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намерник
на мер ник ба ну уса мље ни ку чо ве ку.
ли чи ло је да га суд би на ша ље,
и чи нио се по зна тим од не куд,
опо ми њао на мла дост да ле ку –
по се део 5
и оти шао да ље.

Го во рио је о пе сни ци ма му срод ним, 
књи га ма ко је се пам те и ко је пле не. 
Чи ни ло се сам са со бом раз го вор во ди 
пу ту ју ћи кроз успо ме не. 10

Го во рио је о про ле ћу за ви чај ном, бе лом,
ко је ло ми по ко ри це плит ких ба ра
и сме то ве ли шћа про би ја че лом,
о жи во ту, о смр ти го во рио –
по се део 15
и оти шао да ље.

Го во рио да му го ди вре ме бла го, вла жно, 
кад сун це тек иза обла ка про би ја.
не ва жно је по ста ја ло ва жно,
не по е зи ја по ста ја ла по е зи ја.  20

по сле бо рав ка ње го во га крат ка
оста ла је ту га и пра зни на,
као да је ви хор ра не сно ве по бро.
али, што би ре кла на род на гат ка:
ко зна мо жда је и до бро  25
што је уз пут са мо по се део 
и оти шао да ље. 



________    Десанка Максимовић   ________
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Тајна
не бих мо гла без тај не.
пе сма ме тек то ли ко ода
ко ли ко ода цве ће
шта се зби ва у под зе мљу,
ко ли ко облак ода 5
шта се спре ма иза де ве тог сво да.
не бих мо гла без тај не.
увек у ме ни ти ња
не ка скри ве на гор чи на.
Тек то ли ко се ис по ве дам 10
ко ли ко зе мља кроз рас кош ра сти ња.
у па пер ту ср ца пу штам,
али у ол тар не дам.
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________    Слово о љубави   ________

Иза штита поезије
Ре чи ко је сам та ји ла,
ко је ни су мо гле би ти из ре че не
очи у очи, на рас кр шћу,
од сти да, од стра ха,
сто је у пе сми не при ко сно ве не. 5

про шле кроз чи сти ли ште
по е зи је и бо ла,
гре ха су опро ште не
као да су ис ка за не са ол та ра,
као да су об зна ње не са пре сто ла. 10

у пе сми су као у за ча ра ном вр ту 
куд са мо тра га чи за сном за ђу. 
у њој, као мед у шум ском са ћу, 
ре чи сто је сва чи је и ни чи је, 
и тво је и мо је. 15

Ре чи у по е зи ји не ви но зву че
као пр ви пут из го во ре не, 
као љу бав не из ја ве 
на ср цу ли ци дер ском.
Та ко их чи тај, наг неш ли кад гла ву 20
над пе са ма све ском.



________    Десанка Максимовић   ________
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Слово о љубави
ако се во ли те љу ба вљу 
ко ја бу ја у са мо ћи, од раз да љи не, 
ко ја је ви ше од сна не го од све сти, 
и по ра стан ку дрх та ће те од ми ли не, 
мог не те ли се још ика да сре сти. 5

Ви ко ји се во ли те љу ба вљу ис по сни ка,
са стра хом од са гре ше ња,
ко ји као пти ца о ка вез ло ми те кри ла,
се ћа ће те се увек јед но дру гом ли ка.
И по ра стан ку 10
за мре ти вам не ће гу ше на хте ња.

ако због ње па тиш од не са ни це 
и у по ноћ хо даш бу дан 
по ба шти,
ако те ло ми не у то ље на же ља лу да, 
се ћа ња на њу ни кад се не ћеш спа сти. 15

оних с ко ји ма се игра мо 
око ва тре, 
а бо ји мо се да је до дир не мо, 
с ко ји ма иде мо крај по но ра 
не за гр ље ни и не ми, 20
се ћа ће мо се ду го 
ма и за во ле ли за тим дру ге.

ако је же лиш без гра нич но, 
а се диш крај ње без гла са 
слу ша ју ћи бај ку ко ја се у ва ма ра ђа, 25
сва ну ћу слич но, 
пам ти ћеш је и кад се зи ма 
пред то бом за бе ла са.

ако ве ру јеш се де ћи уз њу 
да је љу бав ма слач ков пу хор  30
ко ји сва ки до дир мо же да стре се, 
ако во лиш у њој сан и де те, 
ако ти је без ње пу сто и глу хо, 
ми сао на њу бу ди ће те 
и кад се ра ста не те. 35

За у век се пам те они
с ко ји ма се гр ли ли ни смо,
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________    Слово о љубави   ________

чи је су нам усне оста ле не по зна те,
ко ји ма смо са мо с про ле ћа, у сну,
пи са ли пи смо. 40

они ко ји се као ре ке не мо гу сли ти,
ме ђу ко ји ма не ма спој ног су да
кр ви и кр ви вре ле,
а ср ца им се до зи ва ју лу до,
за бо ра ви ти се не ће 45
ни кад им ду ше бу ду по се де ле.

ако вам је љу бав нож у ср цу, 
а бо ји те се тај нож из ву ћи, 
као да ће те тог ча са умре ти, 
пам ти ће те он, се ти ће те се  50
и уми ру ћи.

они због ко јих ср ца
осе ћа мо као ра ну,
али ра ну због ко је се је ди но жи ви,
у се ћа ње нам ба ну 55
и кад за во ли мо дру ге –
и осе ти мо се не срећ ни и кри ви.
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обмане
Хтео је не ко не ком да по да ри
што се те шко мо же –
ју тро ко је се по ма ља из да ле ка,
с ми ри сом мле ка
и де ти ње ко же, 5
а сун це је као бол при пе кло.

Хтео је не ко не ком да по да ри 
што се те шко мо же – 
два са не ба обла ка бе ла 
на лик на гра ну воћ ну  10
у цве ту,
а кри ла обла ка се об ре ла 
у леп ти ри цу ноћ ну.

Хтео је не ко не ком да по да ри 
што се те шко мо же –  15
лу ди ло сја ја, ви хо ра и во де 
пу чи не по ју го вој бу ри, 
а вал му је са дна оке а на 
до ба цио гру мен тва ри 
це лу веч ност ста ре –  20
ка ми чак су ри.
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________    Слово о љубави   ________

Стазе ничу и затиру се
Из ме ђу два при ја те ља
као из ме ђу два вр та и две ули це 
би ла је нај пре пу та ња крат ка, 
од две-три мо жда по дла ни це.

пр во су при ја те љи мо гли и шап та ти, 5
а чу ли су се и по здра вља ли ру ком, 
али ста за је ста ла ра сти за тим 
и за тр па ва ти се ли стом и шљун ком.

Вре ме ном је по ста ла ду га као ре ка, 
ни су се при ја те љи мо гли до ви ка ти, 10
ни су чу ли сво јим ре чи ма од је ка, 
ни су се мо гли из бли за по гле да ти.

За тим је ста за иш че зла као ду га, 
ни да је по сто ја ла не би се ре кло. 
као да је об ма на шу мом про те кла,  15
оста ла је за њом тек при гу ше на ту га.
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Фатаморгана
Би ло је чу де сно.
као фа та мор га на,
као и је сте и ни је.
Слу ша ло се не тре ми це, жуд но,
као кад се при зи ва ју ду си. 5
уто не где чу се
лу па вра та,
не ко ис пу сти кљу че,
за ти тра не где пла мен све ће.
И ле по та иш че зе 10
као кад се упла шен дух по ву че,
љут што су га не по све ће ни зва ли,
не сре ћан што је от крио
кра ји чак тај не –
ко ја као чо век 15
и по сто ји и не по сто ји.
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________    Слово о љубави   ________

Халуцинација слуха
опет ве че рас
уза са мо ухо
чу јем глас
при гу шен, плах,
као ма слач ка пу хор, 5
као ша пат и де ти њи дах.

ево га, ево,
то исти глас је
као кад кла сје
ве тар ни ше 10
или се ки ше ути ша млаз.

ево га опет,
као су то на слап,
и на гло се сти ша,
са мо још по не ка ва зду шна, ме ка, 15
пад не кап
по кап.

И по сле ка пљи це зад ње 
ду га ти ши на 
без од је ка. 20
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Дружићу се са сунцем
кад је већ та ко,
дру жи ћу се са сун цем. 
Ићи ћу му у су срет ду го, 
ја уз бр до, оно ће се уз не бо пе ти, 
ја ћу хи та ти, оно ће ићи по ла ко  5
ужи ва ју ћи у про стра ном ви ди ку. 
кад оно у под не ста не на не ба це сти, 
ја ћу на зе мљи не да ле ко се сти;
кад оно поч не сла зи ти низ мо дру ко су,
и ја ћу низ бр до 10
са па сти ри ма и њи хо вим кр дом.
пред ноћ кад се сун це ра ста не од ме не,
у сну ја ћу на ста ви ти да га пра тим
низ ње го ве пу те ме ни не виђ не.
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________    Слово о љубави   ________

Варљиве светлости
Ми сли, леп ти ри це ноћ не,
на ко ју све тлост у ме ни ју ри ша те
кад су већ мно ге уту ље не дав но?
Ми сли ноћ не, ја то
не мир но, уз ви тла но! 5

Мо жда вас за ва ра ва ју
све тлу ца ња фос фо ра ста
дав них се ћа ња,
као не ис ку сна пут ни ка
жи шци у шу ми око ве ков ног па ња. 10

а мо жда су све тло сти жи ве про плам са ле
под сме то ви ма го ди на,
мо жда се у не ком за кут ку ва тра
по но во па ли
и за то се ску пља ју ва ша ја та. 15
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на води
над на ма не бо се пла ви, 
оба ла на сме ја на све тли, 
шу мар ци с обе стра не. 
Је дан облак бео 
и ко зна ко је вр бе гра не  5
за гр ље ни пло ве, 
по то ну, сно ва се ро де. 
у кр ма но ша по глед врео 
блу ди од не ба до во де.

не где ви со ко пти це сме ле, 10
по не ки лист у во ду ка не,
у на ше ћу та ње
обал ских шу ма ра ка ша пат тих.
у кр ма но ша очи вре ле,
да ми је сво је хлад не дла не 15
спу сти ти на њих.
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________    Слово о љубави   ________

етикета за вино
ово ви но је мо жда још из За кар па тја, 
мо жда је бог ви на за пе ча ћен у бо ци, 
мо жда зве здом, мо жда ли сти ћем зла та 
за пе ча ти ли су га још пра о ци.

Мо жда је де мон ал ко хо лу у безд на 5
уба цио веч ног не ми ра кљу че, 
ни са ми ви но гра дар не кад не зна 
шта се у ви но кри шом уву че.

Да ли да га отво ри мо сад, по да ну, 
или у ти ха пред ве чер ја до ма ћа?  10
Све ча но као пче лар скра му во шта ну 
с дав но за пе ча ће ног шум ског са ћа.

Бог зна у ком је древ ном по дру му 
ово ви но то че но и у ко ја вре ме на 
и шта је ви но гра дар имао на уму  15
док се у ши ри још ко ви тла ла пе на.

Мо жда да га чу ва мо за на мер ни ка, 
да га он, вре ме ном пе ча ће ног, от пе ча ти, 
или да на по ји мо на дру му вој ни ка, 
или дро здо ве на пи јан ку зва ти? 20

Мо жда су пре ци за ду шу пра де до ву 
пи ли га и на здра вља ли њи ме пе ру ну, 
мо жда ишли њи ме на свад бе да зо ву, 
мо жда сам пе рун у ње га ва тре су ну.

Или да бо цу ба ци мо у вал де ве ти  25
и све у њој за тво ре не иза зо ве, 
све што из ви на ма ми и што пре ти, 
тај не су на ца и бо го ва сно ве.
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пролећна вртоглавица
Ви де ла сам у шу ми ју че, 
не да ле ко од но во се че не гра ђе, 
др во чуд но из ме ђу ста ба ла ста рих, 
на па ди ни окре ну тој ко лу ба ри – 
и сад ни ка ко да га на ђем. 5

упам ти ла сам, шум друк чи ји има 
не го окол но слич но му др ве ће – 
та ко се го вор пе сни ка из у зи ма 
од го во ра љу ди међ ко ји ма се кре ће.

не знам ку да се мо гло де ти,  10
а ви де ла сам га очи ма ју че;
сад ни је ни та мо куд Там на ва пу че, 
а ни је ни ов де у бу ко вој че сти.

Чи ни се сан, а ја ва је би ла, 
ста ја ла сам му ис под гра на,  15
а ни је пти ца па да има кри ла, 
ни је чо век што иш че зне из се ћа ња.

а мо жда је то др во у ме ни, 
не где ду бо ко, у дну ума, 
у че сти за ту ре них се ћа ња и сли ка, 20
и про сто га је пре сли ка ла шу ма.
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________    Слово о љубави   ________

Јутро после бдења
Див но ли је ова ко у про лет њи дан,
низ ју тар њи ро сан пут,
кроз из ма гли це бе ље од мле ка
про ћи по сле бде ња, не и спа ван
као ста ри ћук. 5
пу тем са мо идеш ти
и не ви дљи ва не где бун ца ре ка
и са мо ти се кроз ли ва де бли же
још бу нов на два-три пу тељ ка,
и ме сец блед, ужа снут, 10
што га је зо ра на не бу за те кла.
И са мо ти, и мут на уз бу ђе ња
ко ји ма још не слу тиш по ре кла.
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Жега
Сред бож је га лет њег да на 
идем ули цом где не ма др ве та, 
не ма стре хе, 
не знам од сун ца куд да се де нем;
на јед ном спа зим крај сво је сен ке, 5
као па ле са дру гог све та, 
сту па ју не ке сèне.

Мо жда се и при чи ња ва ју ме ни
због сун ца ого ле лог, због же ге,
а мо жда сту па ју уза ме 10
не чи је се ни
осло бо ђе не за гроб не сте ге,
мо жда се при ли ке мр твих при ја те ља
ја те око ме не.

по не ка се ја сно оцр та ва, 15
по не ка ле лу ја
као сен ка бре зе,
по не ка се као хлад ја бла на
у бес крај ду жи,
а по не ке су там не и ни ске 20
као са ту ја.

али би ле се ни 
дав но по мр лих при ја те ља, 
или хлад др ве ћа по тру ле ла, 
ко је се ов де не кад не бу пе ло 
бук те ћи зе ле ни лом век за ве ком, 25
тек још не чи је сен ке, за це ло, 
ме ша ју се са мо јом сен ком.
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________    Слово о љубави   ________

Без одјека
Знам ка ко је олу ји кад за лу та
у пу сту рав ни цу без гра ни ца,
ниг де ослон ца, пло та, ко ца,
не зна је ли си шла с пу та.
пук ну да љи не без пре пре ка, 5
ниг де пла ни не
да се с њом по хр ве,
ни на не бу ни на зе мљи чар да ка,
ве тре ња че ниг де не има,
ниг де ва тре, ниг де ди ма, 10
да се с њи ма по раз го ва ра.
не ма о што да се по шта па,
у без дан пра зни не па да
као у по нор во да сла па.
Јед ном сам и ја олу ја би ла, 15
но си ла у се би пла сто ве обла ка,
а пре да мном бес пу ти ца и пра зни на.
ни ше ку ће с лу чем,
ни ла ве жа па сјег из мра ка,
ниг де при ја те ља  20
да ме за ру ку узме,
да ра ши ри пре да мном на руч је.
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краљевић и просјак
кра ље ви ћу, пу сти да про хо дам
под тво јим пла штом 
по при пи то мље ном тво јих ста за шљун ку,
тво јом ба штом
где у лан ци ма злат ним дрх те бре зе, 5
пу сти да мра мор не кра љев не и ви те зе
до дир нем ру ком.

Те би ево мо је па стир ске па ли це,
ис под ср ца зе мљи се за че ла.
Го ди не је сва ке 10
по пр стен веч ност на њу на та кла.
Иди оном пу та њом и пред сва ну ће
сти ћи ћеш до на крај го ре –
ту се од мо ри
и на пи пти чи је га мле ка зо ре. 15

а ме не пу сти да ба цим око
на кра љев ску ма хо ви ну где спа ваш,
у ода је
пред чи јим ок ни ма зве зде ко про сја ки ње
за луд че ка ју да уђу, 20
где ме сец и зве зде за ла зе са мо
као на мер ни ци у ва си о ну ту ђу.
Ти про ла зи кроз ко на чи шта
не бе ских све ти ла,
крај њи хо вих у во ди огле да ла. 25

пе њи се ста зом ко ја је нај у жа
уз осун ча но сте ње
до кле се са мо гу штер и ли шај пе ње,
ко ра чај бос пре ко сун че во га жа ра,
пре ска чи све тлу међ ста бли ма ужад, 30
по тра жи у стр њи ци
злат ник ко ји сун це ба ци
да га на ђу па сти ри и про сја ци.

а ме не пу сти у двор ске ода је,
где по ства ри ма 35
ве штач ке све тло сти па да иње,
где се сун ца људ ском ру ком па ле,
где по пут па стор ки у ку ту ћу те
све тло сти днев не,
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где та ме си ње 40
вас дан су око те бе као кра љев не.

Ти, кра ље ви ћу, пре ру шен у па сти ра, 
у обу ћи од ко ре и ли ке, 
по ђи у пла нин ске ти ши не и тму ше, 
ме ђу сво је кри ла те по да ни ке,  45
су мор не ћу ко ве, ше ве и гр му ше, 
ко ји не бо ра ве љу ди ма под стре хом, 
и не кљу ца ју на људ ско ме пра гу;
по сма трај ка ко се во ле и обла че. 
За ђи и ме ђу од мет ни це пче ле  50
ко је су из пче ли ње га двор ца 
сво је пле ме на сло бо ду из ве ле.

по ђи, кра ље ви ћу, пре ру шен у па сти ра. 
И бог пре ру шен зе мљом хо да, 
за ви ру је у гне зда и ја зби не,  55
по се ди на чо бан ском ог њи шту за тр лом, 
с ри ба ри ма пло ви дуж во да, 
с лов ци ма иди по тра гу ди вља чи,
у си ро тињ ске се ко ли бе за вла чи.

кра ље ви ћу, од шкри ни ми вра та тво га да на,  60
пу сти ме у је дан од ње го вих за ку та ка,
пун не зна но га ми бле ска,
не зна но га мра ка,
да лек као да ле ка фа та мор га на
иза пре де ла тун дри, тај ги и пе ска. 65

а ти по ђи кроз кра ље ви ну не ви ђе ну, 
до ње во ди сто па стир ских ста за. 
ка пи је пред то бом отва ра ће ве тар, 
пра ти ће те не му штих по да ни ка че та. 
Иди оба лом ур ви на и ре ка  70
и зве ри њих др жи се бо га за;
ве руј во ди чи ма пла нин ских од је ка. 
кра ље ви ћу, у зе мљи па сти ра за лу тај!
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наједном сам пролећем опијена
на јед ном сам про ле ћем опи је на, 
као на пу чи ни ни шу се ства ри, 
и идем пре ма пе сми ко ја из гре ва 
као ме се цу ме се ча ри.

Има ли ишта вре ли је и лу ђе  5
и чуд ни је
не го кад у ср це се ме пе сме уђе
и као лист се спре ма да из би је.

До ју че ми све за кљу ча но
от кљу ча вам на јед ном вол шеб ним кљу чем. 10
И чи ни ми се да ми је да но
пу чи ном да га зим,
у не бе са ру ку да за ву чем.

Буд на сам, али као да спа вам, 
по ве зу јем ства ри не по ве за не,  15
гла ва ми је чу да кр ца та, 
и ме ло ди је на до ла зе са сва ке стра не.
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пролећни сликови 
Тек што се ро ди пр ви стих
а ро је ње сли ко ва по че,
за коп ча ва ју до гр ла пе сму
као коп че.
Хва та ју се о сти хо ве, 5
као пче ле кад се хва та ти ста ну
шу ми о гра ну.

Мо жда за то што је сун ча но, 
што ја глац и глог ми ри ше, 
што је ју тром ра но 10
и што пљу ште ми ри са ки ше.
Је два одо ле вам
не стр пљи вог сли ка зво ну и сме ху,
зде сна, сле ва, 
ко пче лар с упа ље ним тру дом у ме ху 15
што пче ла ма је два одо ле ва.
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прва посета
До ла зим, шу мо, пра зне ру ке, 
а пр ви пут сам у те би, опро сти. 
не до но сим ти ни цве та, ни ја бу ке 
да те ора до стим.

не до но сим ни зе ле них зе ба, 5
ни ра са де шум ских тра ва, 
ни за љу бље них те тре ба, 
ни окри ла те лих мра ва.

оби чај је кад пр ви пут до ђу го сти 
да до не су пе тла, 10
а ја ни сам ни се ни це, ни де тла, 
да те ора до стим.

не до но сим ти бди љу веч ну, со ву, 
да ро ва ти не ва ља те пти це, 
мо гле би да ти не во ље до зо ву,  15
да на вра те у гра не не са ни це.

ни сам ти до не ла ни ду ге вар ку, 
ни ју го ву олу ју,
ни под ка мен чу вар шу му ка ме њар ку – 
већ са мо ту ге бе ло у шку гу ју. 20



33

________    Слово о љубави   ________

не треба се надати
не тре ба се на да ти, 
из не ве ри сва ка на да. 
Већ иза де ве те не ке вр ле ти, 
цвет но га по ља или се ла, 
се ћа ти се чо век је два је ка дар 5
и оног због че га је јед ном 
хтео умре ти.

не ве ро ва ти у ча сне ре чи, 
у вр ли не, 
ни да веч но тра ју бол и ус хи ће ње, 10
већ иза де ве те ре ке и пла ни не 
да с под сме хом што о те би рек не
и при ја тељ до ђе у ис ку ше ње.

не тре ба се на да ти у љу бав, 
ве ро ва ти да нас мо же ико  15
во ле ти до по след њег ча са зем на. 
Ср ца људ ска су за рав но ду шност, 
за за бо рав, 
увек спрем на
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Бојазан
по зо вем ли у по ноћ ко га, 
мо гу му пре ки ну ти за гр љај и сан;
за ка сни ти за веч ност мо гу, 
по зо вем ли иду ћи дан.

За ку цам ли и на вра та од шкри ну та, 5
мо гу за чу ти смех под ру тљив;
за о би ђем ли, исто га ми ну та 
пре кор мо гу осе ти ти жив.

не кад ми се учи ни да ме у сто пу 
пра ти не ка сен ка, ми сао, дах; 10
по ка жем ли да их осе ћам, 
раз ве ја ће се као облак.

упу тим ли се та мо где је врт 
ле ко ви те сен ке и тај не пун, 
по ми слим мост се мо же по ка за ти крт 15
и при вид уз оба лу при ве зан чун.

Из го во рим ли та да реч цу не ку, 
ма ко ју од не жних мо гу ћих, 
ко зна хо ће ли се у од је ку 
ије дан на њу ода зва ти слик. 20

учи ни ли се не кад да ме до зи ва 
из но ћи од не ку да гла сак тих, 
као да се бо ји и окле ва, 
по ми слим то са мо је бу ду ћи слик.
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Дан посета
Чо век у са ми ци че ка,
на сва ки звук пре за.
у ход ни ку ла на ца зве ка,
шкри пи ре за –
ни је к ње му. 5
не ко не ко га гла сно тра жи –
не тра же ње га.
Стра жар по но во кљу чем ба ра та –
не до ла зе ни сад к ње му.
Тр за се опет од те шког ба та  10
не чи јих но гу –
не иду к ње му.
Мо жда је на воз за ка сни ла,
а не ма ви ше ни јед ног до но ћи,
и не мо же до ћи. 15
опет ре за.
про ђе два ми ну та.
ни је она ни овог пу та.
Чу вар пре ста нак по се та тру би.
Мо жда је умр ла, 20
мо жда ни кад ви ше не ће до ћи.

око там ни це зи до ви смр ти и но ћи.
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нема никог
Мут но га не ба за ви ри ло око – 
ни ког не ма.
куц ну ла као деч јим пр стом 
ка пљи ца у ок но – ни ког не ма.
пљу сак за лу пао це лом ша ком 5
у там но ста кло – 
ни ког не ма.
отво рио вра та ви хор 
као ру ке гра њу – 
не ма ни ког. 10
про ју ри ла кроз ку ћу олу ја 
у оча ја њу – 
ни ког не ма.
За гр ли ла дво ри ште ду га, 
сем там них смре ка –  15
ни ког не ма.
уву кла се ис под пра га 
хлад но ће гу ја – ни ког не ма.
на стре ху тре ма ле гла ту га
и бди ти хо – 20
ни ког не ма.
Бол за ку цао
и нем че ка –
не ма ни ког.
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Сновиђење
Вол шеб ни врач,
не где сред пре и сто риј ских шу ма,
ко ји је тај ну људ ске кр ви по кро,
це ли до ди ром дла на
ра сти ње, ди вљач и змиј ске ца ре ве, 5
ко је као ме тан
гу ши бол
људ ском бо лу исто ве тан.
он ули ва у ухо биљ ни отров
пра љу ди ма за тра вље на ума, 10
и не ко ме слич ном ме ни,
ср ца ста рог као гле чер,
га си у во ди зве зде
као угље вље.
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Мирис коприва
пи јем жед но ми рис ко при ва.
Бе рем је и не осе ћам
да ме њен лист жа ри,
као да су ме у ње га, бо ле сну,
де те том по ви ја ли тра ва ри 5
и да ва ли ми ка пи
ње зи на зе ле на ви на,
као да је иста сли ка
мо је кр ви
и со ка ко при ви на. 10

Мо жда је и око те бе, при спе лог 
из дав не не ке при че, 
треп тао оре ол ко ји жа ри 
и у кр ви ти те кла ко при ви на 
опој ност же сто ка; 15
мо жда ми је у тво јој бли зи ни
за то би ва ло
као у ми ри су
ко при ви на сун цем за гре ја на со ка.
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Сутворац
Ју че ми је че ка на не чи ја реч
као пче ла
са ду ше не по зна те
пра шни ке до не ла
и опло ди ла по вор ке ма ште 5
као што се опло де шу ме и ба ште.

уђе ли ика да
тај мој су тво рац
у вр то ве и воћ ња ке,
у ку ле мо јих тво ре ви на, 10
не ће зна ти
да су оне
за јед нич ка на ша имо ви на.
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Мој сабеседник је говорио
Суд би на је ка да сун це чим за ђе 
од мах се истим пу тем вра ти. 
Суд би на ка да на тек за ле че не ра не 
пад не врућ пе пео или љу та сла на. 
Суд би на је кад не чи је ле то  5
по за ста не и при че ка 
да га стиг не не чи је про ле ће. 
Суд би на је кад сте се жи во том кле ли 
да не ће те не што по чи ни ти, 
и по чи ни те. 10
Суд би на ка да це ла жи во та не са ња те 
и на јед ном вас сна ђу сно ви. 
Суд би на кад љу бав на гло диг не 
с не чи јег ср ца над гроб ну пло чу.



Апо кри фи о не му шти ма
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Безгрешно зачеће
на ли ва ди мо жда хи ља ду јед на
кру ни ца бе ла,
тро шна као обла чак и ме ка,
ти хо се ни ше,
као да се у ми сли за не ла, 5
као да не што ве ли ко че ка.

Же ни ха на је зда пла ха 
као са не ба па ла, 
у обла ци ма цвет но га пра ха, 
пред пр во пред ве чер је,  10
на ли ва ду је до ја ха ла.

Без свад бе но га шу ма, 
без ика квих об ре да, 
во љом не ког за о блач ног ума, 
бе ла ли ва да цвет на  15
за че ла је сва од ре да.

Док си тре нуо оком, 
же них пра хо но сац је опи, 
ни са ма не би све сна 
ка ко се ома ма де си; 20
ла ти це као очи скло пив, 
за гле да на у се бе ду бо ко.
Це ла ли ва да бе ла
у су то ну ма те рин ски бли ста.
ни је без гре шно та ко 25
ни Би бли ја за че ла
сво га ме зим ца Хри ста.
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Чаролија
ле тос у ово до ба
цве та ла је на истом ме сту
биљ ка мај ка.
Сад ту ра сту ње не кће ри
и, по за ко ни ма на сле ђа, 5
с истим бро јем за пе ра ка,
и по је дан укри во ра сте сва кој
јер је и у мај ке би ло та ко.

И ја сам као ово цве ће
по но ви ла пра де дов ске осо би не, 10
од бо је гла са до сло мље них ве ђа,
до то га да ме ла ко
об у зи ма ди вље ња пла мен,
по но ви ла и ма ну
да диг ну то др жим де сно ра ме. 15

Зар овај за кон на сле ђа,
исти за ме не и за цве ће,
за гу ште ре и за зми ђу,
за пти це, бре зе и ве ње,
не ли чи на пе сме ча ро ли ју, 20
не до во ди у па ган ско ус хи ће ње!

Исправка
Исправка
змију
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Жених и невеста
Же них и не ве ста, два дво до ма цве та,
на сун цу се гре ју
је два че ка ју ћи да стиг ну ин сек ти,
да по ве тар ци из шу ме по ве ју
и кру ни це им спо је. 5

Же них и не ве ста, два дво до ма цве та, 
на лик на јед не ја бу ке по лут ке, 
са мо со бом об у зе та, 
као да је на све ту је ди но њих дво је, 
за за гр ља јем че зну ћут ке. 10

пред ноћ очи к не бу по диг не не ве ста 
и са зве зда зла то за ко су кра де;
же ни ха при зем не ма ме ва тре, 
он сви це из над жи ви це по сма тра 
коп не ћи од не стр пље ња и на де. 15

у то по ве та рац, ли ва дом ми ну,
за мр си ста бљи ке цве то ва
и кроз до ли ну
не ка мо не ста.
ко зна кад ће се опет за гр ли ти 20
же них и не ве ста.
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око за око
као пр ве при ста ли це Ису са 
цар ство би ља ка не из мер но 
при ма пат њу без роп та ња:
ку ку ру за че сте, ра жи клас плав, 
бул ка ру са, 5
по га же на тра ва ра на, 
уми ру не за ку кав.

