
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО

НИСАМОДОЛЕО*

НИ САМ ОДО ЛЕО

Смрт је осе тљи ва на ред и чи сто ћу
За то ме ку па ју нок те под ре зу ју
И бр ко ве кре шу А да умрем хо ћу
На крст ми већ име уре зу ју

Цео жи вот за ово се спре мам
На да лек пут дра га ме опре ма
Там но оде ло пр слук са ша ра ма
Ме ка не ци пе ле кра ва та ма ра ма

Још са мо да ми ко су под ши ша ју
Све ће то у гро бу још крат ко да ра сте
Ду ша ни је са ма чу јем цвр кут ла сте
Ду ша је у но су у гр лу већ гр ца

Пра штај те ви што сте оку па ли мр ца
И да зна те ми ли да сам вас во лео
Али да смр ти ни сам одо лео

* Из књи ге у ру ко пи су Са по сте ље бо ла ног Дој чи на.
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ПР СТЕН СМР ТИ

У бол ни ци на Ка ра бур ми
Док се од смр ти на дам бур ми
Про зор је рам гле дам ја си ку
Ра ки ће ву тре пет ну сли ку

Тре пе ри са мо о ја си ко
Тај там ни на гон што те кре ће
Раз у мео још ни је ни ко
Раз у мет га ни ко не ће

Све жи во страх ће да ра зо ри
Крај је све му у смрт ном ни зу
А ме не крај ће да оза ри
Смрт је на по кон са свим бли зу

БО ЛА НИ ДОЈ ЧИН СЕ КА ЈЕ

Раз бо ле се Бо ла ни Дој чи не
На Во ждов цу бр ду Во ждо во ме
У ду ши му по ка ја ње си не
Му ку сво ју не ма ре ћи ко ме

Де сна ру ка Пе тра Нал бан ти на
У ја глу ку очи Ара пи на
Ка ко с ти ме на исти ну Бо гу
Са мо пе сме то под не ти мо гу

Та мо бу де оно што не би ва
Оде гла ва као да је жи ва
Да се спо ји са сво ји јем те лом
Дој чин у смрт са исти ном це лом

Ра су ше се утег ну те ко сти
У под ви гу пу ном сви ре по сти
Да би ко сти би ле са мо ко сти
Са чу вај нас Бо же И опро сти
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ГЛЕ ДА МО СЕ НЕ МО

По бра ти ме Пе тре Нал ба ти не
Или је ствар ност или су при чи не

Или не што го ре од обо је

У пла ме ну гле да мо се не мо
А из ва тре мрд ну ти не сме мо

Зар и ов де да се са ста не мо

И ти Усо Цр ни Ара пи не
Ва тра пр жи и бе ле и цр не

Да зло де ла сво ја ока је мо
У пе пе лу да се по ка је мо

Зло чи ни ти од зла се бра ни ти
Ту зло чин ства не ма ни ка кво га

Бра ни ће ме Ко ји Ја сно Ви ди
Од зла људ ског и Не бо се сти ди
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НЕ КА МЕ НЕ БУ ДЕ

Век ни је твој не знаш му азбу ку
Пред ком пју те ром уко чен у стра ху
Чу јем са мо гра ју и не сно сну бу ку
Че кам кад ће поп ре ћи – прах пра ху

Ка кав Дој чин ка кав Цр ни Ара пи не
Уско ро ћеш ле ћи у по сте љу од гли не
У пе сма ма мо же и та мо да си не
Ни ко не ће до ћи да те ло од гр не

Ту ћеш мир но тру нут по ми ри се с ти ме
Бу ди сре ћан ако бли жњи до гро ба ти свра ти
Да све ћу за па ли и про чи та име
Да су зи цу пу сти и до са ду скра ти

Ако љу ди уоп ште и бу де
Ка ко је кре ну ло све ће да не ста не
Ти си се ба рем упи сао у љу де
Па сад мир но че кај да све ово ста не

Да Дру ги до ла зак сме ни да не ху де
И из ле чи на ше не из леч не ра не
А ако од то га баш ни шта не бу де
Би ло ка ко би ло Не ка ме не бу де
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ПО СЛА НИ ЦА ПРА ВЕД НИ КУ

