љуп це и осме хе
че ка ју да ки ша ста не
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СИТ НИ ЦЕ

Све ове сит ни це 
ко је се у ја ти ма 
као упла ше не пти це
раз ле те из мо јих ри ма

сво де се на осмех њен 
што ме од без на ђа спа са ва 
па бих да сва ки трен 
са чу вам од за бо ра ва

бо ја жљи во каo кад ме де те 
при ве чер њој шет њи гра дом 
у про ла зу не где срет не 
и по гле да то пло кра дом 

НЕВ СКИМ ПРО СПЕК ТОМ

Да ли нас ма кар ма ло има на ме сти ма 
у ко ја смо за ко ра чи ли тек ми сли ма 

па мо гу да ви дим Пе тро град 
да ви дим па ле ли се све тла 
у вре ме бе лих но ћи 
и сја је ли зве зде
или са мо тво је очи 
оба сја ва ју град
Ето и сад 
док у дан кро чим
и ре ку бе ле над ле ћу пти це
на Нев ском про спек ту по це лу ноћ и дан
че кам да те од не куд до ве ду ули це 
а уза луд но ми је че ка ње знам
јер све је не ствар но и све је сан

а у сну пре ко сво јих оба ла 
Не ва се из ли ва да ти до дир не сто па ла 