уми ре без про ти вље ња, смер на,
вр ба ко ја тек ли ста, 
ја гор че ви на и ку ку рек,  10
све биљ но цар ство не из мер но, 
као пр ви апо сто ли Хри ста, 
у пр ви хри шћан ства век.
Са мо ко при ва,
као и за мог де тињ ства, 15
као и у вре ме Мој си је во,
све ти се же сто ко
жа ром за жар,
зу бом за зуб, оком за око.
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Маслачци
пољ ска цр кве на ти ши на. 
не ма ве тра, 
не ма ин се ка та, 
не бе са не ду жно пла ва, 
као ду ша ла ка.  5
на јед ном се дво ји ци 
све ти те ља ма сла ча ка 
од ро ни ше оре о ли са гла ва.

ни су се ни от куд чу ли 
људ ски ко ра ци ни кри ци,  10
ви со ко је са мо про зу ја ла пче ла, 
од јек нуо са мо не где 
да ле ко глас пти ци.
Тек, не ки по та јан, не ви дљив, 
ре во лу ци о нар им зба ци  15
све тач ке оре о ле са че ла.
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пролећна сета
Др жим у ру ци бо кор ја гор че ви не 
с ко ре ном иш чу пан. 
на пр сти ма ми тра го ви биљ на со ка 
и жи ли це као бе ла мо жда на влак на.

Мо жда је био мек, ду ше ван дан,  5
мо жда ми је пао на ум не ки стих 
о смр ти, не дав но про чи тан, 
или не ко из ко га већ ни че тра ва – 
тек учи ни ми се сав биљ ни свет 
пре ко ром пре ма ме ни об у зет. 10

не об ра до ва ше ме ни љу ти ћи жу ти,
ни пр ви струк ку ку ре ка,
ни ви си ба бе цве то ви,
као ужа сну ти –
сви као да ме се ту ђе и не чим пре те. 15

Спу стих на пањ ја гор че ви не бо кор 
и оста дох уза њ сто је ћи 
као уз мр тво де те.
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одвећ брзо
Су се де дав на шњи
са па шња ка украј бран ко вин ске пор те,
ко ји си ли чио на ја та
сун че вих по тра ви по љу ба ца,
кроз чи је је аор те, 5
уме сто хло ро фи ла,
злат на ре ка ли ла – 
су се де дав на шњи, 
ко га април свуд по љем раз ба ца
као пре гр шти ку мов ских ду ка та, 10
од већ бр зо по ста до смо пу хор.
ни је по треб на си ла ор ка на,
раз ве ја ће нас ско рих да на
и по ве та рац ко ји не чу је ухо.
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Бакарна ружа
За це ло су ов де у зе мљи
не кад дав но би ли за ко па ни
нов чи ћи ба кар ни,
тур ски, ви зан тиј ски или рим ски,
жен ске коп че, по ја си и ни ске, 5
те се ова ру жа зим ска
за то ба кар но пе ни.

За це ло је још ко за ме так ма ле ни 
про ди ру ћи кроз под зе мље 
за ко па них ри зни ца се та кла  10
и не ду жно им по кра ла ба кар.

За це ло је не кад дав но, дав но,
у сва ну ће ра но,
док се ни је про бу дио ни ко,
до шао не ко ова мо 15
с мо ти ком и пи ју ком
и оста вио за ко па но
бла го кра де но или сте че но му ком.
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коренак ражи
ко ре нак ра жи
хи ља да ма вла ка на
ура ња
зе мљи у тка ња 
и тра жи 5
ог њи шта
ода кле би ју
пр во род на то пло та и вла га.
ко ре нак ра жи је као пе сма
ко ја без пре стан ка 10
ро ни у ду би ну
и иште
ду ше искон ско ог њи ште
ра за пе та над њи ме као зам ка.
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Дивизма слути смрт
Бли ску смрт ди ви зма слу ти, 
оста ла је као вре те но го ла, 
као ста рач ка ру ка су ва, 
оста ла без ијед ног ока. 
Бли ску смрт ди ви зма слу ти,  5
оста ла је у јед ном ми ну ту 
слич на без ли сну вр бо ву пру гу, 
па ли ци дре на,
ку ку ру за об ра ног стру ку. 
уга си ла је на гла олу ја  10
ње зи ну ви со ку све ћу. 
Бли ску смрт ди ви зма слу ти 
и ни је јој те шко умре ти 
кад већ не све тли.
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Црне сузе
Цр не су зе ро ни ку ку та,
сва ког ми ну та
но ва ће на зе мљу па сти.

у зе мљи има отро ва и за ла 
па је цр на и отров на про цве та ла. 5
Цр не су зе ро ни ку ку та, 
из ви ру зе мљи из не ке тми не, 
из отров не не ке ду би не.

кр ва ве су зе ро ни ку ку та, 
ро не се мо жда да нам ја ве 10
да и зе мље гру ди кр ва ве.
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Буђење траве
Тра ва се по ла ко бу ди,
ски да са се бе
пе ри ну из ма гли це,
из вла чи ис под ње ру ку по ру ку
стре са јућ са њи вост 5
као про бу ђе не пти це
ро су са пер ја.
кад цве то ви ис под ма гле по кри ва ча
гла ве из ву ку,
за све тли си ја сет ме се ца, 10
сит них су на ца,
за ца кли се си ја сет бе о ња ча
ка кве има ју са мо цве то ви и де ца.
ниг де ни ког, све је глу хо,
ста зе још у ма глу то ну. 15
Тра вом ми не ша пат,
је два га чу је ухо.
пе њу се у ва си о ну
ми ри си ла ки као пу хор,
пр во сун це им пру жа ле стве. 20
Зрак је пун
ми ри сне се те.



55

________    Слово о љубави   ________

Змија у мору траве
не при ја те љу срећ но ума кав,
раз и гра на, без змиј ских пред у ми шља ја
опа ка шар ка
пи ја на од сја ја
са тра вом се по ме ша 5
и она са кри дра гу ље ње ног свла ка.

као пли ва чи ца во ду се кла је
зе ле ну пли му та ла са ву,
сад увис ди жу ћи,
сад гњу ра ју ћи у би ље гла ву. 10
Ба ца ла се у тра ву по ле ђу шке,
ди за ла дуп ке,
про би ја ју ћи се ли ва дом као во дом,
без за стај ки ва ња, му шки. 

Сад за мо ре на, 15
гла ве те же од ту ча,
опру жив се још јед ном ко ли ко је ду га
у ко ро ву се склуп ча.
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подземни алхемичари
под зем ни ал хе ми ча ри, 
ка ко пре тво ри сте гли ну 
у сласт, у гор чи ну, 
у отро ве,
ка ко је пре тво ри сте  5
у ми ри се и у бо је? 
ка ко под зем не ја ве 
пре тва ра те у сно ве?

ка ко чи ни те да се раз лич ци пла ве,
а љу ти ћи жу те, 10
ко је тај ко ва ри
ми ри се и отро ве?
под зем ни ал хе ми ча ри,
мо же те ли мо је там не ја ве
пре тво ри ти у сно ве? 15



57

________    Слово о љубави   ________

Сребрна грана
Рас цве тао се у ле ји не ки дан
ђур ђе вак
про зра чан, лак,
као ту шем на цр тан.
Сва ка му кру ни ца исто вет на, 5
као ме ре на сан ти ме тром.
Мо жда и ни је ста бљи ка цвет на
не го ро са
кад на вла ти тра ве си не,
мо жда је са зве жђе сит но 10
па ло из ко смо са.
а мо жда и сре бр на гра на
ис ко ва на ру ком ди зај не ра
од не куд из ки не
или Ја па на. 15
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Цветно чудо
као из убо ге ко ли бе слам не 
глу ми ца цар ски оде ве на, 
по ја ви се из зе мље цвет пламен 
с кру ном од јан та ра, 
с ми ри сом ли вад ског ме да. 5

Да га људ ска ру ка ства ра
го ди не да на,
не би му кру на би ла
та ко оба сја на,
не би му ни је дан ко зме ти чар зем ни 10
мо гао да сва ри
овај ми рис ме дан
као што га сва ри ше
под зем ни ал хе ми ча ри.
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Спратови
Ду бо ко у тра ви не му шти су за у зе ти
сво јим по сло ви ма, сво јим љу ба ви ма,
на смрт опо ми њу пу же ва па го де
не по мич не,
зми је се са ви ја ју у ко ту ре 5
за ду шнич ким све ћа ма слич не,
мра ви те ку у ду тој ре ци, 
круп ним ко ра ци ма пе ша че је лен ци,
за ве ре нич ки ћу те тлом ра за су та
жи ва зрн ца ма ла 10
аме ти ста, ба кра и ко ра ла.

Из над зе мље и пра шу ме трав не 
пла мич ци цвет них кру на све тле, 
мр се зрак кри ла ин се ка та, 
дрх ту ре на же зи  15
зрач не сви ле мре же, 
чу ју се ра ди о ни це де тла, 
и по лу мрак шум ски 
сун ча не но жни це ре жу.

а го ре на не бе си ма без број ни 20
љу бав нич ки за гр ља ји обла ка, 
њи хо ви су до ви спој ни 
и су ро ви на гли ра стан ци, 
ве тром им го ње на је дра, 
и на јед ном све иш че за ва –  25

не бе са оста ју пу ста и ве дра.
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успаванка цвећу
Спа вај те,
од све тло сти су вам умор не очи.
Спа вај те,
на ву ћи ћу за ве се да има мра ка.
Спа вај те, 5
пре пу ни сте днев них ути са ка,
мо дро га не ба, сун че во га зла та.
на од мор ћу са да по ћи и ја,
утр ну ћу лам пу да ми не си ја,
за тво ри ти сво је со бе вра та. 10
Спа вај те,
ва ма ће ноћ би ти ла ка,
а ме не ће бу ди ти сно ви,
рђа ве слут ње, се ћа ња упор на,
би ћу све до зо ре њи хо во ору ђе, 15
леб де ће ми ду шом
као око све ће ноћ ни леп ти ри.
Спа вај те,
за тво ри ћу до бро ду шу
да мој те жак сан 20
у ваш не уђе.
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Болесници
Ма ли бо ле сни цвет 
има гро зни цу,
дла но ви му го ре, жут је у ли цу, 
жеђ га му чи. 
у зе ле ну крв  5
као да су му се ули ле 
ка пље жу чи.

уса мљен је ду бо ко, 
хтео би на те ра су, 
хтео би ва зду ха, во де; 10
али ни ко да му оде, 
ни ко ни је за ње га до кон.

крај ње га је де чак ко ји не мо же да хо да, 
оба су бес по моћ на та ко, 
по сма тра ју ћут ке кроз ок но,  15
и ни је ни је дан ка дар 
дру го ме ни во де ни сун ца да до да.
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пас завија
у дво ри шту се ство рио јед ног да на
пас ко га до тле ни смо ви ђа ли,
као да је пао са зве зде,
из ва си о не,
и стао стра вич но за ви ја ти. 5
И сви смо, не мо згом,
не го ср цем зна ли,
да за у век од ла зи на ша ма ти.

И сад до ле не где за ви ја пас
као да га го не. 10
по гле дах у су сед ско дво ри ште:
мо жда ужу те ле оне 
пре са ђе не из шу ме бре зе 
уми ру у овом ча су. 
И ду ше би ља мо жда  15
са ва си о ном има ју ве зе.
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обешени инсекти
Уз уље В. Ма те ји ћа, сли ка ра.

ко је обе сио те ин сек те
на сли ци ко ја ужа сом пле ни?
За што су обе ше ни?
ко су ти ко ји ве ша ју
и би ћа што гми жу и ле те? 5
Је су ли не му шти
или љу ди?
Због че га се овим кук ци ма су ди?

Је су ли обе ше ни
зри кав ци сви ра чи, 10
или бу бе труд бе ни ци,
или леп ти ри,
пре но си о ци ве сти
кроз би ље?
Је ли се у гла ви ин сек та моћ ни ка 15
или чо ве ко вој све сти
ро ди ло ово на си ље?
Да ли то кр сташ па ук
као све ти Ђур ђе
сто ји спре ман 20
да уби је у тра ви не ман
за по чи ње но
над кук ци ма кри во су ђе.
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Богомољке
на ли ва ди пу ној цве та
бо го мољ ке се па ре.
И би ла би њи на љу бав као ства ри
мно ге ово га све та
што бу ду 5
да на зе мљу ни је ле гла же ге мо ра,
да и жеђ сун ца не ли чи на по жу ду.

очи ју бо го мољ ки ужа ре на ок на
гле да ју као да не ма ју ви да
док ло ме ко сти муж ја ка. 10
И би ла би то са мо јед на ме та фо ра
зе мљи не лет ње пе сме
да ни су на пу кле и усне гли не
од же ђи ја ке,
да и гу штер од же ге не ги не. 15
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кукци лешинари
уги нуо је ле нак у шу ми, у тра ви,
крај кле ко ва жбу на.
Ди гла се уз бу на,
са свих стра на се ску пља ју мра ви,
стри зи бу бе, тр чуљ ци, гун дељ ста ри, 5
као на по греб љу ди,
као у пу сти њи ле ши на ри.

Већ пред крај да на
не да ле ко у спле ту дра ча,
крај зре лог дрен ка, 10
би ла је не му шта ду ша рас ко ма да на.
Ста ја ли су са мо твр ди као сло но ва ча
ро го ви мр твог је лен ка.
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потомци
Гу штер ме са вре лог ка ме на гле да 
док у сун цу ужи ва, 
ма лен као деч јом ру ком де љан. 
Да ли се се ћа чу кун де да ди ва, 
да ли га је же љан? 5

Да ли си ћу шна бу би ца ру са 
што ми ли цве ту по пе та ли 
не кад сво је прет ке са ња? 
Да ли ви ли ни ко њи ци ма ли, 
не кад мо жда ди вов ски Ика ру си, 10
пам те пр ва на зе мљи раз да ња?

Да ли жу стри вра нац на дру му 
по же ли да древ ним сте па ма лу та, 
да ли усни кад пра ли ва ду и пра шу му, 
да ли пам ти чо по ре ма му та? 15

Ме ни се чи ни да ме сан по не ки
вра ти у до ба ди но са у ру са
и ри ба ди вов ских пе ра ја
да ме та мом за пљу сне пра мра ка
и за се ни сно пом пра сја ја. 20
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Цветни старачки дом
у но вем бар ском опу сте лом вр ту 
ру же људ ски бле де и сме жу ра не 
на сун цу је се њем ли це мер ну 
и шкр ту 
очај нич ки се од ста ро сти бра не. 5

аф ту ше по цр не ле од кр ви згру ша не
ћу те обо ре них гла ва
ста ри ца ма се о ским слич не.
крај њих сун цо кре ти,
вој ни ци ра жа ло ва ни, 10
гре ју уши ну те кич ме.

по огра ди свуд ра за су ти
се ди чу пер ци па ви ти,
сме жу ра не ла до ле жа ру ке,
не ка бо ле сна биљ ка жед на 15
у по моћ ви че,
али бол ни чар облак рав но ду шно ћу ти,
ма ло га се ње на жеђ ти че.
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Вече на ливади
на за па ду не бо зрач но као при зма. 
ли ва да се на је дан пут ућу та, 
кроз по лу мрак на зи ру се са мо ди ви зма 
и ку ку та.

Сад ће ку кац, сад ће ве тар и цвет цве ту 5
љу бав да при зна,
по ме ша ће се рој цвет них оре о ла
и та ла си маг не ти зма. 

Сад се ве чер ња ча за из ла зак спре ма,
по ја ви ће се над ли ва дом го ла, 10
сад ће па сти ноћ, као у цр кви, не ма,
сад ће се чу ти глас цврч ка пун бо ла.
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Мириси
про дре ли, зе мљо, кроз тво је по ре 
ми рис де ти ње ју тра ду ше, 
и хлеб ни ми рис на ше же ге го ре, 
и ми рис тра ва на сун цу кад се су ше?

про дре ли кроз њи ва бу се ње ствр дло  5
ми рис из ма гли це и ми рис ди ма, 
за ми ри ше ли икад ви хо ра вре лог свр дло, 
да ли ма ког ав гу стов ског ми ри са до ле има?

Мо гу ли бар ми ри си да се пам те, 
тај ра сти ња го вор не му шти,  10
да се пам ти ми рис ки ше ка да пљу шти 
и ми рис хлад не ја ну ар ске сан те?

За пам ти ли се ми рис птич јег пер ја 
и по ки сло га на пу ту пра ха 
и јун ско га слат ког ли по во га да ха?  15
И ми рис не чи је бли ске, то пле ко же 
мо же ли да се упам ти, да ли мо же?
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Све је од мене веће
Сав све мир је у ме ни,
а све је од ме не ве ће.
Гу гут ка у го ри
има ви ше ми ло ште
не го све што ја у љу ба ви из го во рих. 5
Зми ја има отро ва да отру је
ма че ве за де сет Ха мле та,
ја не мам ни за јед но га мра ва.
Ви ше искон ске му дро сти има
би ће цве та 10
не го све што ме ни икад гла вом си ну.
пти це су вер ни је од пе не ло пе
а ка мо ли од ме не.
пче ла ве шти је гра ди са ће
не го ја стро фе. 15
ла ста у кри ли ма но си ра да ре,
а ја лу там.
За љу бље ни те треб пе ва
не жни је од ме не.
Ду га од ро се ис пре да бо је, 20
а ја из све га
там на пле ти ва.
Сви ци осве тљу ју пољ ску та му,
ни прст пред оком зе ни це мо је.
ка пља во де од креч ња ка 25
ства ра кри ста ле,
ја не мо гу ни кр ча ге.
Мрав зи да на зе мљи твр ђа ве и дво ре,
ја од сно ва тро шне ка те дра ле.
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пешчани сат

1
по чи њем од бро ја ва ти од жи во та 
пре о ста ле го ди не, да не, са те:
два од де сет оста је осам;
још до бро ни сам ни схва ти ла ко сам,
а већ мо рам оста ви ти свет. 5
Је дан од осам оста је се дам,
је дан од се дам оста је шест.
не мо гу исти ни у очи да гле дам,
мрк не ми свест. 

2 
по пи јем лек, ми не ча са ка де сет; 10
сиј ђем у врт, на трг одем,
од бро јан је цео сат.
отво рим про зор, за тво рим вра та,
од жи во та ко ји ми је дат,
већ је део оти шао уне по врат. 15
упа лим све ћу,
стра ни цу књи ге про чи там,
за чу јем од не куд драг ми го вор;
уђеш,
осе тим тре нут ну сре ћу –  20
и то је део жи во та 
сру ши ло у по нор.

Исправка
Исправка
сиђем



________    Десанка Максимовић   ________

74

Треба сахранити
Са хра ни ли смо то ли ка дра га ство ре ња
чи је смо пре бро ја ва ли тре па ви це,
чи је смо ли це из у ча ва ли
као да ле ке кон ти нен те,
или по ру ке ко је сти жу с не ба, 5
па са хра ни ти тре ба
и на пад не пре по ро де,
про лећ не се те,
пу сти ти во де
сно ва да се сру че у мир не дел те. 10

по га си ти тре ба сва ку ва тру 
ка ко поч не у гла ви да се ди ми, 
не да ти про ле ћу да за ва ра ва. 
не ка се све сми ри као зи ми 
под сне гом тра ва. 15

не ка ла сте до но се ка да до ле те
ка кве год хо ће ве сти
и не ка сла ву ји пе ва ју као сва ти,
тре ба све пре бри са ти
и за тво ри ти се у ода је чи сте све сти. 20
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Термометар крви
од ну ле сте пе ни, гра дус по гра дус,
про ле ће по про ле ће, ти се пе њеш ка ле ту – 
ме ни се крв ску пља ко у тер мо ме тру
жи ва ис под ну ле,
ја ли сто пад за ли сто па дом 5
сла зим ка мра зу
и ма че но сцу ве тру.
Тво ја крв се пе ње пре ко че тр де сет –
мо ја па да све до у хлад но ћу Си би ра,
у сне га сту ден тре сет. 10
око те бе су про сто ри узре ле ро бе,
сун цо кре ти и мак, 
сун це твог ср ца пе ње се у зе нит,
вре ло као сун це у Бу ха ри –
а, мо је стàри, 15
спу шта се до у ле де но до ба,
у сне га бео мрак.
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уз пастирску ватру
Са го ре ва буч но не ко ли ко су ва ра ка 
као да де се ти на мла дих би ла 
у пла ме ну кљу ча. 
на ра мак већ мр твог гра ња 
по след њи пут се се ћа,  5
по след њи пут са ња 
ми рис ле та и лу ча.

Сја је упа ље не гра не су хе, 
дрх те као у мла дој гро зни ци – 
огањ чу до тво рац 10
на не ко ли ко ча са ка у жи вот вра ћа 
за кре че них биљ них су до ва ни ти.

а мо је ру ке,
сум њам да ће мо је ру ке
по но во ка ква ва тра за па ли ти. 15
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научни апокриф
Ве ру јем у ре ли ги ју апо сто ла
на уч них ин сти ту та.
Ве ру јем у апо кри фе на у ке
ви ше не го у при че
о Јо а са фу и Вар ла а му, 5
о Три ста ну и Изол ди,
о ца ре ви ћу под ста кле ним зво ном,
ве ру јем да је све под не бом –
зе мља, љу ди, би ље, ва тра –
од исте тва ри, 10
ве ру јем да цвет ме не, као и ја ње га,
не ким сво јим оком по сма тра,
да и он за ми ло штом че зне,
ве ру јем да ви ше с не ви дљи вим
не го ви дљи вим ства ри ма 15
имам ве зе.
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Верујем у атоме
у сва кој мо јој ве ри има
не вер ног То ме,
ко ле бљи во сти му ка,
је ди но твр до ве ру јем у не ве ро ват ну
ре ли ги ју на у ка, 5
у бо го ве на уч не ва си о не,
елек тро не, про то не, не у тро не,
и што ду бље у ствар но сти ре ли ги ју то нем,
по чи њем ве ро ва ти и у оно
што ми не до пи ре до ви да и слу ха. 10
по чи њем ве ро ва ти у не мо гу ће
ла за ре во ус кр сну ће,
у апо сто лов ход по бур ној во ди
и да ћу још је дан пут мо ћи
у не ком дру том све ту да се ро дим. 15
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ледено агрегатно стање
на про зо ру ле де но гра ње.
од по ста ња
за ча ра на сам ле по том ле де ног гра ња
као да ме на не што дав но 
опо ми ње, 5
као да сам и ја од не ке то пле
ма гле си ње
до сле ђе ног сти гла ста ња.

ле де но гра ње по чи ње да се то пи, 
слич но ра зо ре ном сну  10
низ ста кло се сру чи. 
Сун чев зрак га узе у на руч је 
и од не се под обла ке, 
не оста на ок ну ни јед на кап ци гла. 
Хо ћу ли се и ја вра ти ти она мо  15
ода кле сам на зе мљу сти гла?
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Верујем земљи на реч
Ве ру јем зе мљи на реч. 
она је је ди на спо на 
из ме ђу нас и оног 
што се пр во га да на сте кло, 
она ће пре не го сва ва си о на  5
от кри ти нам мут но по ре кло.

Ве ру јем зе мљи на реч.
пре ће нам ко рен и би ља ка млеч
и гли не гру де 
ода ти оно што зве зда кри је,  10
што је пре по чет ка би ло 
и што по сле бу де.

Ве ру јем зе мљи на реч.
Ве ру јем пре не го до осе све ми ра
до пре ће се зе мљи до осе 15
и на ћи та мо от кљу ча на вра та
у за го нет ку с ко јом се љу ди но се
от кад је за да та.



81

________    Слово о љубави   ________

од исте твари
Два-три иста еле мен та
не ка ру ка умет нич ки на дах ну та
као деч је коц ке
увек друк чи је ис премéшта
об ли ку ју ћи свет. 5

И са да сам ја људ ски створ,
а ти бре за,
а ти цвет,
ти ко при ва љу та,
а ти бор, 10
и не мо же мо да се спо ра зу ме мо.

И са да ја сум њам,
а ти жи виш у на ди,
ти мр зиш без ум но,
а ти во лиш, 15
ти ве ру јеш у при род не си ле,
а ти у Бо га,
и ни смо ка дри
до ћи до ми шље ња исто вет но га.
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над разбијеном саксијом
као Ха млет над ло ба њом 
сто јим над раз би је ном сак си јом 
пу ном ис пре пле та них жи ли ца 
и ви ју га,
сит них ку тло ва и жли ца  5
ко ји ма је со ко ве из зе мље за хи тао цвет.

И чи ни ми се да се тај сплет,
та ко зва ни бе сло ве сни,
ко ји се знао про би ти до оног
за чим тра га 10
кроз под зем них тај ни про цеп те сни,
чу ди и ру га
чо ве ку ко ји још бес по мо ћан сто ји
ис пред не пре ко ра чи ва пра га
ва си он ских за го нет ки 15
са два ки ло гра ма
сво јих мо жда них ви ју га.

Исправка
Исправка
котлова
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Хирург
Жао ми је, али мо рам да се чем, 
су тра ују тру 
или пре ко су тра ве че.
Са ср цем не ма ша ле. 
Би ће то и твој и мој 5
сал то мор та ле,
али што мо ра би ти – мо ра.

пр во ћу ти да ти хло ро фор ма 
у ви ду по след ње ми ло ште, 
по љуп цем ти за тво ри ти очи; 10
он да прав це но жем пут прет ко мо ра, 
ко мо ра и аор те.

про бу ди ћеш се за тим у шок-со би, 
са ма;
та кве су шок-со бе. 15
Бо ле ће те гла ва, ра не обе,
али не мој пла чу да ти –
упам ти што ти ре кох –
јер мо гу на ра ни кон ци по пу ца ти,
а ја ћу већ би ти да ле ко. 20
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Рендгенски снимак
по сма трам на ренд ген ском сним ку
сво је ру ке ко сти,
бе ле као бу ко ви су вар ци,
и ви дим сли ку
ка ко ће у зе мљи ле жа ти 5
кад се све зе маљ ско с њих зба ци.

по сма трам те људ ске ко сти, 
те руч не сит не дỳ ге, 
са ко ли ко су умет но сти 
по спа ја не у кле штан ца,  10
у но жни це и по лу ге. 

Сто ји пре да мном оцр та но,
као на школ ском атла су,
шта је из ну тра
та ру ка ко ја са да ми лу је 15
и шта ће се у смрт ном ча су
до го ди ти са њо ме су тра.

И ако ти са да кад год пру жим ру ку, 
за бо ра ви ћу зем не при ви де и вар ке, 
и ми сли ти, ма да би ла у згло бу ту ку, 20 
ка ко ти пру жам ко сти ју су вар ке.
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________    Слово о љубави   ________

клиничка смрт
на бол нич ком сам сто лу 
бле да, скр ште них ру ку. 
Згр ћу се љу ди у бо лу, 
али сви још у све тлу ру ху.

не ко ли ко ле ка ра 5
око ме не ве ћа
је ли смрт ба ну ла из аор те,
или из да ле ког ка пи ла ра.
Дру ги гшшу упу те за жи вот
у ко ји се спре мам, 10
тре ћи ме по гру же но мо тре.

Ту су ми се стре, мр тве и жи ве, 
и брат жи ви и мр тва оба 
жи вот ку ну.
од ви ја се све као пр ва по зо ри шна про ба. 15
Глум ци се још не сна ла зе на сце ни. 
уто сти жеш и ти 
у ода ју већ пу ну, 
при ла зиш пра во к ме ни 
не ди жу ћи кап ке оч не  20
и шап ћеш ми да ћеш при су тан би ти 
кад глав на пред ста ва поч не.