Све тлост је бла го дет од Бо га нам да на
Ко је бла го ро дан ње му све тли ду ша
На све тло сти ти се за це љу је ра на
И олов ка те на све тло сти слу ша

Не пи ше тек што јој на па мет па да
Већ раз бо ри то по па пи ру кли зи
Ту жна је кад не ко не пра вед но стра да
Сло ва се на ги њу ко то рањ у Пи зи

Жао нам што и но ћу не све тли
Већ нас по ха ђа ју вам пи ри и шу ме
Но ћу са ико на са мо све тле Све ти
И тај сјај од мра ка за кло ни ти уме

Мрач но је у до бу све тло је у гро бу
Где пра вед ник ле жи оку пан и сми рен
Шта би још тре ба ло том Бо жи јем ро бу
Све тло шћу из ну тра ка да је на ми рен

Јер за жи во та ни шта ни је ис ко
Што му не при па да по Бо жи јем сло ву
Све што је људ ско би ло му је бли ско
Та ко ће мо све сти по сла ни цу ову
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ШИ РО КО ИМ ПО ЉЕ

Смрт је тач ка сми сла на кра ју жи во та
Про ћер до сам жи вот кра љев ски не хај но
По де рао плу ћа по хар чио здра вље
Не би из др жа ло да је би ло ла вље

То је бе дан би ланс за то ли ко ле та
То је мој брај ко гре хо та укле та
Тек да не мам чи ме да се хва лим
Шта је жи вот дим пе пео па ра

Крат ко ћа је ка жу се стра да ра
У мо ме жи во ту са мо ја још фа лим
Све што бих по чео све ми се га ди ло
Тек по не ки стих би ме под мла дио

Али ду го ни сам мо гао из др жа ти
Ни је имо ко ру ку ми др жа ти
Да не пи шем ово ве ће оно дру го
А дру го је би ло да ле ко и ду го

Ни сам сам се баш сла мо да стиг нем на вре ме
И ово што пи сах за ме не је бре ме
Ни је до бро да сам се бе ку дим
Увек ће се на ћи ко ће стра сни је и бо ље

Али ја од тог не ћу да по лу дим
Не ка ку де ето ши ро ко им по ље
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ПЧЕ ЛЕ

Вра ћа ју се ре чи из бе гле из гла ве
Као рој пче ла кад се у ко шни цу вра ћа
Док та ко жа го ре ко ће знат шта сла ве
У ко шни ца ма из над сво га са ћа

Ка ко са да на ћи за тај ха ос ри ме
Шта при ча те ми ле у склад но ме бру ју
За ту ва шу пе сму ка ко на ћи име
Кад је све жа мор но у зла та стом ру ју

Жа го ри те ми ле да сте до шле ку ћи
Да од те ра до сти не ма ни шта ве ће
У трм ку ва ља ко у цр кву ући
Сву да по цр ква ма го ре ва ше све ће

Са слу жу је те у бру ју са хо ром
Жи теј ско је мо ре на ре ду је сад ће
И њи не и при сно бру ја ло је зо ром
Мед оста вља мо ва ма Ме ни дај те са ће

И КАД МЕ НЕ БО ЛИ

За што сам ту жан и кад ме не бо ли
За то што знам да ће ме бо ле ти
Ко ји су во ле ли ви ше ме не во ле
Са мо мо ја ми ла уз ме не се сви ла

И не да ме смр ти док сто ји на прам цу
А ако оста нем без игде ико га
Ко ле но пре кло но ја ћу мо лит Бо га
Да од шкри не две ри си ро то ме сам цу

Јед на ста ра ра на из де тињ ства ра на
Из мо јих пе са ма не ки ма већ зна на
Упор но пул си ра не да да се сре дим
Куд год се окре нем увек је по вре дим
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НИ ЧЕГ НЕ МА ВИ ШЕ

Гро бља су пре бу ки ра на Не ма се где ле ћи
Сва су ме ста већ по пу ни ли ве ћи
Ср бин уз Ср би на у зе мљи ци сто ји
И та ко здру жен смр ти се не бо ји

Ус пра ван у смр ти А и ме ста ви ше
Не мо гу му ни шта ни ве тар ни ки ше
Зе мља је све тим ко сти ма за се ја на
И на сит но си то про се ја на

Кад сам мо го хо де ћи да спа вам
Мо гу и Суд њи дан да пре спа вам
У ту ђи гроб ћу ући Не ма ту ђег гро бља
Сва су гро бља на ша све су ко сти све те

А и го ре ко зна шта се зби ва
Мо жда љу ди сад и не ма ви ше
Спре ма се По топ Ли ју те шке ки ше
Све је та ко ти хо Ни чег не ма ви ше

НЕ ЗНАМ ШТА МЕ ЧЕ КА

Страх ме је у ку ћи ка да сам оста нем
Не ма ни ког да ме диг не с по да
Вр тим се ко црв без на де да ста нем
И ко зна да ли ћу икад да про хо дам

Ал опет се те шим да се ја то бо јим
Кад бу дем у гро бу не ћу се окре ну ти
Ка ко ме оста ве та ко ћу да сто јим
До свр шет ка све та не ћу се ни пре нут

Бо ље да се од мах при ви ка вам
Јед ну веч ност би ћу у бе у ту
Кад сам мо го у хо ду да спа вам
Мо гу и у гро бу у сту де ном ку ту
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Уо ста лом ко зна шта се у гро бу де ша ва
Ни ко се оту да ова мо не вра ти
Мо жда се све друк чи је ре ша ва
Мо жда ће и смрт јед ном да се скра ти

А какв ће мо жи вот ми го ре за те ћи
Ко зна ка ква авет та мо на нас че ка
Ћу ти и спа вај кад си мо го ле ћи
Мо жда чу ма ку га на лет ни ца не ка

ОГ ЊЕ НО СТРА ШИ ЛО

У сну Ог ње на Ко кош Та ди ћа Но ви це
Ко лу та очи ма ко ко да че из вла чи ри ли це
Гле да у ме не па ла ца је зи ком
Без гла ве ле пе ће и кле пе ће с кри ком

Шта ћеш ти ту Ог ње но Стра ши ло
Ни си ни ти ви ше оно што си би ло
Ено ти зми је ту упе ри ри лу
Не ћеш ме упла шит Не ча сти ва Си ло

Ко је још чуо да змај ко ко да че
Кад де ца зма ја већ зо ву ро ђа че
Сва та тво ја прат ња од не куд ми зна на
Со ва и свра ка шкор пи ја и миш
Тор њај се одав де хај де бр зо иш

Смрт је је дан цир кус по сле че га ни шта
Са мо што ви ше не ма оног ког је би ло
Где се са кри мрц под кр љу шти кри ло
Ци ју че но ћу Ог ње но Стра ши ло
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ПЕ СНИК И ВИ ЛА

Где си да нас по се стри мо ви ло
Где си да нас ниг де те не би ло

Да ме диг неш из ови јех ја да
Зар не ви диш да ти бра тац стра да

Да од ле тиш у Ми роч пла ни ну
Да уз бе реш трав куза бо рав ку

Да очи стиш што се на ку пи ло
И да бу де као што је би ло

Да ми ви даш не пре бол не ра не
Ко је но су љу ди ма за да не

Да ме диг неш не бу у вр хо ве
И из ба виш из мра чи не ове

Где си да нас по се стри мо ви ло
Где си да нас ниг де те не би ло
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И НИ РЕ ЧИ ВИ ШЕ

Век је зби ља ту ђи
Не знам му ко до ве

Ни сам ре ко уђи
Не чи там го до ве

Сва ка вест ме пла ши
Не знам ко су на ши

Ни за што су на ши
Мо гу би ти и ва ши

Вр тим се у кру гу
Ко му ва без гла ве

За гле дан у ду гу
Не знам шта то сла ве

Та ко је то брај ко
Кад се на зор пи ше

Сад ћу ста вит тач ку.
И ни ре чи ви ше