Исправка
Исправка
пишу
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промрзла ливада
Го то во је. про ле ће не ће 
сти ћи на вре ме. 
не ја вља се ни из да ле ка. 
пот пу но је за бо ра ви ло 
по ље ко је га че ка. 5

ко зна, мо жда је Ве ли ки Мај стор 
про ме нио за ко не:
још ће ду го ле жа ти сне га стог,
по то ка лан ци не ће се чу ти да зво не,
би сер не шкољ ке не отва ра глог, 10
не па ле се још зве зде ја гор че ви не,
не ће ско ро до ја ха ти ве сник про ле ћа
ку ку рек –
из гле да на дру ги пут дуг
окре нуо је југ. 15
Мо жда ће до до ла ска про ле ћа
про ћи цео век.
ко зна –
мо жда и два.
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крадљивци пролећа
у ве ли ком ра сад ни ку про ле ћа,
где ру ме ни се вр бо во пру ће
и ра си па ју ду ка ти ма слач ка,
ода кле све тле очи бе ле ра де –
не до вр ше них и не срећ них је мно го. 5
Ту онај ко ји ни је пре го рео мла дост
про де ћу кра де
што у мла до сти ни је узео јав но,
и онај ко ји је на до ма ку зи ме
за не мо го 10
на има њу ра сад ни ка кри шом се гре је,
а ко ји је остао же љан пр вог пло да
бе ре ра но во ће –
док им се по дру гљи во свра ка
од не куд ки ко ће. 15
Ту де ти ња сти још тр че ма ти цом ре ка
и ло ме та ну шни лед ба ра,
ту је дан оп чи ње но слу ша
се ћа ња од је ке,
док се скри ве ни га вран не где це ре ка. 20
Ту јед ни ис пи ја ју на ду шак
ва зду ха ви но,
јед ни дра ге, из сно ва укра де не,
под сен ка ма гр ле по тај но,
и не срећ ни то ну у је зе ра ти ши не, 25
док кре ја за глу шу ју ћа дре ка
раз но си ви ђе не тај не.
али што се то ти че не ви них ло по ва
ко ји про ле ће кра ду,
што се ти че жи во том из и гра них 30
ако соп стве ник ра сад ни ка
кра ђу не бра ни.
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опрости
опро сти че ста пу то ва ња,
ка сно от кљу ча ва ње вра та,
опро сти те ле фон ске по зи ве но ћу,
по зи ве у зо ру ра ну,
опро сти што че сто за не ма рих  5
тво ју са мо ћу.
опро сти по се те из бе ла све та
не че ка не.
За ту ре не опро сти ства ри,
по гу бље не кљу че и сун цо бра не.  10
опро сти мр тву стра жу
око мо га ми ра и ра да,
опро сти што си мо ра ла слу ша ти
оно што ме ни хте до ше да ка жу. 
опро сти што на вре ме не при ме тих 15
тво је те шке слут ње и се те.
опро сти што не схва тих
да и тво је го ди не ле те.
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Завичајни храст
До ђем по про лећ ном да ну 
пр сти ју хлад них као гу ја, 
ти пру жиш осун ча ну гра ну 
и ру ку ми про жме 
сто ти ну то плих стру ја. 5

До не сем по не ку тај ну
и облак по не ки с ду ше
и са кри јем у тво је ра чве,
и про ла зни ку се од твог шу шња
учи ни да не ко пла че, 10

уре жем с про ле ћа сво је име 
не где у тво ју ко ру 
и љу бав не две-три ри ме, 
кри шом од љу ди, у зо ру – 
као што у мла до сти чи не. 15

кад са зе мље по ђем, обе си ћу
о тво је гра не оре о ле 
ко ји су леб де ли око ме не, 
и у гне зда ти спу сти ти 
ми сли што бе сми сле но бо ле. 20

а ти ли стај опет и ве ни, и ли стај, 
и ве тро ве за љу бље не 
раз го ва рај уме сто ме не, 
и мо је име шу ми 
го ди на бар још три ста. 25
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Сунце и смрт
на осун ча ној се дим ли ва ди
за до вољ на као тра ва,
и чи ни ми се
да су пре да мном да ни и да ни,
ју та ра и но ћи оке а ни. 5
Док ми сун це кроз би ло ко ла,
као да сам под сун цем биљ ка,
ми сао на смрт ми не на но си бо ла.
уто сун це за бре го ве се де,
оста до смо ли ва да и ја 10
у ду бо ком хла ду
стра вич не све сти
да нам мо же већ су тра шњи дан
не пре кид ну та му на праг до ве сти.
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Још је страшније
Стра шно је за ћи у та му 
и још не зна ти пу та, 
и отуд се не вра ти ти ни кад. 
Још стра шни је је оном ко зна 
да је не ко оти шао та мо  5
где се по та ми лу та.

Стра шно је оти ћи са сун ца
и не вра ти ти се ни кад.
Још стра шни је је зна ти
да је не ко за у век оти шао та мо 10
где сун ца не ма.

Стра шно је кад се поч не га си ти
и ме се чи на се ћа ња.
Још стра шни је је зна ти
да се и она га си 15
и да већ на зе мљи
по чи ње та ма.
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Трка
Ра зно бој не ве за ше ма ра ме 
за озна ку се би о па со ве, 
бро је ве ста ви ше на ра ме 
и по те ко ше прав це. 
на јед ном ја хач број три,  5
на пра гу по бе де, 
па де стр мо глав це 
и смрт но по бле де.

Ја хач на умо ру сме ши се бла го,
све му тај не ја сне по ста до ше. 10
он ви де ка ко зра ци што на бре гу оста ше,
ка ко дан што се тек ди гао,
ка ко зве зде и кру ни це би ља
ју ре та мо ку да он већ бе ше сти гао –
до крај ње га свих ци ље ва ци ља. 15
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Довиђења
До ви ђе ња!
Са ове пло вид бе се вра ћа,
бу де ли и отуд ве тар по во љан
и пред ви ђа ња тач на.
Тре ба се на ви ћи на ра ста ја ња – 5
би ће та ко лак ша и она ко нач на.

а ка кво бу де да бу де вре ме, 
она мо где се оста је веч но 
мо ра да се кре не. 
увек су до та мо отво ре ни  10
пу те ви ва се ље не.

До ви ђе ња, у сва ком слу ча ју! 
И оту да, бу ду ли ве три по вољ ни, 
бу де ли за о блач ног ми ра, до ла зи ћу вам 
у сно ве, као се стра уда та чак у ка на ду  15
бра ћи са Ја ве и из Си би ра.
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Светло рухо
Иза ђох по сле мно го да на
у све тлу ру ху
и учи ни ми се с пре зре њем ме гле да ју
ја та га вра на
и кр сто ви пре кор но ши ре ру ке 5
као да бе жим из њи хо ва за гр ља ја.

За пљу сну ме та лас сти да
као да са жа ло сти ру хом
и жа лост са ду ше ски дам,
да сам ме ле ма на шла, 10
да ми је ра дост из ср ца про кли ја ла,
као да сам она рав но ду шна
зе ле на тра ва
што из још то пле хум ке
по сле пр ве ки ше про кли ја ва. 15
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________    Слово о љубави   ________

Засад
Јед ном је ов де ра сло др во, 
сад као да га ни је би ло. 
око ње га плот од про шћа 
опле тен пру ћем, 
сад као да га ни је би ло.  5
Свра ћа ла је ту пти ца го шћа, 
сад као да је ни је би ло. 
Сун чао се ви но град у бли зи ни, 
чу ва ре ва у ње му ку ћа, 
сад као да их ни је би ло.  10
леб де ла над по љем зрач на сви ла, 
сад као да ни је би ла. 
До пи рао из шу ме ми рис ве ња, 
сад као да га ни је би ло. 
Ра ђа ла се ми сли и осе ћа ња  15
у ме ни по ко ле ња, 
сад као да их ни је би ло. 
Са мо се на не бу за сад, 
са мо се на Млеч ном пу ту 
ни шта не ме ња. 20
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Искушење
упор но ко ра чам ру бом без да на
по ка ме њу ко је се ро ни,
око ме не ров ци, га та лин ке, мра ви,
до ле ве ко ви ма нео све тљи ван мрак
и у ње му ма ло во де 5
у ко ју се стр мо гла вио
са мо у би ца зрак.

И ме не нео до љи ва же ља ву че
да дно без да на за гле дам,
опи ја ми сао да са мо трен, 10
са мо па у чи на ста нит
де ли од тај не.
Тре ба са мо ско чи ти до ле
у по нор око мит.
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________    Слово о љубави   ________

копач бунара
ко пач бу на ра и ја сва ко га да на 
спу шта мо се ду бо ко, 
он у зе мљу, ја у ду шу;
и сва ки дан че ка нас об ма на – 
ја не до пи рем ду ши до тај не,  5
он не на ла зи во ди око.

Си ла зи мо у ду би ну да ље од ко ре на 
ду ше и жи ла сто лет но га хра ста. 
ни ње му ни ме ни не до ла зи сме на, 
а с ча са на нас опа сност на ра ста. 10

ко пач бу на ра је ју че по ги нуо. 
не да зе мља жи во ме да се спу сти 
та мо где би сан њен ве ков ни чуо, 
ни не бо где се дно ду ше мо же чу ти.

Ју че је ко пач бу на ра по ги нуо,  15
а ја се да ље спу штам у та му, 
све тле ми са мо ми сли два-три сно па;
а ја и да ље ко пам, ко пам, 
ма и по ги ну ла тра жећ се бе са му.
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Моцартов реквијем 
умр ла сам. 
пе ва ју не што бли ско, по зна то, во де, 
не што што је пе ва ла у де тињ ству ре ка, 
из да љи не до ла зе пти ца со пра ни, 
не бо се љу ља, њи шу се др ве та, 5
бру ји сва ки лист и ко лен це на гра ни, – 
са мо још не ви дим ди ри ген та.

по да мном на зе мљи ко љу шту ри ца пу жа 
у мо дрој из ма гли ци мој кров пло ви, 
нео б у хва тан про стор се око ло пру жа, 10 
обла ци у ње му као је дра на бар ци, 
чу ју се дав них све то ва ба со ви, 
у гне зду зве зда ном ту же по ле тар ци.

Њи ше се др ве ће, љу ља ју не бе са, 
са зве жђа звуч ни спла во ви бро де 15
као во де но га цве та ле са, 
зри чу по мр ла за бо ра вље на ле та, 
гу чу све то ви ка ко се ко ји ро де, – 
са мо још не ви дим ди ри ген та.

Бру ји ка ме ње као да је од ме ди, 20 
пе сма се чу је и ства ри ма из гр ла, 
чу ју се во да ду бо ких те но ри, 
пе ва не ка ду ша пре ме не умр ла. 
Све што ика да ср це ми озле ди 
це ли га и зву ци ма му дво ри. 25

Мо ле се поп ци зе мљи у пу ко ти ни, 
пе ва ју у ре ци хо ро ви ри ба, 
пе ва ју обла ци и гла со ви њи ни 
слич ни су не ком са зе мље зву ку 
из гу бље ном у мо дрој да љи ни.  30
Са мо још не ви дим ди ри ген то ву ру ку.
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________    Слово о љубави   ________

какве то има везе
упо ре ди за је дан трен 
ово што ствар но шћу зо ву, 
сто, ви љу шку или жли це, 
ко лев ку, де ти њу играч ку но ву, 
по ља не, мо ра, по то ке, пти це,  5
шу мар ке смре ке и бре зе, 
бу ре ви на, му зли цу мле ка, 
и цр не ја ме
не бе ског бес пу ћа да ле ка – 
и ка кве то има ве зе. 10

За ми сли ча ђа ву се о ску ку хи њу,
ве ри ге, уза вре лу во ду у ко тлу,
ко кош пре кла ну
ка ко кри ли ма лу па о под,
же не ко је лук љу ште, 15
и за ми сли сав ра зно бо јан људ ски род
и ње го ве са вре ме ни ке не му ште,
и ме те ор у по нор за лу тао –
и ка кве ве зе с овим има он.

За ми сли на са ђе ну квоч ку 20
и по дво ри шту па пер ја сту пи лад,
и во ла ка ко на ре ци пи је,
и не знан ца пу тем се о ским на точ ку,
и за ми сли још што
обич ни је и опи пљи ви је, 25
и за тим диг ни очи у не ба про ва ли ју – 
и ка кве ве зе с не бом има то.

За ми сли у по то ку пе сак, бе лут ке,
по шпи ља ма тво ре ви не квар ца,
ве ли ке вр хо ве и гле че ре 30
и још што год што би ти ше ћут ке,
гу ште ра, зми ју, пу но глав ца,
па по гле дај у обла ке и не ба за ли ве
ку да се по глед те шко ве ре –
и ка кве ве зе има то. 35

упо ре ди ку ку рек, ба би но ухо,
че сту где бр сти ко за,
и не бо и у ње му обла ка пу хор;
упо ре ди свет ко ји ви диш и по знаш 
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са све том не по зна тим –  40
и ухва ти ће те гро за.

не ко го во ри о деч јој гу шо бо љи,
о то ме ка ко се бр да ри це ме се,
ка ко су се у ме ду по ја ви ли мра ви,
спо ре шта је до бро а шта зло –  45
и ка кве ве зе са веч но шћу
има све то,
ти мра ви и тај раз го вор.

огра ди се не ко ли ко тре ну та ка 
од не бе ске пла ве ти и тај ни  50
и гле дај дим из над не ке чер ге 
и де цу ко ја гре ју уз ва тру тр бу хе, 
и на утри ни за ми шље не кра ве, 
око њих оба де и зла ти це му хе – 
и збу ни ће те што је и то  55
ва си о не де лић вај ни.

За тим пре ме ри за ми шље ним ше ста ром
бар део са зве жђа,
раз да љи ну од зе маљ ских до не бе ских ме ђа,
од жи шка сви ца до зве зда све тлу ца ња, 60
од ма гле над во дом до не бе ских ма гли на –
и пре па шће те ка ко на вик ну то,
без чу ђе ња и тру ни,
гле да мо у то.

И на број све што су ство ри ли љу ди, 65
пе сме и сли ке, на уч не про на ла ске,
мо сто ве и цр кве, гра до ве не бо де ра,
бо дљи ка ве жи це, за тво ре и ре зе,
га сне отро ве и ма ске,
ве штач ка сун ца и ве штач ка је зе ра – 70
и ка кве то има ве зе
с огром ном гра ђе ви ном ва си о не,
с тач но шћу ко јом сун ца по њој ро не.

Из гу бље ни та ко у зе мље ка ме ну и бла ту,
под не бе ских све ти ла ни ском, 75
не ре ши вој тај ни ис пред зи да,
по зи ва мо у по моћ љу бав но чу до
да нам из да ма и ла жно уве ре ње
ка ко по сто ји мо
до но се ћи на свет жи ва би ћа – 80
и тра је мо као у до му истин ском
у ша то ру при ви да.



Ме Ђа ШИ Се Ћа Ња





Бран ко вин ско ју тро
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Разговор са завичајним каменом
– Мо жеш лими ре ћи от кад по сто јиш
и ме сто сво га по ре кла?
– Знам са мо да сам блуд ни син
под ри и ске го ре 
и да сам се оти снуо у свет 5 
низ бу ји цу ко ја је с ње те кла.
– не се ћаш ли се шта је тад крај те бе би ло?
– не ја сно, као с оне стра не ума,
знам би ле су пти це, зве ри, шу ма.
– а је ли од у век би ла ов де 10
ова иста цр ве на гли на 
жед на во де?
– Би ла је и цр ве не ла и још ви ше
кад обла ци на не су ки ше.
– Је ли и пре хи ља ду хи ла да да на 15
са мо ва ло он де оно бр до го ло?
И ви дик гр ли ла ни ска истих пла ни на?
Је ли Ма љен ли чио на мо дру ку пу
и Ме двед ни ку би ла сло мље на кич ма
и кад су их гле да ле очи на ших жу па на 20
и ста ри бо го ви пе рун и Мо ра на?
– Са мо ва ло је го ло бр до
из над па ди на пу них шу ма ра ка
и иста рав ни ца она ква
пру жа ла се све до у кр до 25
оних истих за ма гље них го ра.
Је ли од у век ко сом куд сад про ла зи це ста 
ишао ка кав пу те љак до ви ди ка? 
Је су ли и тад онуд про ла зи ле вој ске 
и се ја ле за со бом гро бо ве вој ни ка? 30
– о мр твој вој сци упи тај га вра на,
он ло ба ње мр твих пре бра ја.
– Мо жеш ли ти, ко ји си од по стан ка,
зна ти веч но сти кра ја?
– она је кру жна као облу так, 35
чим се јед на за вр ши, дру га поч не.
– Из ко ро ва ти се при ми че зми ја,
пу не су их тра ве за ви чај не.
– отров не про ди ре
у мо је ка ме не ко сти. 40
Тра ја ћу до кле ус тра је веч но сти.
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Разговор с бранковинским цветом
– ки чи це, опро сти што ти сме там.
Хте ла бих по раз го ва ра ти с цве том
ових ли ва да. 
Ре ци, где на ђе ту бо ју аме ти ста?
– ни сам то га све сна. 5
– Ти, зна чи, на ста јеш као пе сма.
Да ли знаш под чи јим ути ца јем?
– не знам. Мо жда уз глас зри ка ва ца,
мо жда уз ро су, мо жда под сун ца сја јем.
– а ода кле цр пеш чу ве ну гор чи ну? 10
– Што ду бље мо гу, идем у ду би ну,
ду би на је гор ча не го пе лен.
– од че га ти се си ја ју зе не
као да су тек ју трос отво ре не?
– увек гле дам у сун це и у ду гу. 15
– Цве те на гор ки, ли чиш на ме не:
во лиш сун це,
а ро ниш у ду би ну и ту гу.
– ко је тај с ки ме сам го во ри ла?
– не ко ко леб ди, ма да не ма кри ла. 20
Сад одох. облак се на не бу по ма ља,
вре ме се ме ња.
– обла ка не ви дим, али ми про ме ну ја вља ју
из ко ре ња
и ве тар ми на но си ми рис ки ше. 25
– Хва ла ти, цве те. Мо жда те не ћу ви де ти ви ше.
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________    Међаши сећања   ________

Бранковинско јутро
Ју тро се одво ји ло од зе мље,
уз ле те ло као зрео ма сла чак, 
као цвет ни прах.
Ју тро је у ви си не оду вао
ис точ ног ве тра дах. 5

по пе ла се у не бе са ме ка 
ра ног ју тра ус ки пе ла мле ка, 
мед и млеч.
Чи ни се му дро и не му ште
као пр ва љу ба ви реч. 10

леб ди сун ча но ју гро без те же
ла ко као ма сла ча ка
ла ки прам.
За зе мљу га је ди но ве же
је дан грм 15
зе маљ ски не сре ћан и сам.

Исправка
Исправка
јутро
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Безимена сеоска река
у по љу реч них ру ка ва ца не ко ли ко,
и остр ва ца не ко ли ко пе шча них,
чи јих име на у све ту не зна ни ко,
ни ти је ика да ико чуо за њих.

ни ти је за пи сан у ге о гра фи ји  5
ије дан од тих све тлих ру ка ва ца 
ни ти нма овог ма лог сла па 
на цр та ног на ико јој од ма па;
ни ти пи ше игде где се та ре чи ца ро ди
ни ти у ко ју се во ду ба ца. 10

она је као дра га пе сма ста ра, 
чи јег се пе сни ка већ не се ћа ни ко, 
она је као без пот пи са сли ка;
али шта ма ри –
ва жни ја је пе сма од пе сни ка, 15
ва жни је су сли ке но сли ка ри.
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________    Међаши сећања   ________

Властелинство
Још ма ло и на ме сту сам ода кле
ви дим све сво је вла сте лин ство:
ви ро ве и оку ке ре ка што се ца кле,
сре бро ви ди ка где у да љи ни бли ста.

овај про стор бри сан по днев ним ве тром 5
и за сут гу сто лет њим љу тим жа ром
ко ји сун це опи су је веч ним ше ста ром
до су ђен је ме ни не ба ге о ме тром.

Те ку ће до да ле ких оних ме ђа,
Со ври на, кав ги на, цр ква и шко ла, 10
мо је су као што су мо ја са зве жђа, 
Вла ши ћи, Ма ла и Ве ли ка ко ла. 

Мо је га су ср ца вла сте лин ство
и без зе мљи шних књи га и та пи ја:
не бо мла да лач ко и де тињ ски чи сто 15
и за шу мом отво ре на сун че ва ка пи ја.

на све што сам оком до та кла ка да
сун це је ста ви ло свој пе чат ва трен,
да мом по гле ду и ср цу при па да
док смрт не до ђе и све то не са тре. 20
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кавга
Ми ло ва ну кав ги на се о ском гро бљу
пе ма вшпе име на ни кр ста,
тра ва над њим бу ја, пти це се ме зо бљу, – 
а пра во је да се ма где по ме не,
да се у љу де из за ви ча ја свр ста. 5

Чим кав га сту пи у до ње дво ри ште, 
за чу је се звек та љи га, лан ци с ка на та;
ко њи у шта ли ра до сно њи ште,
пас за ла је ку ћи иза за ба та.

Био је ко чи јаш бо же по мо зи, 10
кад де цу цр кви на про сла ву по ве зу
или у град обли жњи у сре зу,
оба зри во као бо стан кав га је во зи.

кад кав га уре ди амо ве, пре ма же ло јем, 
као нов се за си ја ка иш ста ри,  15
о Ма ли ну се ста ра као о сво јем, 
као да де те че шља, та ко ти ма ри.

оста ла су од кав ге са мо се ћа ња,
ње гов глас у за ку ци ма ја са ла,
и ми рис кр џе, нај јев ти ни јег ду ва на 20
ко јим му је ру ка ми ри са ла.

Исправка
Исправка
нема више
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________    Међаши сећања   ________

Чурга
нај ду хо ви ти ји наш су сед из за се о ка
чи ји су љу ди во ле ли оти ћи под ту ђе
кру шке та ку ше или ка ра ман ке,
ма да је сво јих би ло у из о би љу,
уне се ве се лост чим у ку ћу уђе. 5
Чур га ни је хтео ди ћи са ста зе
ту ђе воћ ке ни уме ца не ни тру ле.
оста ви га крај пу не ма га зе,
ни зрн ца жи та не ће да се ма ши.
Мо жеш му да ти од по дру ма кљу че, 10
сву бу рад и на те ге,
не ће ући да ра ки ју по ву че, –
ни ме са у дим ња ку не би се Чур га та кô
као да се су ши на ди му пру ће.
Ње му си мо гао по ве ри ти мир не ду ше 15
де цу, жи ви ну и сто ку,
и оти ћи три да на од ку ће,
не ће им се по ме ри ти влас с гла ве.
ла ко мио се је ди но на ту ђе ша ле
и во лео по сво ме да их до вр ша ва, 20
сла ђе му је би ло по при ча ти с де дом
не го да му се по слу жи ка ва
или вру ћа ле пи ња са ме дом.
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Чича јанко
не где у де тињ ству сто ји чи ча Јан ко
с осме хом пу на ме се ца; 
ви ше не го ка квом ци лин дру су се де ца
ди ви ла ње го вом фе су без ки ћан ке.

Чим се фес за цр ве ни иза жи ви це 5
и лик ше рет ски, а пи том,
по ле те де ца ње му као жи ви на 
кад се по ја ви ко са пу ним си том.

Јан ка не че ка да чи сти дво ри ште, 
ни ти да ку пи шљи ве у воћ ња ку, – 10
ни да се пе ње по ора хе на та ван, 
ни је би ла ду жност чи ча Јан ку.

Чим уђе у ку ћу, за чу је се аван 
као пред Бо жић и као пред Сла ву – 
од свих по сло ва во лео је нај ви ше 15
да пр жи и да ту ца ка ву.

по ми слим ли на де тињ ство,
Јан ко ру пи у се ћа ње као филм ски 
по знат нам глу мац то га до ба,
или ро ђак бли ски, 20
и на пр же ну ка ву за ми ри ше со ба.
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Трешњекрадица
Се о ски тре шње кра ди ца по гле да све тла
и де ти ња ста као у ђа ка
био је на тре шњи пре пр вог пе тла
и оста јао на њој све до мра ка.

пео се ста бли ма до са мо га вр ха 5
где мо же да се са му је и да са ња,
до гра на ко је и га вран мо же да скр ха,
от кле се и обла ци мо гу бра ти.
Је ли то чи нио са мо због тре ша ња?

Је ли са мо због њих од ју тра ра на 10
чу чао из ме ђу ви со ко га гра ња
ко је сун че ве зра ке на прст на ма та,
или се пе њао ви со ко бес тра га
што му је уса мље ност би ла дра га?

Ви дим га и сад до ти че не ба дан це 15
се де ћи у ра чва ма где се пти це гне зде,
где ду га мо же да се на су че,
и ба ца нам озго тре ша ња бли зан це
охо ло као да нам ба ца зве зде.
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просидба моје будуће мајке
ни ти вла сте лин ка, ни са свим се љан ка,
ни усво је ни ца пра во слав ног Бо га,
али по ма ло ипак од све га то га, 
си ла зи низ сту бе мо ја бу ду ћа мај ка.

Та ну шна је у стру ку као оса 5
ха љи на је на њој за пра знич не да не, 
и ци пе ле тек обу ве не, ла ко ва не, 
бо ље би се осе ћа ла да је бо са.

учи ла је код пти ца и ин се ка та,
гр ла јој се са мо ме се чи на та кла; 10
у за кљу ча ном ор ма ну, иза ста кла,
за луд је ма ми ла „крај це ро ва со на та“.

кô ру ске бо јар ке оче шља ла ко се
и на знак очев пре пла ше но че ка;
под хлад ња ком се де, сти гли из да ле ка, 15
учи тељ и ње го ва мај ка да је про се.

не мо же оца да по гле да од сти да
што је до шао тре ну так да се уда,
и по бе гла би, али не зна ку да,
пре пла ше но за став ши украј зи да. 20

И ма да се сти ди, би ло би јој жао
да мла дић што је до шао да је гле да
истог је да на ни је пр сте но вао,
ми мо оби ча ја он да шњег и ре да,

да јој ни је на го ве стио у тре ну 25
по гле дом ко ји и пла ши и ву че
љу ба ви тај ну ко ју је под кљу чем
отац чу вао као отров скри ве ну.
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Слика из прадедовске собе
об у чен скром ни је од зем них моћ ни ка
у пла вет ну не ка кву сви лу ла ку
Бог као да је до шао да се сли ка –
се ди на бе лом ве ли ком обла ку.

Ме сто тро но шца злат ног под де сну но гу 5
облак је опет бео по ту рио,
и бла гог из ра за, ка ко при ста је Бо гу,
три пр ста де сни це за бла го слов свио.

као леп тир из ча у ре но ћу из ле ће,
на пу шта ста рин ски оквир по зла ће ни, 10
и по со ба ма се као не бом кре ће
по не кад се са свим при бли жив ши ме ни.

Ис под уз гла вља ми ве што из ву че 
зе ле них шљи ва не ко ли ко ша ка 
па изи ђе и три пут окре не кљу чем – 15 
оде у се ло пре ру шен у про сја ка.

кад се про бу дим, гле да са свог ме ста,
на ње му је иста ха љи на до ма ћа.
не би Бог био кад не би мо гао че сто
да сла зи са сли ке и да се на њу вра ћа. 20

не по ми ње шљи ве ни дру га пре гре ше ња, 
бла жи од свих мо јих до са да су ди ја. 
уме сто там ња на упа ље на ве ња, 
као сви тац жи жак час зга сне, час за си ја.
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Барска пруга
Се ћам се као да је би ло ла не
ка ко је наш дед уз раз го во ре ду ге
на по ле ђи ни ку ти је од ду ва на
олов ком цр тао ли ни ју Бар ске пру ге.

Све је жр тво вао за пру гу сне ва ну: 5
се као по ље, њи ву, бу нар и це рић,
ву ку ћи цр ту сме лу, за хук та лу,
од Бе о гра да ка ужи цу па на ко сје рић.

Стар че ве олов ке по не кад не за де ља не
бе ле же ста ни це – низ ма дих, ве ли ких тач ки, 10
за став ши увек где воз тре ба да ста не,
гра ди тељ ски озбиљ но, и зна лач ки.

по ста вља тач ке по не кад и од о ка,
у Бран ко ви ни па не где код Ва ље ва,
по знва ју ћи нас увек за све до ка – 15
во ли још с ки ме о пру зи да сне ва.

Док бу ду ће пру ге по вла чи тра су 
и с љу ди ма о њој за нет раз го ва ра, 
за ми сли се и рас ту жи у ча су:
да ли ће и он јед ном њо ме до Ба ра? 20

пу ту је мо са да дуж пру ге Бар ске,
хук те број ни за ва го ном ва го ни,
и док ома ђи ја но ју ре они,
ми сли мо на де до ве ку ти је ду ван ске.

Исправка
Исправка
малих
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нашег оца мајка
не ран џа, на шег оца мај ка,
још је у оној со би
ко је ви ше не ма,
се ди на сто ли ци ко је, исто та ко, не ма
и по сма тра 5
ка ко у пе ћи, дав но до го ре ла,
до го ре ва ва тра,
ка ко уну че јед но ду бо ко ди ше,
а дру го по мо ли ло ис под по кри ва ча
но гу бо су, 10
ка ко се уну ка ма мла ђим две ма
над ра чу ни цом дре ма,
а тре ћа рас пле ла у сну ко су,
ка ко уну че по след ње по ре ду
не ће да спа ва, 15
и у су сед ној со би где се жа мор стишô
ка ко јед но не што чи та кри шом.
Жед но их по сма тра све ре дом
као да се за смрт спре ма.
И све га то га за у век ви ше не ма 20
у со би ко је, исто та ко, не ма.
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Битка у кованлуку
Мед све ју тро отац ва ди у ко ван лу ку,
ка ди ко шни це упа ље ним тру дом, 
уз ле ћу пче ле у ви со ком лу ку,
и су да ра ју се у гне ву су лу дом.

узру ја ла се и дру га би ћа кри ла та,  5
стр шље ни и осе, на сто ци оба ди, 
до зи ва ју се по гра њу птич ја ја та,
за чу ђе на шта се међ пче ла ма ра ди.

у мре жи пче лар ској, под кло бу ком,
у ру ци с ча ђа вим, за ди ха ним ме хом, 10
ко ји као да се за грц нуо сме хом,
отац се бра ни од пче ла с му ком.

И на играч ку чуд ну ли чи ко ју,
на би ћа ка квих у бај ка ма има, 
а за тим је на лик на рат ни ка у бо ју 15
са вол шеб ним не ким не при ја те љи ма.

а пче ла има ви ше не го пле ве
и о ру ке окло пље не му ло ме
жа о ке, као ви те зи ма че ве –
али већ по ста ју умор не и тро ме. 20

по чи њу да бе же, да се не куд се ле,
као ве тром но ше на цр на ки ша,
да па да ју по тлу ко ла ти це све ле –
тек по ко ја тре зна још ју ри ша.

па и ње не ста не. не чу је се зу ка. 25
отац се по бед нич ки из бит ке вра ћа
до но се ћи нам оте то га са ћа.
на дим и мед ми ри ше му ру ка. 
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Дедовски требник
на сто чи ћу тро но жном, хро мом,
дре ма мо ли тве на књи га ста ра,
на то пље на ми ри сом там ња на и ду ва на,
одав но је ни ко не отва ра.
пре ко сто чи ћа дуг пе шкир, де вер ски, 5
цр ве ним кон цем ве зе но по ње му би ље,
и име да ри ље,
за ду шу по ги ну лог си на –
оби чај се о ски, вер ски.
у брон за ном свећ ња ку 10
до го ре ла све ћа во шта на
пу на гу стих су за.

отво риш ли књи гу, из ње по ми ле сло ва
као цр ни кук ци.
пра де до ви нам зна ни и не зна ни 15
че сто су је др жа ли у ру ци,
и чи та ли из ње по хи ља ду пу та
ре чи не са свим ја сне, и за то ле пе:
„Иса и је ли куј...
Вјеч на ја па мјат... 20
от че наш, иже је си“...

Треб ник сад за лу дан ћу ти на сто чи ћу,
док и ње га вре ме не од не се.
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Читаоница на тавану
на ша пр ва чи та о ни ца би ла је та ван
на ших де до ва,
пун па у чи не и ле то пи са ца па у ка,
пун сле пих ми ше ва и њи них ша то ра
ока че них о гре де на гла вач ке.  5

Ћу ти мо. Све тле сун ча не тач ке
осве тле с вре ме на на вре ме 
те шке као ка ме не пло че
ро ђе них и умр лих књи ге.
Ту свест о про ла зно сти, да се мо ра 10
јед ном умре ти, по че.

Скри ве ни од окол ног све та
чи та мо књи ге па ро хи ја на
ро ђе них пре сто и ви ше ле та.
Ту су за пи са на 15
име на Ци га на
бли зоњ ских и бран ко вин ских
с чи јим чу ку ну ну ци ма учи мо шко лу,
име на су се да чи је до мо ве зна мо, 
име на про сја ка, ко ва ча, ко ри та ра. 20

у тим књи га ма с ми ри сом там ња на
на шли смо и чу кун де да Си ме о на
и де до ве
чи ја име на су нам би ла не зна на.

по те шким цр кве ним књи га ма се ди мо 25
као по клу па ма школ ским ђа ци,
слу ша мо ве тар и ка ко пти це се мен ке зо бљу
и ми сли мо на оне у се о ском гро бљу
где су и на ши де до ви и уја ци.
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поноћна молитва
Др ве на се о ска цр ква пу на све та,
убра ђе них же на, се дих ста ра ца,
де це тек про хо да ле и на си си.
пред ол тар из не та ста ра пла шта ни ца
оки ће на ђур ђев ским цве ћем. 5
кан ди ло на две ри тре пе рав сјај ба ца,
по лу мрак ми ри ше на там њан и све ће.
Хри стос ле жи бес по мо ћан, пун ра на,
око че ла му ве нац од дра ча,
од ме се ца му бле ђе бле ди ло ли ка – 10
јад ни ји од свих на зе мљи смрт ни ка.
уско ро ће две хи ља де го ди на
од рас пе ћа,
а се о ске же не гу ше се од пла ча,
и љу ди жа ле што ни су жи ве ли он да 15
кад су га рас пе ли,
па би ви де ли џе ла ти сво га бо га.
Цр кве њак про зе бао у па пер ти ћу ти,
не бо и пор та пре пу ни мра ка.
Две про зе бле ста ри це, ко је би ку ћи, 20
пи та ју ша па том цр кве ња ка
хо ће ли Исус уско ро вас кр сну ти.
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просјаци на сајму
Ју тре ње у цр кви одав но тра је.
пред ула зом се де про сја ци бо га љи,
пи ја ни це про сја ци
и ла жо ви,
че ка ју да им ко у па трљ ке ша ке, 5
у кри ве ру ке
нов чић ба ци.
луп ка ју шта ке.
Чу ју се ли це мер ни бла го сло ви,
кле тве под му кле. 10

про сја ки ње мла де до је де цу
већ одав но од би је ну.
Дру ге се сле пи ма пра ве
или хро ми ма,
бо ле снич ки је че и ка шљу здра ве. 15
Је дан ста рац ис под ли по ве кро шње
све ју тро ћу ти,
не зна се да ли је нем до и ста,
или је то ње гов на чин про шње.

Мо жда су се ис ку пи ли и они на са јам 20
не ра ди нов чи ћа, ра ди хле ба ко ре,
не го да у ве дри ји жи вот свра те,
да се, као и дру ги, на гле да ју све та 
и раз го во ре.
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Гатара
не тре ба гле да ти у длан.
пти це ни ско ле те.
Да љи на је за га си то пла ва,
обла чи на ви дим че те.
пти це ни ско ле те – 5
знак је за бо ра ва.

пти це ни ско ле те, 
па да ју ни це, 
ко би ре као да има 
то ли ко кри ла цр них 10
као мр тво гра ње.
Цр не пти це зна че 
те шко пред ска за ње.

не тре ба гле да ти у длан.
пти це ни ско ле те, 15
кри ла им се по тлу ву ку, 
да љи на је пу на прет њи.
пти це у по мет њи
зна че ра ста нак и ту гу.
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народна клетва
Где је ра сла тра ва,
са да су твр да тр ла.
на сил ни че,
хра на те са пр ла!

Где се чу ла пе сма 5
из пти чи јих гр ла,
му кла је ти ши на.
на сил ни че,
ста за ти се стр ла!

Где су би ла гро бља 10
пле ме на по мр ла,
тр ње са да ни че.
на сил ни че,
крв ти се за тр ла!



Пет пеј за жа





127

Шума на жези
Шу ма у гро зни ци убр за но ди ше,
ва тра јој се пе ње до че тр де сет.
Зрак ми ри ше на сме то ве,
на врео ка мен,
и на сух тре сет. 5

Ве тар тек пре бо лео су шу
до нео јој је бољ ку
и пун бе са
ис пи ја зе мљи ду шу,
по ви ја кру не сто лет ног хра ста, 10
гне зда и су вар ке на тле стре са
као мо ре на оба лу шкољ ку.

ли шће је два ди ше од вре ла зра ка
пу но не спо ко ја,
оче ку ју ћи да се сма њи 15
ва тра опа ка,
али шу ми ни ка ко још да из би ју
бла го твор не ка пље зно ја.
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Залазак сунца за Медведником
уђи за сун цем,
го во ри зе ба,
док је не бо отво ре но, 
жу ри, јер ће се за тво ри ти
док си тренô. 5

уђи за сун цем,
пру жа ру ку ду га,
пти це та мо ју ре ја ти ма,
хва тај им се за ру ка ве,
још је дан про цеп има. 10

уђи за сун цем,
гор ски по ток пру жа вре же,
по сре бр ној ми се гра ни пу жи,
жу ри, злат ни про лаз
би ва све ужи. 15
уђи за сун цем,
ви чу са стра же два обла ка,
ве че рас све про зе бле про пу шта мо,
жу ри, још ма ло
уга си ће се по след ња зра ка. 20
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уснуло језеро
Је зе ро, да ли те то ноћ угу ши,
те си та ко не по мич но,
те си усну лој ду ши
слич но?

Је зе ро, да ли се то пре тва раш? 5
не чу јем ти да ха ни би ла, 
не ви дим на ли цу жа ра, 
од са мрт ног је бле ђе бле ди ла.

Већ два ве чер ња ча са ду га
не да јеш од се бе зна ка. 10
по ку шам ка ме ном да те про бу дим,
по ја ве се са мо два, три кру га
дрх та ви ца пред смрт на ла ка.

Мрак и там но гра ње мо кро
спре ма ју се да те са хра не, 15
ба ца ју на те бе по мр чи не по кров,
ти ши на ти на че ло спу шта дла не.

Ћу та ње се у ува ле сли ло,
ни цврч ко ва ни от куд раз го во ра, 
ни ме се ца да о ко ју гра ну бо ра 20 
обе си ти ру ме но кан ди ло.
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непогода
пљу сак тек што ни је.
Све ју тро се ку ва;
во де на па ра се кло бу ча,
клуп ча,
са мо трен још па да про кљу ча. 5

нај пре круп на и рет ка,
па као чет ка гу ста,
за тим као из пу них ка ба ла
и ме хо ва
гру ну ки ша. 10
За њом ту ча,
по де рав ша во ве не бе ског ран ца,
про га ло пи ра шу мом,
по ло ми јој гра не и смр си,
и као звер пу ште на са лан ца 15
огу ли ста бла,
из у је да зе мљи пр си.

Тад из не на да јој не по знат не ко
ре че да ста не.
И све би пре се че но као ма чем: 20
раз мр си ше се гра не,
облак се по облак раз ма че –
из ми ри се зе мља и шу ма
са ле де них ме та ка ко ва чем.
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новембарска слутња
кроз шу мо вит, нео сун чан до
ми ну ло је ма ло час не што
што ће по ста ти јед ном мој бол
дуг и оштар.
Мо жда ће ми до не ти по штар 5
вест о не чи јој смр ти,
о не сре ћи, –
не знам, са мо слу тим би ћеон
као бу ји це кла на ца му тан,
и као оне су ро во спу тан, 10
и би ва ће
све ве ћи.





Ли ко ви
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Исповест Његошу
Би ла сам де те,
на гра ну про лећ ну на лик ла ку,
и ти шта ла ме ми сао мно га
о ту жном си ра ку,
ту жном си ра ку 5
без игде ико га.

Ми сли ла сам на ју нач ку сре ћу ло шу,
на јед но га ко ји се са мно ги ма
у ко штац хва та,
ми сли ла о Ми ло шу 10
са мом у ша то ру
цар-Му ра та.

Би ла сам де те,
тек пр ве по че ла са ња ти сно ве,
а бри ге по че ле да ме му че 15
за тан ку слам ку
ба че ну ме ћу ви хо ро ве,
ме ђу ту че.

кад год су вој ске од ла зи ле
у ра то ве, 20
у сва ну ће, по пр вом мра ку,
ми сли ла сам све у по моћ иду
ту жном си ра ку,
чу ла глас ње гов ка ко зо ве.
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порука
ла ста ви це ис под мо је стре хе,
кад у зо ру
от поч не пти ца је се ња се о ба,
па ти се у пу ту по за мо ре кри ла,
ми ни ко мо ве, врх на Дур ми то ру, 5
на лов ћен пад ни, Ње го шу крај гро ба.

при чај му о том да за сва ком ча шом 
сва ке ра до сти ви на ме де но га 
до шле су дон ста, жу чи ча ше, 
да се све сла сти ср ца чо ве ко во га 10
по де сет и ви ше пу та за гор ча ше,

да од свег што про ђе гр кост оста
као од пе ле но ва стру ка,
да ни су ра до сти це ли ви но гра ди
мо гли би ти до ста 15
да се гор чи на спе ре и за сла ди.
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„Ћуд је женска смијешна работа“
од сва ког зра ка, сва ког по ве тар ца,
ср це се же не као не бо ме ња,
не ка ма ју шна не ви дљи ва ствар ца
на гна облак, и му њу, и сун це вра ти,
про бу ди но ва, не че ка на хте ња. 5

Ср це мо же же ни ми сли да по мр си, 
од лу ке из не над не оно у ње бу ди. 
Мо ра ли же на го лу би је ћу ди 
да отру је мр ско га про тив ни ка, 
у жа о ку ће јој се про мет ну ти пр си. 10

Хо ће ли же на пла шљи ва као ср на 
да спа се ср цу сво ме дра гог ко га, 
му шке ће сна ге у ср цу да кре ну, 
ниг де не ћеш на ћи рат ни ка то га 
ко ји би та да сме лост сло мио ње ну. 15

од же не што сто ји мир на као смре ка,
ср це на чи ни ста бљи чи цу бре зе,
ни чим њи ха ну на бре гу ја си ку
што ус треп та ла из ла зак сун ца че ка,
бле ди кад се ме сец у не бо из ве зе. 20

Мо ра ли же на да се до хва ти зве зда,
и цр ној кр ти ци по ник ну ће пер је,
сти ћи ће и она не бу у без мер је,
оте ти их буд ном ме се че ву оку,
и до не ти до свог гне зда, 25

Тре ба ли да је ни чи је не чу је ухо,
без ја у ка ће кро чи ти пре ко жа ра,
не ће се чу ти кад ста је на гра ње су хо,
про мет ну ће се ко рак ње зин зво нак
у ход не чуј ни бу би ца тра ва ра. 30

За тре ба ли јојплод с нај ви ше гра не, 
у ве тар ће јој се раз ли ста ти ру ке, 
от ки ну ће га пр ва, пре усто ке;
ле жа ће ја бу ке као злат не то ке
на кри лу ње ном сми ре не, уз бра не. 35
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Ђурина кућа у Скадарлији
Мла ди чи ја сла ва пе снич ка тек по че
осе ћа ју тај кров као оче ви ну,
и во ле као што се во ли по свој че,
и пи ју под њим у здра вље Ђу ри и ви ну.

кô да ће се од не куд вра ти ти Ђу ра, 5
сво јом ру ком ку ћу бо је, кре че,
про зо ре пре тва ра ју у ста кло би љу ра
и на се ља ва ју је гу сто сва ко ве че.

Же ле да бу ду с њи ме исто вет ни
и пи ју за то што је и он пио, 10
и те ше се ка да су не срет ни
да ни ње гов жи вот ни је цве ће био. 
И они пи шу под там ном та ва ни цом
и по зна ју вин ске по дру ме чу ве не,
и раз у ме ју се са про зе блом пти цом 15
и ро ман ти чар ски па те због же не.

И њих власт, по не кад по не ког, го ни
због ре чи као че лик оштре и чи сте,
не ми ло шћу су пра ће ни и они,
по но сни што су с њим суд би не исте. 20

ни пе сни ци ни по е зи је на ви ја чи
не зна ју то пли јег од оног ку та
где све успо ме ном на Ђу ру зра чи. –
Во лим не кад ме ђу њих да за лу там.
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Јутарња посета
Иси до ра, и та ко за су ту
зе мљом и пе ском,
про шлу кроз дан и ноћ суд њу,
ви дим те буд ну,
не пре ста јеш бди ти ни ча ском 5
и ми сли ти на још јед ном је зи ку –
не зе маљ ском.

Ис под ово га ка ме на и кр ста
ви дим, као под ста кле ним зво ном,
сто ји тво ја со ба не при ко сно ве на, 10
и ткач ни це тво га мо зга ра де
за ко сти че о ном,
чу ју им се чун ко ви и вре те на.

Тра јеш под зе мљом це ла цел ца та 
као да си у не про бој ном пан ци ру, 15
као да си од зла та, – 
сви чо ве ко ви под зем ни на па да чи
по ву кли су се у сво је ја ме, 
оста ви ли те на ми ру.

Мо ме ср цу, 20
ни у че му зе мљи кри вом,
бо јим се не ће се она сми ло ва ти,
до зво ли ће да ро вац и ко рен
по ње му ко па,
на пу сти ће на ње га све жи во, 25
а оста ви ти га без шти та и окло па.
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Исидора у ореолу иња
Још ви дим Иси до рин лик под ми сли дув ком,
ду жи це ма гле не и су ре,
као не бо мар тов ско пу не про бле са ка,
и, као лед на цве то ви ма ра ним,
на о ча ра те шке би љу ре, 5
и по крет ру ком
као да ми сао за по че ту не ку
од из не над ног уз бу ђе ња бра ни.

Још ви дим пла вет но бео оре ол 
ко се, ко ју би, као ма сла чак,  10
мо гао стре сти и тих ла хор;
ви дим ли це ле по и мла до 
и у иња све тлу ца њу ла ком.

И пи там се ка ко ли је и ум ном чо ве ку
би ло пе ти са уз ње них ми сли вр ле ти, 15
и ускла ди ти сво је ср це с ор гу ља ма
ње них уз бу ђе ња
и ка ко је стре пе ти би ло
сред не жно га раз го во ра
кад ће иза за го нет ног би ћа Иси до ре же не 20
ис кр сну ти опо ро ду бок чо век Иси до ра.
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Исидорин врт
Зна ла си зе мља је са мо при вид но мр ка,
у њој је за пре та на крв ви ша ња,
и бе ли на уцва лог гло га, и ку кољ пла ви,
и у врт си из ла зи ла да че пр каш
по ма жу ћи зе мљи, као мут ној ми сли, – 5
да пра ви лик по ја ви.

Зна ла си биљ ка је срод на са чо ве ком,
срод на људ ском ср цу цвет них кру на дан ца,
као из ме ђу љу ди хо да ла си по свом вр ту,
на ги њућ се бри жно над биљ чи цу кр ту, 10
и чу па јућ ко ров
као на сил ни ка и са мо зван ца.

а кад пр ве све тиљ ке ста ну да се па ле,
чу ло се чак с ули це, иза жи ви ца гу стих,
ка ко во да не где у ли шћу шу шти, – 15
то си ти из ста рин ске, ба штен ске кан те
за ле ва ла не вен и ла ле
и мо дре ле па ка те.
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Бор на Брачу
Из над ме не сма рагд ва зду ша сти
бо ро вих гра на
и на њи ма ја та га вра на
ска ме ње на ћу те.
а мо жда су и гне зда ла ста 5
или гне зда оса,
мо жда и по ча ђа ла кан ди о ца.

ле жим од ју тра че ка јућ за лу ду
не ће ли прх ну ти те од о зго пти це,
не ће ли се за чу ти оса 10
или за све тле ти кан дил це.

пред ве че ма е страл дух не
и с ћу дљи во шћу лу дом
по о ба ра с др ве та вар ке –
не ким чу дом  15
пре тво ре не у ши шар ке.
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„И цврчи, цврчи цврчак“
на зо ров Брач као ср це у чо ве ку
у про стран ству пу чи не и зра ка
ку ца из ка ме на, бу се на, чво ра смре ке
звон ким би лом хи ља де цвр ча ка.

ка да сен ка обла ка и пра мен сја ја 5
по остр ву не мир но за ко ра ча,
ми слиш на зор леб ди из над за ви ча ја
же љан ува ла и кр ше ва Бра ча.

Мра чи се, а све је јо ште ужа ре но,
ми ри ше ва здух раз гре ја ном смо лом 10
и сух бу сен тра ве ми ри ше на се но
у пре де лу ка ме ни том, по лу го лом.

крш ли чи не где на ра зо рен гра дић
и има драж ста ри не и си ро ма штва,
тек не где за лу та зе лен ви но гра дић, 15
бре сков сад, смо ква, ома ле на ба шта.

Млад ме сец ро го ве у обла ке забô
а остр вом још се не сми ру је зри ка.
То свет цвр ча ка ода сву да јам бом
по на вља име мр тво га пе сни ка. 20
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Благо теби
Гу ста ву Кр кле цу

Бла го те би, Гу ста ве,
ни све мир ти ту ђи ну не зна чи.
у ле ту
кроз не бе са де ве та
за те ћи ћеш при ја те ља 5
и на Ме се цу и на Ве чер ња чи.

Био си увек же љан да ле ка све та,
сва под не бе сја би ла су ти уска, 
уско ши ро ко мо ре без оба ла, 
и од већ ма ла  10
њи ва ко ју опа ше опу та ов нуј ска.

ни си знао гра ни це
из ме ђу по мо ра вља и по дра ви не,
из ме ђу кôте
бо сан ске и за гор ске пла ни не, 15
под јед на ко дра го би ло ти је не бо
се вер не и ју жне
Зе мљи не по лу лоп те.

ни сад
ка да си пут ник кроз ва си о ну постô, 20
не при зна јеш ни ка кве пре пре ке
ко ја ти ле ту сме та,
не при зна јеш ни ка квих гра ни ца,
ма био то и без ва зду шни про стор
из ме ђу пла не та. 25

Те бе се, Гу ста ве,
сад не ти чу ме ђе
из ме ђу ово га и оно га све та,
из ме ђу но ћи и да на,
као што те се ни су ти ца ле не кад 30
из ме ђу је зе ра где ло поч цве та
И да ле ких оке а на.
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„Још би нам могла десити се љубав“
До бри ши Це са ри ћу

Мо гла би се де си ти из не на да
као ве ли ко све тло чу до,
па сти на жеђ ср ца као м┬на, 
мо гла би нас по не ти лу до,
суд бин ска, од мла до сти још че ка на. 5

у при ја тељ ству ком не знаш раз ло га
при та је но би мо гла да се про бу ди,
иза при вид но рав но ду шна сло га
вре ба ти би нас мо гла не мо,
ни ћи као кли ца усред сту ди. 10

Мо гла би нам би ти суд би ном по ну ђе на,
а ми да је при ми ти не мо же мо,
мо гла би нас од не куд по зва ти,
а ми да је не чу је мо. 

Та ко док љу бав че ка мо суд бин ску, 15
док про ла зе крат ки за но си и гре си,
низ и низ об ма на,
не че ка на
смрт нам се де си.
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николи Тесли
ка ко је мо гу ће,
твор че зем них су на ца и ме се чи на,
ро ђа че пе ру на и гро мов ник-Или је,
ко ји си ишао од људ ског не сна до не сна,
све тле ћи док се фор му ла са зве жђа не сра чу на, 5
док се не за бе ле жи тек ро ђе на пе сма,
ка ко је мо гу ће да и те бе та ма скри је.

Зар је и те бе
ко ји си крао огањ ва си о не,
ко ји си осве тља вао по бес пу ћу ла ђе, 10
пу нио бле ском кон церт не дво ра не,
гњу рао ру ке у ма ти це озо на,
мо ра ла суд би на дру гих да сна ђе!

Ти ко ји си у сва ко ме крај нас пла му,
сва кој жа ру љи, му ње оба сја њу, 15
зар ни си мо гао по мр чи ни уте ћи?
Зар и ти ко ји си крај нас раз го нио та му
мо ра де у њу ле ћи?

За што те не са хра ни смо у сан те по лар не
где су и но ћи све тле и бе ле, 20
па би и мр тав ле жао у сја ју,
па би кад ти зрак ме се чи на и сун ца
би љур ни ков чег дар не,
му ње се око те бе раз ле те ле!
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Фестивал у Струги
Је дан по је дан по од ла зи ли су сви.
Јед ни у не по зна том прав цу,
дру ги се из гу би ли низ та ла се
или ди гли у обла ке.
Јед ни се вра ти ли у свој рај,  5
дру ги у свој па као.

Фе сти ва лу је крај.
не ки су оти шли но ћу, у ка сне са те,
не ки без збо гом, зо ром ра но,
као да ће већ су тра да се вра те. 10
по не ко ру ко ва ње од мах је за бо ра вље но,
по не ко се пам ти ло са те и са те.

по тро то а ри ма опу ша ка као ки ше,
ци га ре та из це ло га све та,
пу но из га же них ауто гра ма, 15
бро је ва те ле фо на;
свуд из гу жва не за ста ве и афи ше.

Фе сти вал је про шао.
не де љу да на ни је би ло гра ни ца,
ме ша ли се је зи ци као во де мо ра и ре ка, 20
свих бо ја ме ша ла се ли ца,
ни јед на зе мља ни је би ла ту ђа
и да ле ка.

по ред Дри ма не ка де вој ка ти ха
не чуј но пла че: 25
се ћа се пе сни ка го ста,
ње го во га ли ка,
али не мо же да се се ти
оно га по след њег – нај леп шег сти ха
ње го ве пе сме про чи та не с мо ста. 30





На Оди се је вој сте ни
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писмо са Мљета
пи шем ти из да ле ких про сто ра,
из вре ме на да ле ка,
чак са Мље та.
пи шем ти пре ко мо ра,
чак из два де се тог ве ка. 5

Је зе ра су на Мље ту и сад иста,
и сад над њи ма ве че ром леб ди 
из ма гли це се та
и во да се ућу ти као се ћа ња
и као се ћа ња при гу ше но бли ста. 10

ни шта ва жно ов де се не ме ња,
ни шта што при ро да јед ном из у ме.
Исто вет но је обал ско ка ме ње
и чу кун шу ма сред ње ве ков не шу ме
и сад је пу на бо ро ва, смре ка, ве ња; 15
по удо ли на ма ра ђа исто во ће,
има ви но ве ло зе и ма сли на,
и пу но зе ле них руд ни ка са мо ће
и за ве ре нич ких ти ши на.

пи шем ти на ка ме ну на ко ме си мо жда 20
од ма рао се кад год по сле ло ва,
на ко ме си мо жда про са њао ма ло.
пи шем ти из да ле ких ве ко ва
као пре ко де ве тих та ла са:
све што је при ри да ство ри ла, 25
исто је и ово га ча са.

Исправка
Исправка
природа
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Мртве душе
Бе не шке Сло ве ни је ка мен сур,
на за па ду ал пи и до ло ми ти,
у бли зи ни Све та Го ра, Ма та јур,
и у ка ме ну гро бо ви скри ти.

Ску пљач мр твих ду ша по гро бљу 5
из гу бље ном усред гор ских сте на
ту ђин ским је ис пи сао сло вом
низ сло ве нач ких име на;

љу де кр ште не јед ном при ро ђе њу
на звао је по но вом. 10
Са мо Си мон и мр тав зна да је Си мон
и Ја нез до бро зна ка кво је име
за жи во та имо.

Са мо сва ки мр тав и жив чо век зна
у ком је ту ђин ци љу 15
про ме нио на зи ве го ра и сте на,
за што је љу ди ма, ме сти ма и би љу
по крао то ли ко ду ша и име на.

Ве чер ња зво на од је ку ју као ври сак,
све ште ник их у ол та ру нем слу ша 20
и мо ли се да Го спод њи ви хор
по де ре ла жни спи сак
мр твих ду ша.

Сва ке но ћи ви гро бо ве њи не
за си па те обла ци ма под зем ног мра ка 25
и пред зо ру умак не те –
али до ђу ме хо ви ве тра ис точ ња ка
и гро бо ве осве тле.

на хум ка ма њи хо вим ви игра те
да их ута ба те, 30
па ли те на њи ма ва тре,
да им се успо ме на ис тре –
али до ђе сун це
и из ма ми из њих искре.

Ви но жем и пи ју ком 35
стру же те са пло ча њи хо ва име на
у ча су глу хом –
али до ђе ме сец и по зла ти их
сво јом ру ком.
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у туђини
Ви де ла сам их у ту ђем све ту
где у име на пу ште них за ви ча ја,
отаџ би на и до мо ви на,
у име оца и Си на
и све то га Ду ха, 5
у име мр ве
хле ба и кру ха,
па те, гло же се и кр ве.

Ви де ла сам их
где у име стра да ња Се љач ког кра ља, 10
и упа ље ног ба ру та на Че гру,
ши ром зе ма ља
Се вер не и Ју жне по лу лоп те,
ван род ног кра ја
ко ји сва ки сам се би оте, 15
гло же се, кр ве, жи ве кô у збе гу.

Ви де ла сам их
где у име ма на сти ра и са мо ста на,
у име обре те ни ја ла за ре ве гла ве,
ко со ва и кр бав ског по ља, 20
ло го ре су са ми се би ис пле ли
од не тр пе љи во сти
бо дљи ка ве жи це,
и да ле ко од Мо ра ве, ку пе, Са ве,
с бо лом при жељ ку ју 25
да се из до мо ви не по ја ве го сти,
као што се при жељ ку ју с про ле ћа пти це.
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Река потомак у Вашингтону
от ку да ти, ту ђин ска ре ко,
на ше име?
Да ли су ти сло вен ске ре ке пре ци?
Где ти је по ре кло,
ре ци, 5
ту ђин ска ре ко!

Ту ђин ска ре ко,
где име на ше на ђе,
Је су ли ти га до не ле пи рат ске ла ђе,
или је во дом не ком до те кло, 10
Је су ли га до шап ну ли на ши ве три
не кој ов да шњој олу ји се стри,
ви хо ру бра ту?
Је ли до шло кроз Са ха ре ва тру,
кроз ки ше мон су на? 15
Је су ли га пре не ли тај фу ни
у свом лев ку?
Или су ти га до не ли мор на ри
на ла ђи ко лом ба?
кр сти ше ли те на ши пе чал ба ри 20
у дав но до ба?

ко ра чам, ко ра чам
низ ре ку ту ђег гра да
као крај ро ђа ка ко ме траг из гу бих
у све ту да ле ку – 25
и про на ђох га ов де из не на да.
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Градско гробље у Вашингтону
Бе ле зи, ка ме ни бе ле зи,
по удо ли ни и по стра ни,
бле ште на сун ча ној же зи,
бе ли, јед на ко те са ни.

по ле гла у по љу јаг њад 5
од ма ра се украј жи ви це,
или не ко на ли ва ду са гна
и ока ме ни бе ле пти це.

Спо ме ни ци све исти –
ко ре чи по но вље не до слов це, 10
под њи ма тр гов ци и ми ни стри
и они што чу ва ју ов це.

пре кри ли ра ван и ко су,
по се о ски про сти,
јед на ки ко под зе мљом што су 15
јед на ке ко сти.
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поноћни Торонто
у по ноћ са пе де се тог спра та
ог ње на пу чи на То рон та си не
као за па ље на жи та Вој во ди не
или као да се ра зно бој ног жа ра
огром на сво та 5
про су ла по ули ца ма ноћ ног То рон та.

по жар хва та
ви ди ку све до нео б у хва та,
га зи пре ко трав ња ка, пре ко је зе ра,
као да мо ра по што-по то 10
у то ку но ћи
са го ре ти сав То рон то.

Тр го ви по ста ју ужа ре не кре ча не,
ва тре не ра не;
вул ка ни се отва ра ју и те ку ла ве 15
уси ја не,
ог ње ни зма је ви про ле ћу, кр ста ре,
низ бу ле ва ре.
Ре кло би се с ви си не
не ма где чо век на зе мљу но гом да ста не. 20

И по уда ље ним пред гра ђи ма
ми ли он жа ру ља
гми же, ба у ља;
без број све тло сних ин се ка та
низ ули це се не куд по ме ра – 25
ка ко из гле да
без ика квог раз ло га и сме ра.
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непознат говорник у Хајд парку
не да мо на дел фи не, на ки то ве,
на Ин ди јан це, на хри шћа не пр ве,
не да мо на Је вре је, на Црн це, 
не да мо на уро ђе ни ке до шља ку,
не да мо хај ци на зве ри и на љу де, 5
не да мо на дел фи не и ки то ве,
не да мо на сла бо га ја ку, 
не да мо на бо гу ми ле, на је ре си, 
не да мо хај ци на људ ске сно ве, 
не да мо на не му ште са вре ме ни ке 10
на зе мљи, у во ди, на не бе си,
не да мо на го ње ног оном ко ји га ња,
не да мо хај ци на људ ска осе ћа ња.
под зем но ме не да мо мра ку
на оно што се све тли, што се кре си, 15
не да мо на сла бо га ја ку, 
на љу де не да мо ма ши на ба у ку, 
не да мо на људ ска ср ца, на ду ше,
не да мо оно ме ко ји ди же ру ку, 
на пу чин ске, на реч не та ла се,  20
на би ћа ко ја се гла се и не гла се, 
не да мо на ки то ве и дел фи не, 
не да мо на ку не, на да бро ве, 
не да мо да кост жи ву гво жђем ту ку, 
не да мо го ми ли на је дин ку пу ку,  25
не да мо оно ме ко ји мр жњу се је, 
не да мо на Црн це, на Је вре је
и мно ге јо ште не и ме но ва не
не да мо ни на убо го га Бо га
у чи је име же гу, се ку, гу ше, 30
не да мо на људ ска ср ца, на ду ше,
на људ ске сно ве,
не да мо на све сне ни на бе сло ве сне,
не да мо на ки то ве, Црн це, на бо го ве.
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Јереван
не ки на дах ну ти ар хи тек та,
као Бог свет за се дам да на,
ство рио је Је ре ван у то ку но ћи,
и спу стио га,
на зе мљу ску па, 5
за то но во га Је ре ва на
до мо ви ли че као бли зан ци,
и за то као да их све тлост ку па.

ни је га за ве ла ни јед на шко ла,
ни ре не сан са ни ро ко ко, 10
по сво ме га је ство рио пла ну:
као на дла ну или на сто лу,
до кле год ти до пи ре око,
са мо ка мен те сан и оба сја ни
ру ме ни се свуд по Је ре ва ну. 15

кроз ка мен не и мар на дах ну ти
на вра тио је с пла ни на во ду,
под зем не по то ке и кла ден це
и пу стио да увис оду
и сплео дуж уди ца као вен це. 20

За то сад у ноћ Је ре ван зво ни
и сја као да је од ва тро ме та,
ко да ће се рас пр шта ти у ви си ни.
За то се Је ре ван но ћу чи ни
као ко ме та. 25

Исправка
Исправка
улица
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арарат
као хај дук у за се ди,
сва ку зо ру и ве че,
вре бам с про зо ра, из ме ђу па ла та,
да се по ја ви врх ара ра та,
да ма гле про се че. 5

пр ва, дру га, тре ћа зо ра,
и он се из да љи на би блиј ских ја ви
огро ман, не сре ћан и сам.
Хте ла бих ру ку да му дам,
из да љи на да га до ву чем, 10
да му што год до вик нем
са мом ис под сво да,
гру мен јер мен ске зе мље да му до дам,
ко ма дић јер мен ског сте ња;
али осва ја дан, 15
спре ма се не по го да,
и ње га не ста је као при ви ђе ња,
гу та га мрак.

И ма да ср це не мо же да му се чу је,
ма да га не ви дим ви ше, 20
осе ћам ту је,
на стра жи,
огро ман и јак,
и че кам да ка ме ни лик
по но во об на жи. 25
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у атонској пећини
у огром ној ла бо ра то ри ји
где ра де ка мен и во да
и веч но шћу од је ку ју шпи ље
би ли о не го ди на ра сте ле де но би ље, –
јед но са тла, дру го са ка ме на сво да. 5

Из ме ђу ле де них го лу бо ва
и сре бро вољ ки,
из ме ђу ле де ног жбу на и пла ста,
ска ме ње них бај ки и сно ва,
уз тле при љу бље но као шкољ ка, 10
ве ли ко ле де но ср це из ра ста.

ни мо је ср це ни је ни шта дру го
до је дан од тих ста лаг ми та,
и оно је на ста ја ло бес крај но ду го.
За мет ну то за биљ не по пла ве зе ле не 15
у чо ве ку ко ји је не бо знао да чи та,
кап по кап, ка пи лар по ка пи лар,
ра сло је све до ме не.

уско ро тај пут по чет од чо ве ка
ис под пе ћин ског сво да, 20
иду ћи кроз би ли о не ср да ца,
за вр ши ће се у ме ни, –
као што у шпи љи где пре су ши во да
пре ста ну ра сти цве то ви ле де ни.
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плажа у заливу Батуми
Сто јим на сун цу у ба тум ској лу ци.
не ми чем се с ме ста
ома ђи ја на од ње на бес кра ја.
Сву да око ло раз ба ца ни об лу ци,
као из каквнх ди вов ских гне зда 5
про су та ја ја.

Има их свих об ли ка и свих бо ја,
пла вет но га и би сер но га сја ја;
има их сит них као го лу би ја,
има их као у гу са ка и шљу ка  10
и круп них као што су у но ја.
ока ме ње на гне зда ра из гле да лу ка.
За жа рен ви со ки ша тор
ју жно га не ба,
без ијед ног обла ка ци гла, 15
чи ни се огро ман ча ро бан ин ку ба тор
ис под ког тек што се ни су ди гла
кри ла га ле ба.
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на кавказ не треба у по дана ићи
на кав каз не тре ба у по да на ићи
кад му се оцр та ју зе ле не ве ђе
и про це пи по ста ну ши ри, по но ри пли ћи,
др ве ће ре ђе,
кад се сва ки ка мен на пу та њи ви ди 5
као у деч јој књи зи круп на сло ва,
кад не ста не ноћ ног шум ског та јан ства,
кад се не чу ју ћу ко ви со ва.

Ја га во лим кад се су тон згу сне,
кад се ко ра ча ју ћи шу мом стре пи, 10
кад се про ду бе по но ри и про це пи,
ка да се та ма у гра не за пле те
и тај на на сва кој оку ци за пљу сне,
а го ра про го во ри је зи ком не ја сним
као де те. 15

Во лим да у су тон пла ни ном на и ђем
и чи там ње не сте но граф ске зна ке,
да ме жбун та ман упла ши као авет,
да ми се зми јом учи ни уски бо газ.
Во лим кав каз кад га спле те олу је па вит, 20
кад поч не над њим под му кло да ти ња
за о блач них му ња пла вет.
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________    Међаши сећања   ________

камена библиотека
Да ли ово ула зим у би бли о те ку
где су у мер мер књи ге уко ри че не, 
или су над гроб не пло че око ме не
љу ди ко ји не дав но на зе мљи бе ху?

Да лу ула зим у гро бље Де вич је 5
где су Го гољ, Че хов, Фет и Тју тчев
где се по хум ка ма ви де сто пе птич је –
а они као да су жи ве ли још ју че?

Ту и Љер мон тов и остров ски ле же,
ту је сав је дан век ве ли ких остô. 10
Зна ти да их не ма, учи ни се про сто,
али гроб им ви де ти, мно го је те же.

у да љи ни се зла те цр кви ку по ле,
до гро бља град ске бу ке до пи ре ехо.
Чу ју ли сво ју Мо скву они до ле, 15
Љер мон тов и Тју тчев, Го гољ и Че хов? 

Ћу ти цр на ка ме на би бли о те ка.
Име на пи са ца по пло ча ма чи там 
и не што че кам, а не знам шта че кам,
и не знам што ми се међ жи ве не хи та. 20
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пећински сликар
пе ћин ски сли кар за вр ши из дан ке ро га
ир ва су ко га је уре зи вао у сте ни
и осмех му се по пе до че ла.
он ко ји не зна за оца, за Бо га,
осе ћа се као сли кар Ми ле ше ва 5
кад је до вр шио бе ло га ан ђе ла,

пе ћин ски сли кар од ко га ме де ле
ле де на до ба, по то пи пра и скон ски,
про зе бао од ве чер ње сту ди,
са не ја сним стра хом од не по зна тог, 10
од мра ка, од смр ти, од зе мље, од во да,
ко ји ог њем сма тра зве зда зла то,
бли жи ми по не кад бу де не го љу ди
са ко ји ма раз го ва рам и хо дам.
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Дрвена црква
Сле те ла од не куд у шу му по крај осла
цр ква ма ло ве ћа од па туљ ко ве ку ће.
Мо жда пти цу не ке за о блач не шу ме
не бо по сла
и спу сти ме ђу ово жбу ње и пру ће.  5

уме сто кро ва има пе то ра кри ла,
не зна се је су ли птич ја или ан ђе о ска,
или из у мр лих мор ских ри ба пе ра ја,
а мо жда су и је дра са ви кин шког бро да,
одр ве не ла, без не гда шњег сја ја. 10

Цр кви ца од бр ва на ве ков но га хра шћа
ка кво га бу ром раз не се на спла ва,
без ико на, без ми ри са уља и во ска,
с Ису сом под сво дом ма лим ко играч ка,
мо ра ла је би ти ме сто хо до ча шћа, 15
за ду жби на не ка на зе мљи све тач ка.

Тек знам као и за цр кву из свог се ла
да је све та као ва здух, ре ке, че сме,
као гне зда и зе ле ни ло шум ских стре ха,
као сви тац, пче ла, 20
и ако за пи ше ко у њој стих љу бав не пе сме,
да ни је ни ка ква учи нио гре ха.
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Григов гроб
Григ као Ту тан ка мон ле жи у сте ни,
ка ме ном те шким су за тво ре на вра та,
ни је хтео да га зе мљом за спу
јер под њом ни на по ла хва та
не чу је се не бо ни ти во де стру ја, 5
ни људ ске ре чи;
а ка ме на пе ћи на је чи
и као му зи чар бе ле жи пе сму бу ре,
пи сак га ле ба и ши шта ње у сте на ма гу је.

Ве чи то за по слен ве тар се јач 10
у пу ко ти ни ка ме не пло че
за са дио је не ку крх ку биљ ну не јач
ко ја гроб об ра ста ти по че.
Скри вен је ко у ста блу птич ја ду пља,
те шко га на ђе и де чак што се до гне зда ве ре 15
или ја го де по шу ми ску пља.

Му зи чар же љан зву ка сад стал но ћу ти;
са мо мо жда не ки ри бар за не се њак,
ко ји твр ди да чу је и го вор остри га
или ко ји су је вер ни пе вач, се љак, 20
уобра зе да од не куд из сте на
чу ју му зи ку Гри га.

Же љан сун ца он је са да у та ми.
ни кад бе ла ноћ сва не над Бер ге ном
и раз гр не сен ке ста рих че ти на ра, 25
по от кљу ча ва ре дом сте ну за сте ном,
ње гов гроб не отва ра.
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коала у рачвама дрвета
ако ни си клуп ко све ну ле име ле,
ако ни си гне здо у гра њу ву на сто,
очи су ми за це ло ви де ле
ство ра жи вог ко ји је та мо застô.

ако си мла дун че ме две ђе и вуч је, 5
ти што чу чиш го ре од ју тра ра на,
си ђи са мо низ ста бло са гра на,
до че ка ћу те у на руч је.

Ве ве ри це хи тре ако си опру га
у гра ња ша ци, 10
или звер чи ца ко ја дру га, –
да се чи ме де чач ки на те бе ба цим!

ако си пти ца ти та мо го ре
за спа ла у не дри ма ра ча ва,
по ка жи се не ке иду ће зо ре, 15
у сва ну ће пти ца ви ше не спа ва.

До ле тр че ди вљи пси и кен гу ри,
про ми чу љу ди,
ако ни си гне здо, бу сен, сју ри,
ме ћу жи ви ма трен на зе мљи бу ди. 20
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Трешње нероткиње
као да сте оста ле не у да те,
или да бла го слов ни је на вас пао,
ви са мо цве та те, цве та те.
Мо жда вам је ве ло ве не ве стин ске
не ки зао дух уре као? 5

Ве три скит ни це из да ле ких стра на
у кро шња ма ва шим слат ко пре но ће,
али ва ма, не рот ки ње, тре шње из Ја па на,
у не дри ма не са зре ва во ће.

Ро је ви за вод ни ка ин се ка та 10
сву ноћ са ва ма оста ју буд ни,
пи ју вам усне, па да ју око вра та,
али сви за гр ља ји су уза луд ни,
ви са мо цве та те, цве та те.

леп ти ри тор ба ри из воћ ња ка ту ђих 15
цвет ним пра хом вас зла те,
али и по сле љу бав них да на
нај лу ђих,
не рот ки ње, тре шње из Ја па на,
ви са мо цве та те, цве та те. 20



169

________    Међаши сећања   ________

на одисејевој стени
Се дим на ка ме ну
на ко ме је се део оди сеј,
та лас по да мном сте ну ко па,
ка ме не пло че нзнад во де ви се,
ди гле су их зна мо још ру ке ки кло па. 5

И ме не је за ча ра ла кир ка ле по та,
пло ви ла бих за њом сто ти ну ми ља
до је зе ра и кра шких шпи ља
где се ви ле про тив мо ре пло ва ца ро те.

Слу шам од је ке оди се је ва гла са, 10
лу та ју кар стом ње го ве сто пе,
јед на се и до на мој ка мен по пе,
не из бри са их ру ка та ла са.

Ми слим мо жда што је ми слио и оди сеј:
ако се по ко ле ба ср це пе не ло пи, 15
ако из не ве ри љу бав, што че сто зби се,
по мр чи на не ће, она че ка
да нам зе ни це скло пи.

у је зер ској во ди бли ста
за ла зе ће га сун ца алем 20
и ми сли за по че тих од ви ја се ка лем
и се та као у оди се ја иста.
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на по ме на

о овој збир ци. – Ме ђу књи га ма ко је су, у про те кле две де це ни је, прет хо ди ле „Ме ђа ши ма 
се ћа ња“ ве ћи на их је ни кла из јед ног осе ћај ног и ми са о ног из во ри шта и би ле су на пи са не 
у то ку го ди не или две да на, док је ова збир ка са ста вље на од пе са ма пи са них по след њих 
не колико го ди на, у ра зна раз до бља, а пе сме по све ће не Ње го шу још и ра ни је.

Ма да су пе сме у „Ме ђа ши ма се ћа ња“ по те ма ма ра зно род не, њих по ве зу је то што су 
све на ста ле из се ћа ња на не што не кад до жи вље но, ви ђе но, во ље но. Љу ди се се ћа ју и 
очи ма, и слу хом, и ср цем. За кр жља ли сли кар у пе сни ку, ко ји ужи ва у бо ја ма и про сто-
ри ма, нео ства рен цр тач ко ји за па жа и сит не по је ди но сти, се ћа се по ред ле по та ко је је у 
све ту ви део и дра гих би ћа ко јих ви ше не ма, као и зби ва ња ко ја се не мо гу ви ше до го ди-
ти. Има пе сни ка ко ји пред ви ђа ју бу дућ ност, бо ре се сво јим де лом за њу, а, ето, има и нас 
ко ји жи ви мо ма хом у про шло сти и ре чи ма је вас кр са ва мо, оти ма мо од пот пу не смр ти.

ова збир ка са др жи и не ко ли ко пе са ма из прет ход них збир ки: те пе сме су те ма ма 
вр ло ве за не за „Ме ђа ше се ћа ња“, а ма ло су по зна те. узе те су да се до при не се це ло ви то-
сти збир ке и да се на нов на чин и оне са ме осве тле.

Је дан део пе са ма је до сад штам пан у ча со пи си ма „књи жев ност“, „Жи вот“, „Стре мље-
ња“, „Стиг“, „3ави чај“, и у днев ном ли сту „по ли ти ка“.

у „Ме ђа ши ма се ћа ња“ пр ви пут се об ја вљу ју пе сме: „Вла сте лин ство“, „Чур га“, „Чи ча 
Јан ко“, „Бар ска пру га“, „на шег оца мај ка“, „про сја ци на сај му“, „по ноћ на мо ли тва“, „Га та-
ра“, „на род на кле тва“, „Шу ма на же зи“, „усну ло је зе ро“, „не по го да“, „Иси до ра у оре о лу 
иња“, „Иси до рин врт“, „Бор на Бра чу“, „’Још би нам мо гла де си ти се љу бав’“, „ни ко ли 
Те сли“, „у ту ђи ни“, „Ре ка по то мак у Ва шинг то ну“, „Град ско гро бље у Ва шинг то ну“, 
„не по знат го вор ник у Хајд пар ку“, „ка ме на би бли о те ка“, „ко а ла у ра чва ма др ве та“ и 
„Тре шње не рот ки ње“. 

пе сме јед ном на пи са не, а на ро чи то штам па не, ни су ме ња не. Ви ше пу та се по ка за ло 
да је мо жда нај бо ље да оста не она ко ка ко је пр ви пут за бе ле же но. Ипак су у пе сма ма 
по све ће ним Ње го шу учи ње не ма ле из ме не. Сад не ка се сма тра да тре ба да оста ну она кве 
ка кве се об ја вљу ју у овој књи зи.

о по је ди ним пе сма ма. – кав га, Чур га, чи ча Јан ко, из исто и ме них пе са ма, ли ко ви су из 
вре ме на на из ма ку па три јар хал не кул ту ре кад су на мер ник, кућ ни по моћ ник, ино ко сни 
су сед, во до но ша или го ве дар сма тра ни као зва ни го сти или ро ђа ци.

„про сид ба мо је бу ду ће мај ке“, „Сли ка из пра де дов ске со бе“ та ко ђе су пе сме ко је до ча-
ра ва ју па три јар хал но вре ме и сре ди ну у ко јој је пе сник ра стао.

„Бар ска пру га“. ова пе сма ће бу ду ћим љу ди ма, ако до њих до спе, при ча ти ка ко је, 
у до ба о ко ме она го во ри, би ло – по ред оног ју нач ког, убо ји тог – и не ког ти хог, не на ме-
тљи вог ро до љу бља, ка ко је мно ги наш по је ди нац био спре ман и на жр тве да се оства ри 
ка кав на род ни сан.

„’Још би нам мог ла де си ти се љу бав’“. по ре дак и ри там: изг ле да да би се по ме ра ју ћи 
ред ре чи у овом сти ху До бри ше Це са ри ћа по ре ме ти ла ње го ва ле по та. Из го во ри ти тај 
стих с про ме ње ним ре дом ре чи би ло би што и от пе ва ти без слу ха не ку пе сму.

„Мр тве ду ше“. Ита ли ја ни су, у Сло ве ни ји, у но вој Го ри ци, да би до ка за ли да су не ки 
сло ве нач ки пре де ли њи хо ви, ме ња ли на над гроб ним пло ча ма име на мр твих Сло ве на ца 
у ита ли јан ска име на.

„у ту ђи ни“. Чи ни се да су отаџ би на, ро ђе ни је зик и за ви чај ни оби ча ји чо ве ку нео п ход-
ни. пе сник на ту ђем је зи ку ни је увек у ста њу да по ка же сав свој дар. Ро до љу бље на ту ђем 
тлу, под стра ним ути ца ји ма из ви то пе ри се че сто у сво ју су прот ност. Ве ра уме сто да 
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збли жу је љу де, раз је ди њу је их. код при пад ни ка свих на ро да за па жа ју се ове про ме не, 
али их чо век нај пре за па зи код љу ди сво га по ре кла, сво га кра ја.

„Ре ка по то мак у Ва шинг то ну“. ова реч – по то мак – не зна чи, на рав но, исто што и 
код нас. Име је ре ци да ло не ко ин ди јан ско пле ме, и не зна се шта оно зна чи.

„Град ско гро бље у Ва шинг то ну“. Чо век је склон да за ми сли да су и над гроб ни спо-
ме ни ци у аме ри ци слич ни не бо де ри ма, рас ко шни. Ме ђу тим они у глав ном гра ду СаД, 
они при ча ју о за гроб ној јед на ко сти ко ја на зе мљи још ни је оства ре на.

„не по знат го вор ник у Хајд пар ку“. Бог зна шта је го во рио не по зна ти го вор ник, али 
ја сам за ми шља ла да се и он бу ни због оно га због че га бих и ја, да ста је у за шти ту свих 
го ње них на све ту.

„ара рат“. од вај ка да јер мен ска пла ни на, ара рат је по сле пр вог свет ског ра та при-
пао Тур ској. Ње гов врх због ве ли ке ви синс ско ро је увек за ма гљен и Јер ме ни с бол ном 
стреп њом вре ба ју ра ни ју тар њи час кад му се врх на не ко ли ко тре ну та ка по мо ли из ма гле.

„ка ме на би бли о те ка“. у де тињ ству и ра ној мла до сти љу ди пла чу кад умре пи сац ко га 
во ле. И на Де вич јем гро бљу у Мо скви мо гу се ви де ти љу ди су зних очи ју. 

„ко а ла у ра чва ма др ве та“. ко а ла је ме две дић ко ји жи ви у ра чва ма др ве та. Из под-
нож ја се не да ја сно ви де ти је ли жи во би ће и ка кво је.

19. јул 1983. Д. М.





Са ЈаМ Ре ЧИ





Са јам ре чи
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Сајам књига
Ви ше књи га но ка ме на и опе ка
у твр ђа ви древ ној на ка ле мег да ну,
но у сред њо ве ков ном са мо ста ну.
у њи ма рој ми сли, ре ке ту ге, сме ха,

да им се пре даш, уза луд те че ка.  5
Мо жеш их чи та ти сто ти ну у да ну
кут ку ка квом ти ши ном за ве ја ну,
про чи тао их не би за свог ве ка.

Сун це им упе кло у злат не на сло ве,
и не ви диш ни ка ко се ко ја зо ве, 10
а оне ти се осме ху ју, ну де,

оне ти пру жа ју сво јих две ри кљу че.
а ти од ла зиш бес по мо ћан, уту чен,
ду го ти још по сле те шко бу де.

Исправка
Исправка
у кутку
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Састанак на сајму 
пе сник не ког тра жи у го ми ли све та 
на сај му књи га, у по то ку бле ска. 
То је – на ћи иглу у хр пи пе ска, 
пти цу за лу та лу у шу ми др ве та.

ко ме ша се као раз би је на че та 5
си ја сет де це, мла ди ћа, де во ја ка.
Тре ба се с во ље ном су сре сти пре мра ка, 
а го ми ла за кла ња, ход оме та.

по ла ко се по за тва ра ше ша тре, 
по га си ше раз го во ри и ва тре,  10 
ва здух су тон ски по че да се пла ви.
Та да са дру гим, ве дра као де те, 
ми ну че ка на, и као од ко ме те 
траг оста де за њом вар ни ча ви.
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Речи и песник
пе сник не вла да реч ју, њим вла да она, 
она је ње гов жи вот и суд би на, 
и кри ла та ње го ва не крет ни на, 
и опа сна са ср цем крат ка спо на.

пе сник не вла да реч ју, њим вла да она, 5 
ма да су ре чи ње го ва тво ре ви на, 
кад ство ри реч, као да ро ди си на 
и да му је зве зда по е зи је скло на.

он не тра жи реч, она ње га тра жи, 
она је увек крај ње га на стра жи  10 
кад пе сма по чи ње да се ра ђа.

од пе сни ка бо ље зна ју оне
ка да тре ба ко је да за зво не, 
у ча су ус хи та и ча су без на ђа.
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Судбина речи
на ђох те у ста рој књи зи као сух
цвет очу ван у хер ба ри ју му;
у пе сни ка дав ног ро ђе на си уму,
у исти мах и реч и њен дух.

Ту жна си кô да те од мут не ре ке чух 5
што те че кроз ја ру ге там них шу ма,
или про чи тах на стећ ку крај дру ма,
у исти мах и реч и ње зин дух.

ожи ве ћу те у свом сти ху не ком,
да не ста неш опет са овим ве ком 10
кад сти хо ви узму дру ги смер.

И то ме бо ли – као да, у љу ту
жи во ту људ ском, са му, не збри ну ту,
оста вљам кћер.
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Речи као такве
Во лим ре чи и не на ни за не
у сти хо ве и у ре че ни це,
кô се љак ван кла са – зр но пше ни це,
шу мар ван др ве та – и са ме гра не.

Во лим их као ја го де нео бра не 5
са кри ве не где год под ли стом
као бе лут ке у по то ку чи стом
ван пу та ње ко јим су по пло ча не.

Во лим их у реч ни ку, на го ми ли
без ика квог ми са о ног ре да, 10
во лим јој глас и ка ко из гле да.

Реч ми се и ван пе са ма ми ли,
као твр ди ци сам звек сре бр ња ка,
као свра ци и ко ма дић ста кла.
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Древне речи
ка за те да нас не ко, ре чи же ље на,
ко ју су ка зи ва ли не зна ни ми пре ци,
ко ја је као облу так у ду гој ре ци
до ко тр ља ла се до мо га вре ме на.

Реч ја сну и твр ду као од кре ме на, 5
ко ју су го во ри ли и се ља ци и све ци,
у на сле ђе оче ви оста вља ли де ци,
на усна ма им би ла сва ког тре на.

Ре чи ро ђе не оног да на све та
кад је и ми сао људ ска за по че та,  10
бли же су ми не го ко је са да слу шам

око се бе сва ко га да на и ча са.
Слу шам њих, али у ме ни се гла са
да ле ких и за бо ра вље них ре чи ду ша.
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„Исто то, само мало друкчије“
За бо ра вље них ре чи ми је жао.
Сти дљи во че ка ју да их се ко се ти,
да пе сник не ки на њих где на ле ти,
сре ћан као да је злат ник ис ко пао.

За бо ра вље них ре чи ми је жао,  5
оних ко је је знао и век де ве ти,
ко је су прет ку би ле на па ме ти,
ко је је век од ве ка крао.

Да ми је да она ко ја ча ми ду го
од јед ном си не као пе пе љу га, 10
и по мра чи сва ку до тле по зна ту.

Да ми је ди ћи је по е зи ји на пре сто,
у го во ру јој да ти по ча сно ме сто –
пре тво ри ти је у но ву нов ца ту.
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потајни песник
низ за луд них, осно ва ца, гим на зи ста,
про ла зи сај мом и зби ра ша ре ни ло
без вред них ли сти ћа, узи ма што би ло,
уз гред са мо књи гу по ко ју пре ли ста.

а из ло га је и по ли ца три ста.  5
круп на сло ва, бо је, ода свуд те ма ме,
ка та ло зи, афи ше, ре кла ме –
и све тре пе ри, свуд по зла та бли ста.

уз сра ме жљив и пре пла шен сме шак
је дан де чак књи гу пе са ма по ме ша  10
кри шом са хр пом ка та ло га ра зних.

узе је жуд но, кô воћ ку, кô пу ре њак.
по ми слих кра ђа књи ге сти хо ва је знак
да се у де ча ку ра ђа пе сник по тај ни.
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________    Сајам речи   ________

новинске речи
омр зле су све ту до зла бо га
ре чи ка кви пу не су но ви не,
ре чи из ли за не, тро шне ко ви не,
без пра во га ме ста и раз ло га.

Слич но је реч обо је на сва ка,  5
као крат ко веч не, на пад не тка ни не,
до шле од не куд из пу сте ту ђи не,
из свет ско га кра ја де ве то га.

а мно го је сво јих ко је зна и де те,
па да сло же ну ми сао раз у ме те –  10
са мо се реч сво ја во ле ти мо ра.

Да вам је по ћи до свих ње них вре ла
и у пив ни ца ма за ба че них се ла
слу ша ти зре лих дру штве них раз го во ра. 



________    Десанка Максимовић   ________

186

Рeч
оста ла је у се ћа њу са мо реч,
сем ње не по сто ји ни шта ви ше,
ни осме си, ни по гле ди ко ји би ше –
цве та не ма, остао је са мо млеч.

оста ла је у се ћа њу са мо реч.  5
Из го ва рам је све ти ше, ти ше.
Све се ми ло ште дру ге из гу би ше,
цве та не ма, остао је са мо млеч.

не ма ни оног ко ји реч ми ре че,
мно го што шта из бле де,  у те че  10
тра го ви ра до сти, тра го ви бо ла.

Ду ше нам, кроз веч ност се се ле ћи
ула зе у би ћа ше ва и со ко ла –
они сад пе ва ју сло го ве оне ре чи.



187

________    Сајам речи   ________

Заборављено име
као да си у тра ви из гу био иглу,
за бо ра вио си јед но га тре на
јед но име. Мно га дру га име на,
пад ну ти на па мет у ми гу.

по хва та ју се око те бе у игру 5
име на дра гих љу ди, де це, же на,
ду го пам ће на и ду го во ље на,
а ту за бо ра вље ну јед ну реч, ци глу,

ни ка ко да ис ко паш из се ћа ња.
И осе ћа ње те кри ви це га ња: 10
јер тај без и ме ни из исте је згра де,

сре та те се че сто и ру ку је те.
у ко је ли је за ви јут ке де ве те
мо зга то име мо гло да за пад не!
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Вест
Чо век но си вест тај ну, још не зна ну,
страх га да је не ви ди ко из зе ни ца,
да му не про мак не из ме ђу ре че ни ца,
ти шти га вест као да има злу ра ну.

Чи ни му се да га кри шом не ко га ња, 5
као да опа сну дро гу кри јум ча ри,
или још ко ја од го ње них ства ри –
већ је пре мо рен од ду га стра хо ва ња.

Зна вест мо ра ре ћи око ли шно,
не од већ ја сно, ни од већ су ви шно, 10
а да не ка ко не во љу на го ве сти.

Зна до бро ре чи мо гу да по се ку
и да вест до но си не сре ћу не ку.
умо ран је и ту жан од ове све сти.
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________    Сајам речи   ________

уметници
кад чу ју звон ку реч, пе сни ци си ну,
слич но сли ка ру оча ра ном ле по том,
му зи ча ру пред лу та ли цом но том,
ва ја ру кад осе ти по ки слу гли ну.

Јед на реч са мо бу де пе сми кли ца,  5
реч из не над на, из не над на зву ка,
јед на бо ја са мо, са мо јед на пу ка,
за ме так бу де бо јом бо га тој сли ци.

пе сник за љу бљен у реч свуд је чу је,
у ти ши ни и у по ма ми олу је,  10
гла су зри кав ца скри ве на у цве ћу,

сик та њу зми ја, раз го во ру зво на.
уми ру ју ће ти ши не су то на
му зи ча ра као му зи ка са ле ћу.





На ра ви
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Савременик прадедова
ако је да се ги не,
не ћу за њи ва ме ђе,
не ка мој бу сен и пре ђе
су се ду у сво ји не.

не ћу ни за пче ле,  5
бо жи је су па мо је, –
зар сме ју да се бро је
ду ше не бу по ле те ле!

пре го ре ћу гне здо ла сте,
хра стић што пред ку ћом ра сте, 10
и де дов ска ору ђа.

а за из вор ску во ду,
за на су шну сло бо ду,
ги ну ћу – па би ла и ту ђа.
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прадед моје мајке
За це ло имам и не ко ли ко осо би на
чу кун де да пе тро вић Си ме о на,
по сто ји из ме ђу нас не ка спо на
бар ле лу ја ва као па у чи на.

И он је слу чај на зи вао суд би ном, 5
и он је во лео јек ве чер њих зво на,
и ње га је за це ло зва ла ва си о на,
и ни је охол био због све ште ног чи на.

За це ло је ра ди је слу шао гра ње ки че ра
но оно што му је ша пу та ла ве ра 10
и го ни ти ста до с по со ва ве че ром

би ло му дражe но рад цр кве ни ко ји.
Да ли му о хра бро сти пре да ње по сто ји
не знам, али благ био је, сно ви ма склон.
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________    Сајам речи   ________

наш хвалиша пивници
не под но сим ни чи је на си ље,
ни љу ба зно ни ти др ско,
ус пра ви се у ме ни све људ ско,
на је жим се као бо дљи ка во би ље.

не под но сим ни ка кве да ди ље, 5
сва ко са ве то ва ње ми је мр ско
и кич ме као са ви тљи ве тр ске
да ле ке су ми на сто ти ну ми ља.

Де дов ска ме упор ност ста ра
и ви но са се о ских на ших ата ра 10
опи ја као древ на ме до ви на.

ако ми син не би био на ме не
не го пи то му ми род би ну же не,
не бих ра чу нао да имам си на.
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Циганин Марко
Ци га нин Мар ко се у све ту обо га тио,
има сад ко ња, два те ле та и кра ву,
пра во сла вац је, сла ви сла ву,
у свим ра то ви ма се уз Ср бе бо рио.

Да је Ци га нин по не кад је крио, 5
Ср би ном би ти дао би и кра ву
с је ди ног па шња ка, дао би ота ву,
и пра се ко је је не дав но ку пио.

Има си на не ма њу, кћер ку Ми ли цу,
ку не се у оби ли ћа, у ћи ри ли цу, 10
оку мио је су се да Ива на.

И не мо же чу дом да се на чу ди
што кум Иван у ту ђи ни по лу ди
и пре кр сти си на Сте ва на у Жа на.
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________    Сајам речи   ________

Сеоски поштар
И овај дан про ђе, а не сти же по штар,
не до не се из гра да ни ка кве ве сти.
Мо гао се пу тем са ки ме сре сти,
и но гу ра се ћи на ка мен оштар.

ни су тра дан се не по ја ви по штар, 5
мо жда и не ма шта да оба ве сти.
Могô се и у ту чу не ку упле сти
де си се чо ве ку не че ка но што шта.

а мо жда је, и не ка му је про сто,
не где код же не љу бље не за остô, 10
или се ус пут у крч ми од ма ра.

Са мо пре ће би ти пе сник по тај ни,
де си се та кав по штар за ви чај ни,
те се ди у шу ми и сти хо ве ства ра.
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просјак
Чо век га не за о би ђе у лу ку,
по да ри му људ ско сти злат ник,
зна сва ко је у по не чем пат ник
и не ха ји мо гу да га до ту ку.

Зна и сре ћан има ка кву му ку, 5
и бо га таш је мо жда глад ник,
сва ко мо же осва ну ти јад ник,
сва ко ме тре ба пру жи ти ру ку.

Био стра нац или био у ро ду,
чо век се осмех не у ми мо хо ду, 10
не ка осе ти ка ко је при ме ћен.

Из са ми ло сти мо же и да сла же,
ко и не че ка, уте ху му ка же.
Чо век де ли око се бе ма ле сре ће.
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________    Сајам речи   ________

одбрана једне нарави
не ми сли кад ћу ти да је глув,
и кад ни је као ви, да је туп,
кад се бла го сме ши, да је глуп,
а кад је озби љан, да је сув.

не гра ди те се да он ни је ту  5
кад сав оста ли по здра ви те скуп,
не ре ци те да има пе снич ки на ступ
ако вам ду шу отво ри сву.

не ис по ве дај те се пред њим мно го,
ка да га спа зи те ћу тљи во га, 10
и ко ји ћу ти ства ри до бро ви ди.

Мо жда је про сто од жи во та сустô,
мо жда му се не отва ра ју уста
јер се го во ра не ких љу ди сти ди.
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охолост
на су прот ми иде чо век охол,
ни шта га не бу ди из хлад ног ми ра,
иде ста зом и као да про би ра
на че му ће се за у ста ви ти оком.

Чи ни се со бом за до во љан ду бо ко – 5
мо жда се са сре ћом не ком вен ча ва,
или му у гла ву уда ри ла сла ва,
мо жда се где обо га тио же сто ко.

на је дан пут – као све тлост из мра ка –
за ста је по крај убо га про сја ка,  10
нов чић му да је и с њим раз го ва ра.

Мо жда и у ње му до бро ср це жи ви,
мо жда се свом људ ском по ступ куди ви,
тек смер ни је на ста ви со бом оча ран.
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________    Сајам речи   ________

Телефонист
пред њим си ја сет све тле дуг ма ди
као у ави о ну пред пи ло том.
Ју тро. Већ зо ву за по сле ни, по том
по ли ти ча ри, де ца, ста ри, мла ди.

као да се о ње го вој суд би ра ди  5
збли жу је се с њи хо вим жи во том,
с гла со ва људ ских ту гом и ле по том.
на јед ном га нов глас из не на ди.

као да му је гост нов ис пред пра га,
по чи ње и за њим од мах да тра га:  10
мо жда ће би ти по зна ни ца но ва.

не зна ка кви су за дуг ме том љу ди,
али сва ки нов глас га уз бу ди.
Свет му се сав са сто ји из гла со ва.





За то че ни
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кућа патње
Чо век но гу се че них до ко ле на,
бе ба ко ја је у вре лу во ду па ла,
кич ме сло мље не ра де ни ца ма ла.
Же на се че них на но га ма ве на.

пу тар на ко га се сру ши ла сте на, 5
де вој чи ца смр вље них сто па ла
ср ча них бо ле сни ка пу на са ла,
опе че на ли ца мла да же на.

Све што је са ми из ми слио ђа во,
што је до су дио ко ме удес зао – 10
ра зних пат њи, ре кло би се три ста.

Виш гла ве хар ти ја сва ком ока че на,
ка ква му је бу дућ ност до де ље на.
не ви дим шта бе ле жи мо ја ли ста.



________    Десанка Максимовић   ________

206

Решетка у болничкој соби
Ре шет ка на зи ду, би ће вен ти ла тор,
на лик сто ти ни дру гих ре ше та ка.
Гле да ме из ње сто ока ца мра ка
и страх ме ваљ да хва та за то.

по пут пи сме на бог зна кад из да тог, 5
с без број ва жних за кон ских та ча ка,
а жи во та мо га ти че се сва ка,
и страх ме ваљ да хва та за то.

а ре шет ка као пра зно са ће ме да 10
не пре ста но прав це у ме не гле да,
прет ња у сва ко ок це се уву кла.

на раз бо ју не ви дљи вом тка се ти ши на.
Зи до ви пра зни, го ли, са ма бе ли на.
Стра ва као у пу сти њи му кла.
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________    Сајам речи   ________

ноћ у болници
ноћ. Сто пе де сет и шест ода ја.
Је два ди шу за не ме ли кре ве ти.
ле лу ја ју бо ле сни ци као аве ти
ход ни ком пу ним му клог по лу сја ја.

по не ко сву ноћ ок на про зор ска збра ја, 5
не мо же да спа ва, а ноћ вре ла, ле то.
по ку ша ва да се јо вањ ског мра за се ти
у јул ској но ћи ко јој не ма кра ја.

уто пре се че не бо му ње гу ја,
у врт бо ле снич ки до је зди олу ја, 10
од не куд из здра вља про хлад но га цар ства.

Бо ле сни ци као у рај из вре ло га па кла
по сма тра ју ка ко пу ца ју не ба ста кла,
ка ко бу ји ца све жи не на ра ста.
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Болнички сточић
Бол нич ки сто чић као бар ка но ја,
са мо што не ма на ње му жи вих би ћа,
то пло мер, ли мун, воћ на пи ћа,
раз ли чи те не ке бо чи це без бро ја.

Још дан и ноћ, мо жда зо ра ко ја 5
бол нич ка ка да ста не да сви ће,
уза луд не све те ства ри би ће,
ни ду ша ви ше не ће се зва ти сво ја.

Ра се чен ли мун, огу ље на ба на на,
оста ће на сто чи ћу јед ног да на, 10
и ру жин пу по љак по лу свео, жу ти.

не ће бо ле сник по не ти ни це ду љи цу
ко ју му не ко с љу ба вљу упу ти,
оста ће не про чи та на, не так ну та.
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________    Сајам речи   ________

Болничко јутро
Бол нич ко ју тро осва ну ло жи вах но,
ла во ри, кон ди ри, пи лу ле, то пло ме ри,
уми ва се, тем пе ра ту ра ме ри,
у су сед ној со би не ко пред зо ру из дахнô.

За мо ре но но ћу, осо бље ми ло срд но 5
ућу та ло се од шест до се дам,
и да бог ко ме бо ле сни ку не да
да му у то до ба по зли грд но.

До био си свој кут, кре вет до ма ћем сли чан,
и рас по ред бол нич ких ча со ва, нео би чан,  10
и сви те па зе по ср цу и ду жно сти.

Сви се тру де да оздра виш ча спре,
да ти се здра вље као кроз ле вак на спе.
не ве се ли смо у го сти ма го сти.
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кроз болнички прозор
кроз про зор гле дам део Бе о гра да:
у да љи ни не бе са цр вен ка ста, 
не ко ли ко тра го ва, не ко ли ко ба шта,
по не кад по ве ли ка др жав на згра да.

Та мо је за пад. не где све тлост па да 5
у ви ду се на ви со ког, ку па ста,
око све га ма гла мут но сре бр на ста,
чи ни се све пу но ти ши не и скла да.

не ви ди се, али се зна бу ле ва ром
ју ре во зи ла по оби ча ју ста ром, 10
буд не се ма фо ре ва ра ју ћи мно ге.

Чи ни ми се већ сто ти ну да на
уз по сте љу ле жим при ко ва на
и да ни кад ни сам има ла но ге.
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________    Сајам речи   ________

Милосрдна сестра
Ско ро де те, све тла ви со ка че ла,
про ла зи ми мо ра ње нич ких кре ве та,
мо жда је тек сти гла са оно га све та, –
оча ра ла би и са мо га Ра фа е ла.

на кра ју оно га дру го га ре да  5
из го ми ле бо ле сних не срећ них би ћа
опа жа бле дог из не мо глог мла ди ћа,
не тре ми це, за ди вљен у њу гле да.

Де вој чи ца се од тих очи ју бра ни,
али ка ко про ла зе да ни, 10
не стр пљи во ње гов по глед че ка.

И за кли ње се ако је жи вот не спре чи,
би ће уз ње га док га не из ле чи
ма то тра ја ло и це ло га ве ка.
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позивар
кад цр ни по зи вар пре да те гру не,
на ср цу већ би ће раз ру ше на вра та,
у кр во то ку су ста лост по зна та,
очи упа ле па у чи не пу не,

и ко сти тро шне ко је се већ кру не.  5
пле сан ће на ми сли по че ти да се хва та,
из у ми ра ће по не што сва ког са та –
не ће има ти у зе мљи шта да тру не.

кад по зи вар гру не из не бу ха, 
би ће по за тва ра ни кап ци уха,  10
а ко са опа ла као стре ха слам на.

по га ше на и се ћа ња да ле ка,
ни ко ви ше не ће би ти че кан.
по че ће но ва не по зна та дра ма.



Не му шти jезик
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Географски запис
Сто пет ки ло ме та ра до гра да и мо ста
и по сле то га, од мо ста и гра да,
два на ест до де дов ских ви но гра да
од ко јих са мо за тр ве на зе мља оста.

За тим сe мо ра сла зи ти по до ста  5
до из во ра на ком су од вај ка да
па сти ри на па ја ли се о ска ста да –
све је то на ћи вр ло про сто.

на бре гу ши ро ком сто ти нак ква дра та
сто ји ку ћа на ших де до ва, уја ка,  10
с про зо ри ма пу ним ре за и ре ше та ка.

а на ис то ку пут сун че вих вра та
у за кут ку ста рог се о ског за бра на
ни че мо ја пр ва ту га ри мо ва на.
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Језик немушти
ка ко ко, али ја знам је зик не му шти
ко ји се учи у древ ној под не бом шко ли,
ње га зна чо век ко ји са мо ћу во ли,
ко ји раз у ме реч ки ше кад пљу шти

и ми сли не ба ка да се на ту шти,  5
и шта пас цви ли кад га ту га ско ли,
шта раз го ва ра ју хра сто ви го ли –
њи хов и мој је зик ту ге су су шти.

За раз го вор с љу ди ма људ ски је зик тре ба,
али увек дру ги ис под дру гог не ба, 10
а с не му штим оби ђем сву зе мље ку глу.

Ми слим мо гла бих жи вот про ве сти
као ис по сник ко ји на шум ској це сти
ослу шку је пти цу и ти ши не ту гу.
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________    Сајам речи   ________

Јесен
Да ле ко за на ма ав гу ста је жар.
Хлад под бу квом већ ни је густ.
не бе ски свод без ико га, пуст –
је сен је, не тре ба ти ка лен дар.

Да ле ко је за на ма ле та чар,  5
да ле ко су мај, ју ли и ав густ,
одав но је сен по зна јем на и зуст.
Је дан јул ски дан био би за у вар.

Цви ли во да ја ру га ма из жле ба.
у по љу вра на се ме ње и кук це вре ба. 10
опа ло га ли ста ра сте зла тан сноп.

кроз ма глу се не ви ди пред оком прст,
ни гро бљан ске ка пе ле по там не ли крст.
на са хра ну жу ри не куд се о ски поп.
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лисни крематориј
Ску пља ју су хо ли шће ши ром пар ка,
на ра ста ју га ви со ки сто го ви,
и си пе опет око ло ли сто ви но ви,
и уми ре на свој на чин ли ска сва ка,

ли шчи ца ба кар на и ли шчи ца жар ка 5
и ли ска ко ја још се с ду шом бо ри,
ни јед на не би хте ла у кре ма то риј,
сле пље на уз тле као злат на мар ка.

а мо жда ће и да их по да ве,
пло ви ће као мр тве зве зде дуж Са ве  10
и би ти по сте ља за шту ке, за осли ће.

Чу јем ве тре, а мо жда и пти це пла чу,
од во зе ли шће у во ду, на ло ма чу,
у ко ме су про ле тос га ји ле пти ће.
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________    Сајам речи   ________

Бранковински цветни врт
под стре хом ла сти но гне здо и ко са.
око до врат ка се пу же вре жа
љу би ча стог и мо дрог ла до ле жа,
на ле ће на ње га за лу та ла оса.

по кал др ми про стир ка пр ко са  5
као ду га ша ре на и све жа.
под гра ном тр на као ис под је жа
кли ја биљ чи це не ке зе ле на ро са.

кру пан, не дав но окре чен, облу так
за гра дио ба штен ски ма ли ку так  10
пун не ве на, сми ља, ле пих ка та.

Ру зма ри нов цвет пун ча ри
ко ји не зна ју ни бо та ни ча ри,
ра сту бо ко ри ма око ва ја та...
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усамљеник
Са му је на про план ку ста ри цер,
ње го ви вр шња ци вре ме на су плен,
цр ви ма рас то чен су сед му клен,
кла де хра сто ва за су ла свуд ивер.

на вра ћа му са мо ве тар зе мљо мер  5
и за др жи се тек по ко ји трен,
про тр чи лу та ли ца пас за мо рен
и по не кад лов цем про го ње на звер.

Сто ји та ко без вр шња ка, сам сам цит,
бу де не кад ве тра, ки ше, сне га сит  10
и зра ка сун ца као че лик чи ста

ко ја му за се ни и за ма гли вид,
и бу де га од по мр лих дру го ва стид
што још жи ви, јо ште шу ми и ли ста.
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________    Сајам речи   ________

Јутро
куц ну пти ца кљу ном
на сун че ва вра та,
ру ку пу них зла та
ис кр се за жбу ном

кô да је топ грунo  5
све тлих стре ла ја то
и шу ме се хва та,
за ба да у ру но

ма хо ви не ме ке
и у ста бла смр че, 10
пу ни ре ци ср че

сја јем, и да љи не
све ча но отва ра
ру до ко пом жа ра.
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Чесме
не где у шу ми из ка ме на не те са на
са гра ђе на че сма у за би ту кут ку,
на бо га за за ра слом за ви јут ку –
ве ро ват но рет ко ко ме зна на.

на га зих на њу у по јул ског да на  5
на ве ли ко ме си во ме облут ку,
ви диш вој ни ка кру та као лут ку,
сло ва име на му вре ме ном збри са на.

кад ли си пао, не зна ни вој ни че, 
за зе мљу ову где свуд че сма ни че:  10
крај пу та, у шу ми, ма на стир ској пор ти?

Мо жда и сад мр тав чу ваш ово сте ње,
отаџ бин ских шу ма ве ков но ко ре ње
и по нор ни ца че сми сту де не аор те.



223

________    Сајам речи   ________

невидљива земља
у ту зе мљу сва ки час кли снем.
ни су та мо шу ме, ли ва де цвет не,
са мо да ле ка, дра га би ћа срет нем,
као обла ке или сно ве при сне.

кад год што у ме ни по там ни, ври сне,  5
сва ке стреп ње и ту ге бо го вет не
та мо по бег нем од ове не срет не
на зе мљи ствар но сти, хлад не, за ку ли сне.

За ту зе мљу ми не тре ба па со ша,
пут не ста је ни злат ни ка, ни гро ша, 10
до ста је са мо бри тва ка квог бо ла.

на гра ни ци са ме ши ре се врат ни це
као да је пре ле ћу не ви не пти це
ко ји ма тре ба тек бож ја до зво ла.
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Људски мозак
Људ ски мо зак је чуд но ва та спра ва.
Сад мук је у ње му као пред олу ју,
са да на јед ном за чу јеш бо ла гу ју
слич но зми ји кад шик не из ме ђу тра ва.

Ме ша ју му се че сто сно ви и ја ва,  5
но во ро ђе них ре чи се ша па ти чу ју,
чуд но ка ко се са ме од се бе ку ју,
ста не их у ми сли ма вре ва пра ва.

Ми сли као бро је ви ком пју те ра,
не знаш че сто пут ко га иду сме ра – 10
у бу дућ ност или про шлост ва си о не.

Бу де са њив не кад, и као из ни шта
упа ле се иза че ла сва ог њи шта
и за бо ра вље на се ћа ња за зво не.
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________    Сајам речи   ________

Игралиште у порти
крај цр кве на про те Ма те је пло чи,
не у пу ће ни ни у јед ну од ве ра,
у дру штву ска ка ва ца, пти ца и гу ште ра
игра ли смо се од ју тра до но ћи.

пред ву ков ска не по зна та нам сло ва, 5
уре за на у ка ме не бу ква ре,
гле да ли смо као нео бич не ша ре
укра се ста рих цр кве них гро бо ва.

И сад, ма где крај цр кве ног пра га,
кад за ми ри шу измир на и вла га, 10
на ум ми пад не на ше игра ли ште

где го ре на сав глас ко со ви пи ште,
а до ле тру ну пра де дов ске ко сти.
наш бог се о ски не ка им ду шу про сти.
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пред фреском апостола луке
За штит ни че мо јих чу кун де до ва, лу ка,
апо сто ле, сли ка ру, го ве да ру,
ме ђу све ци ма за пи сан у ка ле на ру,
бу ди за штит ник и мо јих чу ку ну ну ка.

опро сти им ако их за ве де на у ка, 5
ако им мир ду шев ни она по да ри,
ако им она об ја сни мут не ства ри,
ако ве ру про гла се за пра зно вер ја пу ка.

нек се ви ше си ле за њих ипак бри ну,
за смрт њи хо ву, жи вот и суд би ну, 10
нек бу де ка ко сви ма би ти мо ра.

као за по бо жне не ка и за њих чи не
све што су у ста њу не бе ске ви си не
учи ни ти за људ ског сла ба ство ра.
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________    Сајам речи   ________

Богојављење
Јо вањ ски мраз. Др во и ка мен пу ца.
крај оба ла за ле ђе не ко лу ба ре
че ка ју љу ди, де ца, же не ста ре,
да под про би је ним ле дом за све тлу ца,

лик бо жи ји то пли ји од сун ца  5
у ле де ном ви ру во ду да оза ри.
Ме сец сле ђен ви ше не кр ста ри,
сле ђе не зве зде. Др во и ка мен пу ца.

Бог се чо ве ку увек ја вља об ноћ.
Сад ће, са мо што ни је, бли жи се по ноћ. 10
И бож је ли це све тло у ви ру си ну.

Са мо га два не опа зи ше чо ве ка.
Је дан оде ку ћи. Дру ги оста да че ка,
гле да ју ћи час у во ду, час у ви си ну.
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Стари народни празник
Ви дов дан. пу на пор та љу ди и же на.
око њих исто ри је књи га жи ва:
са ка ме но га чи та ју се шти ва
из ги ну лих у ра то ви ма име на.

по не кад тек ста ри ца не пи сме на, 5
ка квих по се ли ма на шим би ва,
спо ме ни ке украј цр кве це ли ва,
па сед не ис под ли пе или кле на.

утом се вра та отво ре цр кве на.
Мно га од тих по бо жних же на  10
не по зна је све це са ико но ста са,

али зна ју и не пи сме не оне
за што на Ви дов дан сва зво на зво не
и слу ша ју их рас ту же не, без гла са.
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________    Сајам речи   ________

Трке

1.
по шли сте на пут са ноћ не про сла ве,
пи ја ни од кла ђе ња и од ви на.
ус пут има пре по на и кри ви на –
па зи те да не по ло ми те гла ве.

Гре дом ће би ти пи ја них сла ву ја,  5
мо гу вас они не хо ти це на ве сти
на чо по ре глад них ву ко ва у че сти,
на ко ро ве пу не ле глом гу ја.

Дуг је још пут од стар та до ме те,
па зи те да се не спо так не те,  10
да не на ба са те на про ва ли је,

да се не на ђе те сла пу ис под ка ме ња,
удес ја ха ча сва ки час се ме ња, –
че ка га час успех, час за се да чи ја.

2.
За о би ђи те гро бље и све ти ли ште,
про кле те пла ни не и про кле та по ља,
за о би ђи те ог њи шта ђа во ља, –
и не ка ко њи усев не уни ште.

не ја ши те уз пла ће не џо ке је,  5
јед ном пот пла ћен, три пут се пот пла ти,
уз ли це мер ни ке не мој те ја ха ти –
зло ус пут мо же да вам се на сме је.

Мо жда ће не ко смут њом за о би ла зном
на ме ти би ти сти гав кри вом ста зом,  10
а мо жда ће би ти и во љом не бе са.

И огла си ће се тр ка не ва же ћом,
(са мо ће ко њи жи ви оста ти сре ћом),
и тре шће се хи по дром ки ко том бе са.
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посвета
кô што на ко ле ни ма иду на хо до ча шћа,
се ћа њу на те бе идем у ду ху кле че ћи
и го во рим што за жи во та не сти гох ре ћи – 
у де тињ ство се где си ца ре ва ла вра ћам.

као при вид пу стињ ски ни че сли ка до ма ћа: 5
ти уз ко лев ку, украј сто ла, по ред пе ћи;
уз те бе све тли пра зник и све тли ји и ве ћи,
уз те бе де ти ња ту га и бла жа и кра ћа.

кад год сам тво га мо ра ла би ва ла су жањ,
дух ми је по де тињ ски био чист и не ду жан,  10
у ср ца мир, у на дах ну ћа си отва ра ла вра та.

Се ћа ња на те бе су ико не с ико но ста са,
из ма гли ца ју тар ња што се ле ти бе ла са
из над осун ча них ли ва да и по ја та.
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________    Сајам речи   ________

Сеоско гробље
на гро бље бран ко вин ско на кон мно го да на
свра тих иза но ћа шње га не сна.
Спа зих пре ме не свра ти ле су Ве сна
и пра ти ља ње на бо ги ња Мо ра на.

Ту ћу те дав ни жи те љи Бран ко ви не, 5
из над њих зе мља цр ве ни ца чвр ста,
по не где са мо оста ци тру ло га кр ста
ви ре из ого ле ле су хе гли не.

Тек о по не ком гро бу жи ви се бри ну,
са мо вра не оде ве не у цр ни ну  10
грак ћу про му кло као да на ри чу.

Гроб нов је ју трос отво ри ла Мо ра на,
Ве сна ста ре по кри ла спле том гра на.
Све ште ни ци по је. поп ци ту жно зри чу.
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одумирање
про ре де се ча си же ља, ча си се ћа ња,
про ре де се при ја те љи, знан ци се про ре де,
ту ге се сми ре, ра до сти по бле де,
про шла су ра ђа ња, на ста ла уми ра ња.

у час ве чер њи ка да млад створ са ња,  5
жи вот се на ди са ње, на по гле де све де,
ожи ве ожиљ ци, ожи ве озле де,
сти жу зле слут ње, ожи ве ка ја ња.

не кад во ље не рав но ду шно сре та мо,
бе же нам име на оних ко је зна мо  10
и тек као сви тац ми мо нас про ми не

име за ви чај них тра ва и ко ро ва,
пр ва ве ли ка на школ ској та бли сло ва
и не ко ли ко љу ди и њи них суд би на.



Бо го ви, ви ле и љу ди
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Са старим боговима
Ста рим се бо го ви ма лак ше ис по ве дам,
с њи ма и људ ски го во ри ти мо гу,
ре ћи им ви ше но не до куч ном бо гу,
при знат сва ку од за блу да и бе да.

Ста ри бо го ви го то во сви од ре да  5
схва те на шу људ ску гре шку мно гу,
би ла у де ли ма или ре чи, сло гу, –
сва ки од њих нас пра шта ју ћи гле да.

И они има ју људ ских осо би на,
во ле жи вот, сун це, до бра ви на, 10
па те што и њи ма про ла зност пре ти.

Ја још у ср цу чу вам цр кви цу ста ру,
они сви у ње зи ном ол та ру –
ма да и они гре шни, ме ни су све ти.



________    Десанка Максимовић   ________

236

породица богова
Ра дуј се, пе ру не, ни си ино ко сан,
међ сло вен ским бо зи ма до ма ћи не,
по твом за ко ну за дру га ри све чи не:
Во лос у ста до мог се ла би ва по слан,

Ве сна за ли ва тра ву да бу де ро сна  5
а Све то вид се о пе сни ци ма бри не,
па ли за њих сун ца, ду ге и ме се чи не
и зна ком бо го ва че ло им жи го са.

Дај бог с ру ку ми ли јар ду ми ли јар ди
бла го си ља њи ве и ота ве мла ди,  10
ки шом их ро си а сун цем их су ши.

Ти пре хи ља де и но ћи и да на
знаш по ко га ће кре ну ти Мо ра на,
чи је пре да те по да стре ти ду ше.
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________    Сајам речи   ________

Битка неба и камена
Шта је на ше људ ско по при ште
пре ма овој но ћа шњој над лов ће ном би ци!
уда ри ли му ња мо дри сви ци,
хо ће ка мен љу ти да уни ште.

не зе маљ ске си ле све око ло, ни ште. 5
Стра шни ли су обла ка кри ци,
и још стра шни ји ка ме на ур ли ци,
ја ру ге ко зми је у про це пу пи ште.

Зна ли бог му ња да Ње гош та мо спа ва?
Сме ли но ћас да га уз не ми ра ва,  10
гро мо ви ма да веч ни сан ре ме ти?

Рву се ве ков не сте не и обла ци,
не мо же лов ћен обла ке да зба ци,
не мо гу му ње да гроб отво ре све ти.
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перунов дворац
Му ња ми осве тли дом
где сто лу је пeрун.
Ме те о ри се крај ње га ве ру,
огра дио га кре ме на лом.

по сте ље у до му ње го вом 5
обла ци ва тре ни сте ру,
ма гле га шти те на се ве ру
на ју гу стра жа ри гром.

Спа зих низ пу шкар ни ца,
али му не спа зих ли ца,  10
му ње ме за се ни ше две.

а био је у ло го ру рат ном,
окру жен не бе ском ва тром.
али зар му чо век лик ви дет сме!
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________    Сајам речи   ________

Волос
лу та мо јим завичајeм Во лос бог,
у ове шта лом јаг ње ћем ко жу ху,
сам он у све жем ју тар њем ва зду ху.
За чу ђе но га по сма тра орач во:

да ли је то зби ља Во лос, гла вом он,  5
а ра ме му из ко жу ха ви ри го ло,
да ли је то зби ља бог пре дак-Во лос?
а пре пет на е стак пу та го ди на сто

бе ле ла се на ње му јаг ње ћа ву на
и зе мља свуд би ла об ра сла у ру на, 10
не бе са сва од је ки ва ла од бле ке.

па сти ри и бог ста да уста ју зо ром.
ено га већ сто ји пред пра зним то ром
и кре ће ту жан у дру ге прeделе не ке.
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песник и Световид
пе сни че, љу бим че бо га Све то ви да,
но ћас пи шеш пе сме, ви ди се из сја ја
на про зор ском ок ну тво јих ода ја,
ви ди се кроз др во, ка мен зи да.

Зи до ви су око пе сни ка би љур ни  5
у ча су ка да се ра ђа пе сма,
све тли се оре ол ње го во га не сна,
љу ди са ња ју све тлост кад пе сник бди.

Ста ро сти не ма ју ни пе сник ни бог
ре као је из ср ца оја ђе ног  10
и под ста рост млад наш слав ни Тин.

Све то ви да и ње га ва тре бог
об да ри веч ним жа ром ср ца свог,
они су под истом зве здом ро ђе ни.
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________    Сајам речи   ________

Заљубљени месец
Во лео ме сец зве зду злат них ве ђа,
но ћу лу тао по над ње на дво ра
до кле год га с не ба не оте ра зо ра.
а јед ном кад не успе пре ћи ме ђе

пре на се ље них на не бу са зве жђа,  5
спа зи ше љу ди ва тру ме те о ра,
пад са ње ног са зве жђа до по но ра
од свих до тле, ве ле, и леп ша и ре ђа.

За то је ме сец сад блед и за гле дан
у ва си он ски ис под се бе без дан  10
где по га ше ни ле же ме те о ри.

Ве ру је угле да ће ср це ње но
у ме те о ра кр шу по ло мље ном
где још дав ним пла ме ном го ри.
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анегдота
За гле да ла се бо ги њи ца Ве сна
на на шој пла не ти у мом ка,
оча ра ла је два људ ска ока,
а љу ба ви те ни јеби ла све сна.

ни је слу ти ла за што па ти од не сна,  5
и ту га за што хва та је ду бо ка
за што по чи ње ве ну ти пре ро ка,
што јој се не ми ле све ти ла не бе сна.

а мо мак је во лео же ну зем ну,
за обич ну љу бав зе маљ ску спрем ну, 10
као о бо ги њи знао о њој да сни ва.

До ла зи ла му Ве сна у сно ве.
али он ни је слу тио ко га зо ве, –
оку људ ском би ла је не ви дљи ва.
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________    Сајам речи   ________

Химна богиње Весне
Ма да тра јем ду го, од вај ка да,
чи ни ми се да сам тек на ста ла.
пам тим мно го, али бо го ви ма хва ла,
кô да сам од ју че, осе ћам се мла да.

не ма бо го ва ни мла дих ни ста рих 5
ко ји би ре кли и да се не при сто ји
древ ној бо ги њи да се сно ви ро је,
ср це да јој се че жња ма за жа ри.

Што да се бо ги ња за но си ти не сме
ду хо ви ма шу ме и пла нин ске че сме 10
као за љу бље ни што на зе мљи мо гу.

За што не би мо гла и Мо ра на, 
смр ти бо ги ња од вре ме на дав на
про са ња ти о мла дом жи во ту бо гу.
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Громовник
Раз ми сли те ма ло, на сил ни ци мрач ни.
Има гро мов ник у сво јој ору жа ни
ми ли о не успа ва них му ња ра зних
скри ве них у пре де ли ма за о блач ним.

Чу ва ју не бе ске ве дри не мо дре  5
стре ла ко ли ко је у ба ра ма тр ске,
ко ли ко је на сил ни ка, мр жње мр ске.
Те шко оном ко ме до у ср це про дру.

Мо же гро мов ник це лу зе мљу да са тре
са мо јед ном бук ти њом сво је ва тре,  10
то не бо дљи ка ве да по ки да жи це.

Рас пр сну се зе маљ ске си ле ме ху ри
не бе ска си ла кад зе мљом про ју ри
га зе ћи пред со бом све не ми ли це.
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________    Сајам речи   ________

Молба громовнику
Гро мов ни че, ако до по мо ра до ђе,
ако се оси ле на зе мљи бо зи,
ти го ло ру ку чо ве ку по мо зи
сво јим уси ја ним ка ме ном и гво жђем.

Са мо је дан је ди ни твој гнев мо же  5
геј зе ри ма не бе ског ба ру та, и ма лим, ма лим
сву атом ску бу рад да по па ли –
пра вед ног по ре кла би ће тај гнев, бо же.

не ка атом ске бом бе и ра ке те
не бо сво јим ви хо ри ма оме те, 10
са на сил ни ком не ка се не бо би је.

не ка ста ро спо кој ство за вла да
као кад је Во лос, древ ни бог ста да,
мир но ишао кроз тај ге и пре ри је.
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натпевање
нат пе ва мо се ја и Ра ви јој ла,
(по пут на ро да ду го жи ве ви ле).
Је ле су на древ ној го ри тре пе ри ле
од ње но га за Ми ло шем бо ла,

за кли ца њем ње го ва со ко ла.  5
ни је се зна ло да ли гор че цви ле
мо је пе ва ње или пе ва ње ви ле,
у ко ме је ви ше ви лин ско га бо ла.

Ту жи ви ла Ми ло шу за гр лом,
за име ном ко је се за тр ло,  10
ту жим ја за тво јим гла сом.

Све се то зби ло у ср цу ви ле и ме не,
да ле ко не где из над го ре и зе мље,
за обла ке ви син ским по ја сом.
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________    Сајам речи   ________

остани, путниче
оста ни, пут ни че, на овом про план ку,
у ње му, до ду ше, не ма злат не ру де,
сун че вог зла та је ди но ту бу де
и би се ра ро се, по тра ви, на уран ку.

али сре шћеш ве че рас ви лу ла ку 5
ко ја до сад ни је ви ђа ла љу де,
Тво је очи кад ви лу за чу де,
пре да ће ти се као ви ле ња ку.

опа сно сти је пу на окол на та ма,
не ка ви ла не кад не ста не са ма,  10
не мој без ње од ла зи ти ни у лов.

при кра шће се од не куд из мра ка
и укра сти је ко ји од ви ле ња ка
па од не ти опет је ла ма под кров.
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Заборав
не се ћа мо се ста рих бо го ва.
не се ћа мо се ко бе ше Во лос, ко Све то вид,
ко бе ху Дај бог и Ве сна. И ни је нас стид
што не гда шњих се не се ћа мо сно ва.

Из гу би ли смо слух за глас ве ко ва, 5
као што се из гу би па мет и вид.
Исто нам је храм и мор ска хрид, –
сво јих пре да ња не зна мо ни сло ва.

ни је нас не ха ја, рав но душ ја стид,
пре ко ра чи ли смо жур но праг и зид 10
из ме ђу но вих и ста рих вре ме на.

Твр ди мо да смо она кви ка кви ни смо.
Сва ки има сво је не све то пи смо.
Зво ни мо у зво на сном не пла ће на.



МИ ХоЉ Ско ле То
Сад по зно ле то ни је ми ло ма ње
Од ра ног... 

Ви ли јем Шек спир





Шум ски храм
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Раноранилац
уста дох пре сун ца, ра но,
и стр чах у парк, кад та мо
ни ког, до вра ба ца са мо
ја то не из бро ја но.

Мој је сав парк и зре ник, 5
пр ви зрак ми је скип тар,
а до глав ник ве тар хи тар,
мој је сав парк уса мље ник.

ако бу дем же љан вла сти
и су тра ћу ов де па сти 10
и го спо дар би ти све та.

али већ за по ла ча са
не ко мо же да на ба са
и власт ће би ти ми оте та.
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Звона
Све ју тро бо го вет но гр ли це гр чу,
стре хе су њи хо вих гр ле ни ка пу не,
за глу ши их сва ки час клик тај жу не
за гњу ре не не где у смр чу.

Сит ни цвр ку ти кроз тра ву тр че, 5
чу је се кад о ста бло де тао кљу не
и зри кав че ве за тег ну те стру не
не пре ста ју цви ле ти од ју че.

на јед ном с ви со ког тор ња зво на
– као да се за ни ха ла ва си о на – 10
пре ли ва ју се пре ко оба ла слу ху.

не чу је се ви ше де тлић, жу на, ше ва.
Све мир го ре не што ва жно пе ва
и по ве ра ва мом чу да жељ ном ду ху.
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________    Михољско лето   ________

кишобрани
па да про лећ на ки ша ра на.
под њом гљи ве бе лих пе ча та
и гу ји ња че пу не зла та – 
ша ре ни ша то ри ки шо бра на.

на и ла зе са свих стра на  5
све тлу ца вих млеч ња ча ја та
ви ша од свих за три спра та,
це лом шу мом та ко не пре ста на.

Идем под сво јим цр ним шти том,
ки ша пљу шти, ја слу шам при том 10
по ру ку ко ју не бо шап ће:

од крат ко га жи во та гљи ве,
што од зо ре до но ћи жи ве
жи во ти људ ски тра ју кра ће.
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пауци
Чо век, ве ро ват но пе сник, ше та.
ле во пла ни на шу мо ви та,
жбу њем по ве ша на па у чи не си та,
та ну шна ужад и ре ше та.

Ме сец ав густ пред крај ле та. 5
Цр них мра ва це ла сви та
за по сле но не куд хи та.
па ук кр сташ вре ба из свог спле та.

Чо век ше та, пе сник ве ро ват но.
Де сно му оба ла мо ра, стр ма, 10 
во да као па уч је мре же ср ма.

ни ше се на ве тру као клат но
па у чак не ки из над по но ра.
Стре пе над њим пе сник и го ра.
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________    Михољско лето   ________

Растанак с летом
на по след њем сун цу ужи ва ју гра не.
Ја блан се пут ње га на пр сте пе ње,
као дра ги ка мен па да ке сте ње –
ста бло пре гр шћу ба ца га на дла не.

Слу ти птич је ср це је се ње да не,  5
пред се лид бе но њи но чу је се вре ње.
Цр не су зе ро не зре ле ве ње.
Ма да је сун ча но, слу ти се сла на.

по ту ра ју то плом зра ку ра ме на
гра не ста ро га пе то пр ста кле на  10
и по тај но та ну шна па ти бре за

што ће без ијед ног оста ти ду ка та:
ве тар ће јој га стрг ну ти с вра та.
парк по ди ла зи пр ва је се ња је за.
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Шумски храм
у ду бо кој шу ми као у хра му.
по зла та опа лог ли шћа све тлу ца
и ма чу ју се ди ми ски је сун ца
за лу та ле у пре ду бо ку та му.

Хо дам кроз шум ске ти ши не оса му, 5
га вран је дан не да ле ко ге гу ца,
очи му као ди ја мант ска пу цад, –
и он у не ку уто нуо ча му.

Идем, хте ла бих шу ми до ол та ра
где се мр тва зве рад под ли шћем од ма ра, 10
где стра жу чу ва ју бо ро ви апо сто ли,

где сун це ка да кроз кру на про цеп про дре
упа ли по не ко кан ди о це мо дро
и као кост за све тли су ва рак го ли.
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________    Михољско лето   ________

у злату јесени
у пар ку чи је ли шће на гло ве не,
за тр па на сме том ме ди, ба кра, зла та
ли стак по ли стак са ту гом по сма трам –
све их ве тар на но си на ме не.

ево ли ске бре зе још ју че зе ле не,  5
сад па ра ба кра про сја ку је да та,
ено кле на у до ла ми од бро ка та –
и све ће опа сти док се са мо пре не.

Ми сли су ми па у чи на сте, ис ки да не,
го ми ла ју се као смет ис под гра не.  10
Да ли се та ко осе ћа ју и ла сте

и ко со ви и сла ву ји и жу не
кад је сен ли шће са др ве та зду не
и од не се у ви дик љу би ча сти?
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лисна златна киша
пре гр шти ма пљу шти на зе мљу лист
ус плам тео, тро прст, ше сто прст,
на лик на ме сец, на зла тан крст,
као са сун ца да па да – чист.

Са мо трен по гле ду на до хват, 5
пре тво рен у ви хор и у сјај
сто ји пре да мном за ви чај.
И не знам хо ће ли по тра ја ти сат

овај у шу ми ру до коп,
овај ве тром но шен зла тан сноп. 10
Су тра ће за бран осва нут црн.

кре ну ће ма глом низ пут стрм
ви со ки ја блан, згу ре ни грм
и бес по мо ћан сле пац трн.
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________    Михољско лето   ________

Источњак
ову да је ју трос ми нуо ис точ њак,
раз гр нуо сто ти не ли сних не да ра,
рас па лио у ре ци пре гр шти жа ра,
по ски дао са гра на па уч ји свлак,

про бу дио још дре мо ван шум ски зрак, 5
ви ди ка врат ни це стао да отва ра,
сру шио дим њак мра ви ња ка ста ра,
за ви рио у сва ки та ме бу џак.

Сад мра ви кр пе сво је пи ра ми де,
ли шћу сад обра зи од хлад но ће бри де, 10
иска чу опет из ду пљи ве ве ри це.

Та ко сва ког да на се да на трој ку
и ју ри у дру ги ви дик по де вој ку,
га зе ћи све пред со бом не ми ли це.
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Смрт у шуми
ле жи у тра ви уги ну ло жи вин че,
мо жда ве ве ри ца, мо жда ди вље ма че.
Смрт га се мо жда одав но до та че,
па не ха је ви ше за шу му, за ве тра при че,

за биљ ку ко ја у бли зи ни ни че.  5
Ви дим крај ње га број не на па да че,
хи та ју да га убо го до крај че.
Бед но жи вин че!

И оно на свет овај ро ди ло се
да га сад мра ви и цр ви раз но се, 10
да де ли и оно суд би ну чо ве ка.

па да ју по ње му ли сто ви и гра не
да га по оби ча ју шум ском са хра не.
Ту жи за њим не ки ве тар из да ле ка...
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________    Михољско лето   ________

ливадско чудо
До ста је ли ва ди ма ло ки ше
(као чо ве ку же ље на реч)
па да се за мет не се ме и млеч,
да цве ће на мед за ми ри ше.

Је дан пљу сак и ни шта ви ше  5
да љу тић по ста не жу та глеђ,
да тра ве уто ле вре лу жеђ,
да сун цо крет бо ре збри ше,

и да про гле да ју дра го љу би,
да се с пр ко сом пр кос по љу би 10
и у све тиљ ку ство ри ди ви зма,

да се ла до леж на сме је гро хо том,
бр шљан да се за гр ли с пло том
и ку кац кук цу да љу бав при зна...
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Разрушена црква
Раз ру ше на цр ква по сле ра та,
још по не што се сло ми сва ког ча са,
сад пад не ико на са ико но ста са,
сад се од ва ле на па пер ти вра та.

не ма вер ни ка. ни ко се не при хва та 5
да опра ви оде жде апо сто ла,
да им осве жи бле сак оре о ла,
да окре чи зи до ве за ба та.

Са мо с је се ни пред цр квом ста ра ли па
по там не ле ико не ли стом за си па  10
и на њи ма опет за си ја по зла та.

И при пи то мље не три, че ти ри ср не
кад зи ма пла ни ну сне гом за о гр не,
уђу да се згре ју цр кви иза вра та.
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________    Михољско лето   ________

Мртва природа (креда)
у дво ри шту из ма гли ца и се та.
опу стео тор, ка чи њак и ко чак,
не до ти че их се ни по глед олак,
ни су ни ко ме бри га ни де ве та.

Ве тар на нео ли ста смет до сме та. 5
Та љи ге ки сну ко на ку на до мак,
па ла им ру да, по спа дао то чак
и ис тр ла се бо ја са др ве та.

Све се ру ши: пло то ви и се да ла,
и ши ром зја пи опу сте ла шта ла –  10
не ма ко ња да с пу та умо ран до ђе.

не ма пти ца шум ских и до ма ћих,
је ди но ћеш мо жда вра ну ко ју на ћи.
Све је за бо рав и све ста ро гво жђе.
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Тисућу стабала а он један
Ти су ћу ста ба ла, а он је дан све га
хо да кро за шу ме древ ни храм,
и ма да је дан, не осе ћа се сам –
бли ска су му та би ћа око ње га.

про ла зи крај је ла гу стог збе га,  5
ми ри шу игли це, смо ла, су хи чам,
ли цем му скли зне с гра на ро се грам,
с ду ше сле ти ноћ не мо ре сте га.

крв за жу бо ри и ли ста ју плу ћа,
свих тих би ћа зе ле на ти су ћа  10
бли ска му је као људ ски створ.

Жи вот му по ста је лак и ја сан,
во ди са шу мом сад нем, са да гла сан,
др ве ћу са мо схва тљив, раз го вор.
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Сам самцит
Чо век иде шу мом по су вом сме ту.
па да на тле ли шће мир но, без гр ча,
пу ни се мут ним обла ком не ба ср ча,
не чу ју се кри ла ни цвр кут на др ве ту.

Чо век то не у нео бја шњи ву се ту.  5
Ср це му ку ца ко рас ту жен цвр чак
на ог њи шту, крај за пре та ног лу ча.
Бо ја зан и не мир у ње му се пле ту.

Ми сли: ни ко ни је на зе мљи остô,
по мр ли су Ми ке лан ђе ло и Тол стој,  10
пу шкин и Со фо кле, и Бај рон и Та цит.

оти шла су дра га би ћа до ма ћа,
за тр ла се пле ме на ко шу ме хра шћа.
И шта ће сад на зе мљи он, сам сам цит.
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несрећник
Иде ули цом на сум це бож ји створ.
Та ко иде па стир кад по гу би ста да.
Да бар пти це за пе ва ју из не на да,
да га бар че ка не где људ ски раз го вор.

Иде. пра ти га ми сли су мо ран хор. 5
Та ко се осе ћа чу вар ви но гра да
кад му га ко њи ца по га зи гра да.
Ср це му се сте гло у Гор ди јев чвор.

Да бар при ја тељ од не куд на ле ти,
да му до ђе у су срет ка кво де те. 10
Иде на сум це, не ди же кап ке оч не.

Та ко је про сја ку кад га ши ба ве тар,
пут ни ку кад у мо чвар ни за ђе че стар
и у тре сет то ну ти поч не...
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повратак са излета  
(Градска сцена)

пре ђе се др вен мост, под њим ре ка.
Игра ју се љу ба ви два ма ла псе та
украј уса мље ног у по љу др ве та.
За за ви јут ком при зор те јун ски че ка:

стр њи ка злат на од пу та не да ле ко, 5
по њој га вра на и вра на че та,
ми рис ве че ри на кри ли ма ве тра.
у ле ко ви тој ти ши ни зво на је ка.

по сле ма ло сти жеш у град, у па као.
не ко обио бан ку, ту свет за стао. 10
у зра ку ми рис смо ле и ди ма.

Ми ли ци о нар жур но ко ра ча:
су да ри ла се два во за ча,
и ра ње но га од во зе ко ли ма...





Во ле ла се два ве тра
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непоновљив сан
То је би ло у сну, 
у су то ну јед ног сни ва ња. 
                   Мар сел пруст

усних те ме ђу древ ним бо го ви ма,
као да др жиш још њи хо ву ве ру,
око те бе Мо ра на, Све то вид, пе рун,–
и сви не бе сни ци ко ли ко их има.

на ан ђе о ски бе лим обла ци ма  5
тр пе зе све тле бо го ва се сте ру
у бес крај пре ма За кар па тја сме ру –
на го зби и ти са свим бо го ви ма.

пред Све то ви дом ме се чи не пе хар,
пе рун ди же ку пу за обла ка бе хар, –  10
огањ у не бе ском цар ству не до глед ном.

Ти с че жњом гле даш бо ги њу врх сто ла,
али у сну то ми не на но си бо ла.
Да ми је сан овај ви де ти још јед ном!
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Заљубљени враг
За ку ца ма ле ни враг на вра та бо га,
и во ли га и дрх ти пред њим од стра ха,
оче ку ју ћи глас ње гов без пре да ха.
Шта же ли враг од ср ца го спо до во га?

Да га он узме за по син ка сво га  5
или да га пре тво ри у ан ђе ла,
да му ан ђе о ска на де не кри ла бе ла
и по спе пре гр шћу пра ха зве зда но га,

или да му по да ри ду шу чо ве ка?
у то га го спод гла са бла га и ме ка  10
по зва, отво рив ши врат ни це ра ју.

али бед ни вра жић, као свак ко во ли,
за бо ра ви шта је же лео да мо ли
и не ста де за у век у па кла бес кра ју.
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Гром
Гр ме ло је сву ноћ па уда ри гром,
три пут уза ман це и пре ста,
а око ло бу квик и је ло ва че ста
и на бре гу да шча ни дом.

Мла дић ују тру по ђе око ли ном 5
од ме ста до ме ста,
пла ни ни до на са ми пре сто,
об у зет слут њом злом:

да гром не уда ри у ста ри бор
где му је пр ви љу бав ни раз го вор 10
за пле тен у гра не остао.

на ђе не так нут до жбу на жбун и трн,
а бор, по де ран бар јак црн,
у мо дри про стор се за гле дао.
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прва љубомора
Био не чи ји ма ле ни син
ди вље њем, љу ба вљу оба сут,
гне здо му био то пли скут,
ње му дат сва ки трен и чин.

не над но но ћу у дом њин  5
се стри цу спу сти ме сец жут
у нај дра жи де ча ку кут, –
у не жни осмех ма те рин,

на ко ме се до тле гре јао он, –
осмех до тле са мо ње му склон. 10
Жи во том пр ви пут оја ђен

љу бо мор но при тр чауз скут
из не над ним му би ћем отрг нут.
И у гор ки плач бри зну на трен.
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Волела се два ветра
Во ле ла се два ве тра с две пла ни не
као што се во ле два сун ца, два ду ха,
као што се во ле два ви да и два слу ха,
или сјај сун ца са сја јем ме се чи не,

или с не бе си ма ле де не ви си не. 5
Гр ли ли се из над бр да и по ља на,
у ли шћу гра на и из над без да на,
ни су зна ли што да од се бе чи не,

ни ти гр лећ се ко је је од њих ко је,
ни уме ли да се раз мр се, раз дво је – 10
као два пљу ска и две гр мља ви не.

кад се по ло ме о кр ше ве, о гра ње,
во ле ли се ту гом и се ћа њем –
два ве тра са две да ле ке пла ни не.





Буд на ку ла
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Стихови сонета
Сти хо ви као ку ће по се ли ма Бач ке
ушо ре ни се ни шу и спо кој ни
и као вој ни ци дав на шњих вој ни
сто је свр ста ни у че те пе шач ке.

а кад раз мак неш за пе те и тач ке, 5
раз мах неш сти хо ва ре до ве двој не
и по ки даш пре по не све без број не,
ство ре се про сто ри као по ља Бач ке

кад за ђеш ку ћа ма иза за ба та,
и пе сни штва си не шкри ња злат на, 10
от кри ју се бо гат ства при кри ве на.

Сти хо ви се отво ре као шкољ ке,
диг ну стег ра до сти и из ми ле бољ ке,
и – за све тлу ца сно ва злат на пе на...
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песник
пе сник не ма ро да, ве ка ни по ре кла.
као зрак он је: био, јест и би ће.
он је бо го ва до бро и от кри ће.
он је од у век као брег и ре ка.

пе сник не ма ро да, по ре кла ни ве ка. 5
Млад је и ка да му сто ти ну је ле та,
а стар и ка да му тек је два де се та.
пе сник је као зрак, брег и ре ка.

он је ми ље ник бо го ва са мо ће,
раз у ме га љу ба ви бог го спод  10
кад ср це кру ни за со бом кô про со,

пу сте га да сне ва до кле хо ће.
лу до га му не оме та ју сна,
и не бра не да бе жи зе мљи с тла.
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Радознали дух
Ра до зна ли, упор ни Де ни ке не,
ко ји ре ша ваш там не за го нет ке,
про чи та ваш по сте њу за пи се рет ке,
ту ма чиш ре чи би блиј ске, ма гле не,

об у зи ма ра до зна лост и ме не 5
кад на и ђем му ња за пи се рет ке,
и у ска ме ње ном ли сту ви дим лет ке
да ле ких ве ко ва или ва се ље не.

Раз ми шљам и ја, но ћу, да њу,
ка кве су се ми сли вр зле кроз ло ба њу 10
по ча ство ва ну у ка квом му зе ју.

Из ко га су ви ра ми сли на ших ре ке
нео че ки ва не не кад и да ле ке?
Чи је их ру ке у наш мо зак се ју?

Исправка
Исправка
нађем
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Рудник сјаја
Ис цр пе се руд ник угља,
по ток ко ји зла то те ра,
са се ку сте не мер ме ра
и опу сти мно га ри зни ца дру га.

охла ди се љу бав ду га, 5
ста ра по ко ле ба ве ра,
по сум ња у зла то пе ра,
од ба ци за бој по лу га.

Са мо сан пе сни ка го ри,
ма шта ње го ва ви хо ри, 10
ства ра лач ка страст не си та.

Са мо руд ник тај не га сне;
пе сник и у ча се ка сне,
и у сну, у ње га хи та.
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песников кабинет
као што се пти це ле ти
сја те у гу сте за бра не, 
та ко и ја ме ђу гра не
из ода ја из ле тим
у пар ко ве, пе снич ке ка би не те, 5
у ку то ве раз ли ста не
ко ји ме ро ђач ки бра не
од ра до зна ла ца че те.

у мо згу си ну дво ра не,
стих ми са др ве та ка не, 10
отво ре се ши ром чу ла.

Би ће: с пти цом сам у срод ству,
јер во лим др ве ћа ле по ту,
и ми рис њи них ли сних ку ла.
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Човеколика биљка
Ра ђа њу сво јих сти хо ва че сто се чу дим.
Мо жда сам чо ве ко ли ка ро ђа ка би ља
из вр сте по зна тих ја бу ка ро ди ља –
са свим око се бе ве за ни су љу ди.

Сва ко га се про ле ћа воћ њак про бу ди, 5
ја бу ке сја је од цвет ног из о би ља
не све сне узро ка цве та њу ни ци ља,
а ме не оспу че жње, про лећ не ћу ди.

И ра ду јем се и за чу ђе но пи там
от ку да ми со ко ва во ћа ри там 10
у кр ви и у мо зга ви ју га ма.

уско ро ће ста ти ја бу ка да ве не,
мут не пе сме ви хор ки да ће са ме не.
И снег ће нам на па да ти по гра на ма.
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Изгубљени стих
Из гу бих стих у тра ви
и сад струк по струк би штем,
по ли ва ди га иштем
из ме ђу цвр ча ка, мра ви.

За ту ри ли се у гла ви, 5
гу стом оби та ва ли шту,
не знам,
не ма га да се ја ви.

За це ло га је на ду шак
ис пи ла лет ња су ша 10
или по то пи ле ки ше.

не мо гу га се
се ти ти ви ше!
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Тину ујевићу
пе сни че, љу бим че бо га Све то ви да,
но ћас пи шеш пе сме, па су пу ни сја ја
тво ји про зо ри, зи до ви ода ја,
као да ме се цу не ко дво рац зи да.

Зи до ви око те бе су би љур ни 5
у час кад ће про цве та ти пе сма,
све тли се и оре ол тво га не сна,
љу ди са ња ју све тлост кад бдиш ти.

Ти не, ство ре ни од чуд но га скла да,
жи во та, умо ра, по е зи је, ја да,  10
Ве сне си и Црн бо га ста ро га син.

За што не учи ни, Све то ви де бо же,
да пе сник веч но млад оста ти мо же,
за што до зво ли да оста ри ТИн.
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Сан
Ви со ко бр до, на ње му але ја,
уме сто цве то ва – пу на је опа ла,
ру би на, оник са, зе ле ног кри ста ла,
спу шта се у ду гу пе ћи ну без дна.

про ће не ко вре ме, ме сец, мо жда два,  5
и опет пе ћи на, але ја кри ста ла,
и као да сам је од не куд већ зна ла,
ве же ме не што за њу. али не знам шта.

као да се не кад не што у њој зби ло
од че га ме страх, а опет ми и ми ло,  10
при вла чи ме као ка ква мут на тај на.

Је ли овај сан би вао се ћа ње,
или за го нет но не ко обе ћа ње?
Или по ру ка ска ме ње на, сјај на?
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несаница
Со ва не са ни це за не чим но ћас тра га.
Сад је врх гле че ра, сад врх по лу та ра,
све у круг око зе маљ ско га ша ра,
стал но се вра ћа јућ до исто га пра га.

За ста не и опет у круг со ву ља га 5
кроз гро бља се ћа ња на пу ште на, ста ра,
сум ње бу ди, ку ле у зра ку ства ра,
у те шке ми сли се оти сне бес тра га.

Све у ко ви тлац у ко ло из ко ла,
али увек ста је крај истог бо ла, 10
у те шких ми сли за пли ва оке а не,

сад на зе мљи, сад у све ту сно ва.
И опет веч но буд на не сна со ва
за ста је крај јед не исте ра не.
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после поноћи
Буд на са мо ја но ћи на хр ба ту.
Спа ва бог све тло сти, сун це, и зву ци,
сум њам да су буд ни и са ми ву ци,
ву ко длак се дре мљив кр сто ва хва та.

не чу ју се пси ни пти ца ја та, 5
не шкри пе по ста зи пар ка об лу ци,
дре ма фе њер ди ре ци ма у ру ци,
усну ли ста на ри ку ћа, по ја та.

Спа ва у дим ња ку ра до зна ли дим,
и ве тар умо ран за спао са њим – 10
буд на са мо ја у свој ва си о ни.

пи ја нац не ки на плоч ни ку спа ва,
не да ле ко хр чу Ду нав и Са ва.
Буд на са мо ја у це лој ва си о ни.
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Сусрет
Сре там чо ве ка, ви ди се ни је Сло вен,
ни је ни ки нез, ни је ни Ја па нац,
али сва ка ко не по знат нам стра нац,
лик му као до бро том бла го сло вен.

Во ле ла бих зна ти ка ко се зо ве 5
тај бла го шћу оба сјан не зна нац,
је ли му за ви чај рâ ван или кла нац,
је ли из не ке тај ге све ту но ве.

про ми че чо век, људ ска за го нет ка,
не знам му кра ја, не знам пра по чет ка, 10
мо жда су му пре ци са африч ких стра на,

мо жда пе ћин ски сли ка ри ир ва са.
про ми че тај на ко тај на та ла са,
ко сен ка обла ка пре ко са ва на.
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путник
Био је ту пре пу них по ла ве ка.
Исто ка ме ње још сто ји у плоч ни ку,
зи ди на ста рих исту на ђе сли ку –
низ вре ме ном из је де них опе ка.

пут ник се освр ће кô да не ког че ка. 5
Сем мр тво га ју на ка на спо ме ни ку
ни јед ном да се об ра ду је ли ку,
ниг де по зна тог да срет не чо ве ка.

не ма не гда шњих улич них фа ки на,
цве ћар ки, чи ста ча, про дав ца но ви на, 10
не ма учи те ља из основ не шко ле.

И ожи вљу је ми сао из мла до сти:
уми ру до ма ћи, на мер ни ци, го сти,
тра је са мо ка мен и пу чи на до ле...
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Шведска
Гра нит, во да и не бо – зе мља Швед ска.
на сте ни по не ки веч но сти за пис,
из пу ко ти не по ни као нар цис,
је зер ска се во да као кр љушт ље ска.

Мо дри ви ди ци пре пу ни бле ска, 5
ста бла бре за ис цр тао цр ним ла пис,
по ста бли ма че ти на ра смо ле ка пи.
Све тлост, ши рок ви дик, ве тар – зе мља Швед ска. 

Че ти нар, гра нит, ма хо ви на, ли шај,
бо ро вих игли ца и све тло сти ки ша, 10
ста зу из не на да пре тр чи је лен.

остр вље, во да, не бо – зе мља Швед ска,
че ти нар, по не ка бре за, ле ска,
из ме ђу шу ма про стор бри сан, зе лен.
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у авиону
ко пен ха ген. Са аеро дро ма,
вој во ђан ски про стра ног, по ле ћем.
обла ци по да мном као бе ло цве ће.
За два, три ча са сти ћи ћу до до ма.
Су сед до ме не два де бе ла то ма 5
пр сти ма и очи ма пре ле ће,
ре ша ва да чи та, али му се не ће,
ви си не за це ло бо ји се си ро мах.
Ис под ави о на дра ге зе мље лоп та
на јед ном се у сне ну 10
из ма гли цу смо та.
у бу дућ ност ле ти мо за ма гље ну.
Је ли ми у ср цу, ми сли ма ја сни је
не го у ма гли? – Чи ни ми се: ни је.
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падобранац
Из над сва ко днев них на зе мљи ства ри
сво јих ми сли не ка вр ста сам пи ло та.
око ме не ти ши на и ле по та.
во де ме не по зна ти ми ра да ри,

и спу сте где они хо ће, у ства ри, 5
не кад усред ко ро ва, усред дра ча,
крај рав но ду шни ка, крај исме ва ча,
крај оног ко ји за не бо не ма ри.

пад нем не где где се учи ним стра нац,
као ту ђин ски сле тео па до бра нац, 10
по ма ло чу дан, мо жда и опа сан.

За но си ве тар мо је па до бра не
на не по вер љи ве љу де и стра не –
али ја не до ка зу јем ко сам и шта сам.
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________    Михољско лето   ________

Будна кула
Све се ре ђе пи ше пи смо,
све че шће се ћа ња бе же,
све ра ди је се ра но ле же, –
кан да, се стро, већ оста ри смо.

а још се ни на жи ве ле ни смо, 5
и све нам је кан да те же
од лу та ти у ју тро све же,
а не дав но мла де би смо.

али има по не ко ог њи ште
ко је го ди не не уни ште, 10
буд но као све ти ља ку ла.

Са мо од ре ди ти не мо гу
је ли оно ду бо ко у мо згу
или у ше стом од чу ла...
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Михољско лето
Ми хољ ско ле то. Да ни про хлад ни, бле ди.
уз не ми рих пти це с ти хих гра на,
се ни це, го лу бе, два ста ра га вра на,
уса мље не врап це на не кој гре ди.

Зна них и не зна них ста ба ла др во ре ди, 5
и по где ко ја бре за са мо хра на, –
пре део као из бај ке дво ра на.
али шта ми то вре ди, шта ми вре ди.

Мо гу шу ме ти гра не ја се на, кле на,
и тра ва мо же би ти још зе ле на, 10
али шта ми то вре ди, шта ми вре ди.

Што ме бо ли, не мо же не бо ле ти,
стреп њи, се ти мо гу ли одо ле ти?
И шта ми све то вре ди...
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________    Михољско лето   ________

одломак из записа о сонету... 

... у вре ме кад сам, сре ди ном пе де се тих го ди на, пи са ла пе сме рас тре си тог сло бод ног 
рит ма, без бри ге за огра ни че ња ко ја се би на ме ћу са ми пе сни ци или кри ти ча ри или тра-
ди ци ја по е зи је ко ја нас је од њи ха ла, био је (го ди не 1956) при ме ћен мој пр ви со нет 
„опу сте ли оклоп“. За јед но с њим, сво је вре ме но сам их на пи са ла још не ко ли ко, и во ле ла 
бих сад да их уне сем у књи гу со не та ко ја се при пре ма, ма да су већ би ли об ја вље ни у јед-
ној од пр вих мо јих пе снич ких збир ки. Њих је је ди но из два ја ла фор ма од та да шњих мо-
јих сти хо ва, – и они го во ре о про шло сти, про ла зно сти, и има ју при гу ше ну се ту пр вих 
мо јих пе са ма.

не бих мо гла об ја сни ти ка ко су се ти со не ти ја ви ли, на мет ну ли, знам са мо да сам их 
на пи са ла ско ро спон та но, без ве ћих те шко ћа, под из ве сним уз бу ђе њем као и дру ге пе-
сме слич ног рас по ло же ња. Би ло је то за це ло и сто га што сам про шла кроз со нет ску 
шко лу на ших кла си ка и што сам из кра ја где љу ди зна ју је зик, где зна ју и ви ше ре чи не го 
што их у сва ко днев ном го во ру упо тре бља ва ју, што мно ги пој мо ви има ју огро зде си но-
ни ма, ко ји по том бу ду дра го це ни ако си пе сник и пи шеш со нет.

Мо же се уочи ти, има ју ћи их ова ко са ку пље не у књи гу, да у тим со не ти ма мал те не 
пре о вла да ва сли ка. Мо жда сам та ко кроз њих про жи ве ла оно што ми ни је би ло да но да 
про жи вим сли ка ју ћи. на и ме, у до ба раз гра ни че ња та лен та чи ни ло ми се да ћу би ти 
сли кар, док по тре ба да се ре чи ма из ра жа вам ни је ипак над вла да ла. у овој збир ци је и 
со нет „Мр тва при ро да“, ко ме у под на сло ву сто ји „кре да“, ка ко сли ка ри под цр теж кре-
дом во ле да ста ве. па ме је то на сме ја ло – но не ка оста не кре да, јер је со нет без ре чи ко је 
име ну ју бо ју, сав од ли ни ја и за там ње них мр ља. књи га ће се де ли мич но учи ни ти као 
сли кар ска из ло жба ре чи ма, али би ће то ипак мо ји сти хо ви јер су че сто осен че ни су мо-
ром, но стал ги јом ко ју ма ло тек по ти сне оча ра ност ле по том ви ђе но га.

али не гле дам ја са мо око се бе, гле дам мно го ви ше у се бе. Та кви со не ти су слич ни ји 
оним мо јим сти хо ви ма на ко је су чи та о ци на ви кли, где го во рим о до жи вља ји ма и ог њи-
шти ма осе ћај ног жи во та. ако су со не ти ин спи ри санн ле по том, или не ле по том, оно га 
из ван ме не, на ста ли у мо јим „ка би не ти ма со не та“, пар ко ви ма и по љи ма, у за ви ча ју, на 
пу ту, ови дру ги су ро ђе ни у уну тра шњим пеј за жи ма, као не ки раз го вор са са мим со бом.

Гле да ју ћи та ко од у век у се бе, по зна јем, чи ни ми се, пре де ле ду ше и за то ваљ да по сто-
ји и тре ће мо је гле да ње, ла ко схва та ње љу ди, на ро чи то не срећ них, бри жних и за не тих. 
а мо жда су то и оста ци оног мог на сто ја ња и ве ро ва ња да мо гу са успе хом пи са ти, сем 
по е знје, и про зу, пу то пис, ро ман и при по вет ку. ко зна.

не кад ми се чи ни да је ми са о ни про стор у ко ме се кри ста ли ше со нет вр ста ша хов ске 
та бле, уз ко ју су је дан пе сник и је дан кри ти чар, оба под јед на ко об да ре ни. по не кад ми је 
на лик на ма ју шну ри зни цу пу ну дра гих нам ре чи и ри ма. а по не кад ми се учи ни као 
кр лет ка, где око ва на пти ца мо ра да се сна ђе ка ко да пре жи ви у уском про сто ру, па и да 
се осло бо ди и по ле ти. у сва ком слу ча ју, ми слим да је пра во да и ово ка жем: у се ћа њу на 
дав ну не ка да шњу по хва лу из ре че ну со не ту „опу сте ли оклоп“ сте кла сам храбрoст да се 
сад, у пе снич кој зре ло сти, ин тен зив но спри ја те љим са том фор мом по е зи је...

12. март 1987. Д. М.
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Шта ли те спречи
И ни си и је си пе сма.
За мет ну ла си се би ла
за вре ме јед но га не сна,
чу ла сам те већ у слу ху,
ра за би ра ла ти ре чи. 5
Би ла си већ жи во би ће
у мом ду ху.

Шта ли те то спре чи
да по ста неш пе сма?
а док још у ме ни ди са, 10
док те ру ка не за пи са,
би ва ла си све леп ша,
као ме сец уз не бе са
све тле ла си за мог не сна.

ни ха ла си се у ме ни 15
на љу ља шка ма зву ка,
ни ца ла из слат ких му ка,
би ла сам ти ле по те све сна.
Што ли те то спре чи
да по ста неш пе сма? 20
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кога ли то чекам
Ста нем на про пла нак и па стир ски до зи вам,
на пу не се гне зда, ја ру ге мо га гла са,
оде не ку да пре ко по ља и њи ва
до ви ди ка да ле ка.
не знам ко га ни штадо зи вам, 5
не знам шта че кам.

Мо жда зо вем про шлост да се вра ти,
мо жда мо лим да ме се ко се ти,
да ми че жњу не сми ре ну рас ту ма чи.
Зо вем, до зи вам, а про ла зе са ти, 10
вре ме ура ган ски бр зо ле ти.

До ла зим,а не знам шта и ко га,
мо же би ти охо ло га по е зи је кра ља.
Глас иде пре ко бр да и оба ла
а ни от ку да ни ко се не ја вља. 15
Зо вем, а и ја ви ли се ико,
не ћу зна ти је сам ли ње га зва ла.
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________    Памтићу све   ________

нека остане мутно
не ка оста не мут но.
ни бо го ви ни су хте ли да све зна мо
и они су же ле ли да има тај ни,
да се му чи мо и ко ле ба мо,
ми нут за ми ну том, 5
кроз сум ње да тра га мо,
да стре пи мо пред тај ном.

не ка оста не не мо.
ни бо го ви ни су хте ли да све чу је мо,
све раз у ме мо. 10
Ћу те и они му дри и ста ри,
ћу ти зе мља, ћу те ства ри
ко јих се ти че мо
ми нут за ми ну том.
не ка оста не не мо, 15
не ка оста не мут но.
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Шта чекаш
– Шта че каш,
шта ослу шку јеш не пре ста но?

– Из го во ре на је ов де реч не ка
одав но, одав но,
и че кам 5
не ма ли јој од је ка.

– Шта тра жиш та ко упор но
у су ва ра ка сто гу
ис под сун че ва сно па?

– оста ла је ов де јед на сто па, 10
мо жда је још на ћи мо гу.

– Шта још у су то ну че каш,
сун це се кло ни па ду?

– За о ста ла јету мо жда
не ка сен ка  15
и по ме ша ла се са сен ка ма
у шум ском хла ду.
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________    Памтићу све   ________

Дај неки знак
Де мон има оби чај да се пре ру ша ва,
да ме ња об лик и глас,
да трг не из не на да
за ми шље ног и оног ко стра да.
Или си то ти ипак 5
по звао кроз пр ви мрак?

Де мон има оби чај
да пре да те ба не,
да те опо ме не на ра не,
на про ла зност, на крај, 10
да се на ша ли де мон.
Или си увек ти био тај?

Знам опет ће про ћи
но ћи ду ге као век,
и опет ће ба ну ти де мон – 15
ша ле ра ди тек –
у твој глас и сен
пре ру шен.
Дај не ки знак
да си ти био ипак. 20
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Тихи ме прогоне звуци
леб ди на су ми це
је дан глас про сто ри ма,
чу ју га мо же би ти је ди но пти це,
али не мо гу да га схва те
и па те. 5

ла хо ри га срет ну ла ки,
са њи ма се за др же,
а ка да се лу та ли ца глас уда љи,
као људ ска би ћа
за њим ту же. 10

Јед ном је два чу јан
за лу та и у мо је сно ве
бес кра јем оти сну те
у ноћ не са те,
и они га и да нас пам те. 15
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________    Памтићу све   ________

на јулској жези
крај ме не не ви дљи во би ће
је два чуј но
во ду ли ста
и кри ли ма ме про зир ним об уј мив
од но си пут про сто ра чи ста 5
све не бе сни ја, све ти ша.

у јед ном ча су та да
тај дух во да,
или ви хо ра вла дар
или бог бес кра ја, 10
до би лик људ ски пун сја ја
при ви ђан ми дав но
у до ба тра ва.

а мо жда ми се од сун ца
би ла ма ло за не ла гла ва. 15
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обредна игра
Би ћа за о блач ног све та
игра ју ко ло
око пу но га ме се ца у во ди,
гла са им ни ко не за чу.
об и гра ју га мно го пу та, 5
за тим при хва те као по га чу
ту нов ча ни цу не бе сну све тлу
и окре ћу, окре ћу,
по бо жно, ћут ке,
по древ ном об ре ду. 10

по љу бе је за тим сви по ре ду
и за ба це
ка ко се од вај ка да чи ни
на врх нај ви шој пла ни ни.
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________    Памтићу све   ________

Игра ватром
Мо жда се на гло по чео хва та ти мрак
и пут ник упла шен од но ћи до ла зе ће
упа ли ва тру украј сме та,
ужи ва ју ћи ка ко цве та
не мир но пла ме но цве ће, 5
ка ко ле лу ја ла ко као мак,
пре тва ра се у руј и врес,
пуц ке та као де тлић.

а кад ва тре бес из би на све стра не
и као ди вљи пе тлић 10
ста де се пе ти на гра не, –
пут ник упла шен од ог ња,
пре ко рас пе ва них су ва ра ка,
пре ко жа ра,
по бе же од по жа ра 15
ко ји је уже гао сам.
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Славуј месечар
Ме сец се ди же над бр ди ма
и сла вуј ме се чар, ње гов по да ник,
кре те за ме се чи не зра ком
кри ла скр стив,
вр хо ве др ве ћа са мо 5
до ди ру ју му пр сти –
и ја за ча ра на ноћ ним сун цем
низ по ља по ђох на су ми це.

За бо ра ви смо увре де и ту ге,
не ти че нас зе за вист 10
ко са и дро зда,
ни ра до зна лост људ ска,
сла вуј вр си ма бо ро ва
а ја про зрач ним по љем хо дам
као да су на нас зле чи ни 15
ба ци ле ћук и со ва.

ни ша па том нас не зо ви те са да,
мо же мо се спо та ћи
и па сти за но су са ви си не,
про бу ђе ни из не на да, 20
ја и сла вуј, по да ник ме се чи не.
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________    Памтићу све   ________

Грешни анђео
Гре шни мла ди ан ђео
ју трос би хтео
пу сти ти ср цу да се раз бук ти;
али бог ко ји му је по ве рио
бде ње над не ви но сти 5
не ће хте ти
то да опро сти.

Гре шни ан ђео
но си иза че о не ко сти
љу ба ви не до но шчад мно гу; 10
али у ми сли ма му је са мо да но
да жуд њу до жи ви
он, по си нак бо гу.

Мла ди ан ђео би хтео
да му се збу де 15
што се де мо ни ма зби ва;
али му је да но
да у сно ви ма са мо до жи ви
то ста ње ома ђи ја но.
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праузрок
Јед ном, мо жда у де тињ ству,
не ко ми је чи тао не што
или при чао у су тон,
а мо гла сам би ти и мла ђа,
мо жда тек за че та; 5
али сад та успо ме на мут на
ми сли ма мо јим лу та,
као реч не раз го вет на,
као без у зроч на се та
или пра мен сја ја 10
или ме ло ди ја ко ја ме се та кла,
али не пам тим ка ква.

И све сад што ми се у ми сли ма ра ђа
мо жда је не све сна кра ђа
те не раз го вет не ле по те 15
ко ју ми за бо рав кри је,
тог на го ве шта ја бла га
за ко јим тра гам.
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________    Памтићу све   ________

наговештај
Слу тим
да ће од не ку да
са обла ка па пер ја стих
пе сма па сти
у ви ду звон ког чу да. 5

отво ри ће се не ба две ри,
бол ће ба ну ти из не на да
онај ста ри, увек исти,
и по пут зве ри
за ср це угри сти. 10

Ма да ту жна
зво ни ће та пе сма
као мла зе ви во до па да,
и ма да нeдужна
би ће ка дра 15
да бол не ја сан за да.
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Суморна вештина
Гра дим се да вас не ви дим,
и то ми успе ва,
гра дим се да вас не чу јем,
и то ми успе ва,
гра дим се да вас не схва там, 5
и то ми успе ва.
Гра дим се да сам ве дра,
и то ми успе ва.
Гра дим се да са њам, –
буд на до слов це. 10
ка да ме го ни мр жња,
ско ро не опа жам гон це.
пра ти ли ме за вист,
од вра ћам чу ђе њем.
Мо гу би ти ме ђува ма, 15
а да бу дем са ма.
Мо гу се за гу би ти
а да ни ко не опа зи.
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________    Памтићу све   ________

путеви
пу те ви су за то да се на њи ма са ња,
и са кри је пат ња ко ја нас про га ња.
пу те ви су за то да се њи ма вра ћа мо
са ми по сле ра ста на ка,
да се на њи ма од мо та ва 5
се ћа ња бес крај на тра ка.
пу те ви су за то да на њих бе жи мо
из по но ра ро ђе не ду ше.
пу те ви су за то да на њи ма у са мо ћи
бе ре мо цр не ру же но ћи. 10
пу те ви су за то да њи ма омрк не мо
ка да нам се не вра ћа ку ћи.
пу те ви су за то да се у ми сли то не,
да нас до ве ду у пра и скон ска ста ња
и по ки да ју са ја вом спо не 15
као кад се у веч ност ура ња.
пу те ви су за то да се на њи ма че ка
ми сао ко ја се ра ђа у сто ле та
као што по не ка биљ ка про цве та
јед ном са мо за свог ве ка. 20
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Ћутање се чуло
Звук зво на
ди же та ла се
у мир но га ва зду ха мо ру,
не ви дљи ве се пти це
из бо ро ва гла се. 5

За ста дох упла ше на,
учи ни ми се чуд но:
ћу та ње се мо је са мо чу ло
од све га нај ја сни је
у про сто ру без људ ном. 10
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Без саговорника
Раз го ва рам без са го вор ни ка
као да раз го ва рам с ду хом,
не ви дим му раз го вет но ли ка,
чу јем га ви ше ср цем не го слу хом.

не ма чу ђе ња, не ма не спо ра зу ма, 5
раз го ва ра мо као ве ков ни знан ци,
отва рам ши ром вра та ума,
ре чи из под све сти иду прав це.

Го во ри ми што ни ка да ина че
не ће ми ре ћи ако се срет не мо. 10
Знам шта му и по лу ре чи зна че.
Раз го ва ра мо сад на глас, са да не мо.

при чи ни ми се да раз го вор те че
у да ле ком пре де лу, ви со кој тра ви,
не кад у сва ну ће, не ка да уве че 15
све је не ствар но, а као на ја ви.

То би ва ка да се у ме ни на го ми ла
мно го пре ћу та ног, у са мо ћи.
Раз го ва ра мо као што раз го ва ра ју очи,
као што раз го ва ра ју два б╡ла. 20
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Жељна сам разговора
Жељ на сам раз го во ра
ка кав во де се ли це
с тај ном не бе ском.

Жељ на сам раз го во ра
ка кав ве тро ви во де 5
с пла нин ском ти ши ном.

Жељ на сам раз го во ра
ка кав во де не до ра сли
кад се пр ви пут срет ну.

Жељ на сам раз го во ра 10
ка кав пла мен во ди
с др ве том ко је ти ња.

Жељ на сам раз го во ра
ка кав во де ре ке и оба ле
ка да ко ри то на бу ја. 15
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Међуградски  
телефонски разговор

Шта обич но у ово до ба ра дим?
Се дим у со би, са ма,
ноћ сла зи.
на јед ном ево не ка квог бо ла.
Ја хи тро скре ћем ле во или де сно, 5
као кад се скла њам
од бр зих те рет них ко ла.
а бо јиш ли се ти у ду ши
или на пу ту уде са,
или се во љи пре пу шташ не бе са? 10

ка ко сам ову не де љу про ве ла?
не ко ли ко већ да на про чи та вам пи сма ста ра
и не ка ба цам,
бо јим се кад ме не бу де
ле ши на ра 15
и ра до зна ла ца.
Шта ћеш ти са сво јим пи сми ма?
Или су те би љу бав, че стит ке и са у че шће
из ја ви ли са мо те ле фо ном и цве ћем?

Шта по ред пе са ма чи там нај че шће? 20
опи ја ју ли ме и сад сти хо ви, ре чи?
Чи там кри тич ке есе је,
пси хо а на ли зе,
чи там о жи во ту би ља ка,
што би пе сник ина че? 25
а шта чи ниш ти ка да се оса миш,
ка да ти се пла че?

Ше там ли мно го као пре?
Мно го и то на сум це
то ну ћи то ли ко у ми сли 30
да зву ке не чу јем,
да ста зу не ви дим,
не би рам.
а да ли се те би ка да до го ди
да ти ми сли вре ње 35
бу де из не на да не чим пре се че но
као ши ра?
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Се ћам ли се кад год не до ре че но га?
нај че шће се се ћам то га,
мут ног раз го во ра са ти 40
кад се чо век као би ље спо ра зу ме ва.
не знам хо ћу ли те још кад има ти као го ста,
али ти ми сли ма на вра ти,
и то је до ста.

осе ћам ли да се бли жи про ле ће 45
и ка ко ћу га про ве сти?
кад се пти це вра ћа ју с ју га,
ка да за ми ри шу но ве цва сти,
но ва тра ва, 
вра ћам се сво јој пи са ња стра сти, 50
шта бих дру го?
а тво ја књи га да ли се спре ма,
шта јој је глав на те ма?

Шта ми је у гла ви сем пе са ма?
Сем пе са ма раз ми шљам 55
шта ће би ти по сле де се так го ди на,
ма да је те шко за ми сли ти да свет по сто ји,
а ме не не ма.
а ти ћеш та да за це ло во ди ти за ру ку
де вој чи цу или си на. 60
Има ће они пи то му ма те ри ну на рав,
и тво га да ра.



Че лик бо ла
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Вечерња туга
Ви иди те да ље,
ја ћу се од мо ри ти
на то плом бу се ну се ћа ња.
Ви хи та те у но ве до жи вља је,
ја о про шло сти са њам. 5

За тим ће те се ви умо ри ти,
бр зо умор сти же,
се шће те да се од мо ри те.
До жи ве ће те ви што и ја,
ста ће про шлост да вас га ња. 10

Ва ша де ца ће по ћи да ље,
пра ти ће те их из да ле ка
са сет ним осе ћа њем.
кад умор и ва шу де цу до че ка,
ја ћу се од ма ра ти 15
под не ким гро бљан ским гра њем.
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кад склопим очи
кад скло пим очи,
го во ри ла је на ша мај ка
и за ма гље ним нас по гле дом
као књи гу по књи гу
ко ју на и зуст зна, 5
по сма тра ла ре дом,
не по ка зу ју ћи до кра ја
сво ју по тај ну ми сао и бри гу.

ни је је му чи ло
шта њу на оној стра ни че ка – 10
ни шта ви ло, жи вот веч ни,
ни да ли јој је љу бав бо га скло на,
ве ру ју ћи да он о љу ди ма бри не
као о на ма она.
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памтим
пам тим ру ке мај ке
у ча су смр ти на шег пр вог бра та
у оча ја њу диг ну те
као ужа сну те од по жа ра или ра та.
пам тим ру ке се стре уми ру ће 5
кад су ме сти ском спа ја ле с веч но шћу,
пам тим јед но под не ис пу ње но ври ском.
пам тим јед не пр сте
и ру ке скр ште не
жу те као све ћа од во ска. 10
пам тим пла мен кан ди ла
као дух уз дрх тао.
И де до ве пам тимру ке уми ру ће,–
су хо, си во пру ће.
пам тим јед но ћу та ње, 15
пр ви раз го вор са бо гом
и по глед за ма гљен
ко ји је го во рио збо гом.
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Болесник
Бо ле сник спа ва.
крај ње га ни ко га не ма.
кроз про зор стру ји ју тро,
со бом хо да,
по ме ра хар ти је, са сто ла, са по да, 5
књи ге ли ста,
за гр ли бо ле сни ка,
ча шу ва зду ха му до да.

Бо ле сник са ња, не ка ква же на
ла ко као ве тар со бом хо да, 10
ску пља хар ти је са сто ла, са по да
про вла чи му пр сте кроз ко су,
на че ло ста вља ко ма дић ле да,
на по сте љу му се да
про хлад на и све жа 15
као да је про ве ла ноћ из ме ђу тра ва,
у за гр ља ју ње го вом ис па ри,
и од леб ди као из ма гли ца
пла ва.
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памтићу све
пам ти ћу,
та ко ми чу де са
ове зе мље и ових не бе са,
та ко ми про лећ них ус кр сну ћа,
и де цем бар ских сне жних по кро ва. 5

пам ти ћу,
та ко ми Млеч ног лир ског пу та
и ан ђе о ског до ма,
та ко ми зе ни це сун ца
и ме се че ва не срећ на ли ца, 10
гр мља ви не и гро ма.

пам ти ћу све.
не ка ме ва тра смо жди,
нек плен бу дем мут них та ла са,
нек у ти ши ни под зем на мра ка 15
не за чу јем по нор ни це гла са,
ако за бо ра вим.



________    Десанка Максимовић   ________

332

Бол
Бол у ду ши
као ки ша у ило ва чи
про бу ди жи во та сто.

про ђу ужи ва ња,
ве ли ке сре ће и ра до сти, 5
при ја тељ ства од ка ме на твр ђа.

Че лик бо ла са мо не рђа,
одо ли гла ди за бо ра ва
као гла ди зе мље ко сти.
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у врућици
но ћас у вру ћи ци
хлад но ћа ре чи не чи је
пре тва ра ла се у зми је,
зми је зла та сте, зе ле не, су ре,
сви је на у клуп ка, 5
и ко ту ре.
Гле да ме ле де но за ви чај на шар ка
за ми чу ћи у гра ње су во,
за њом се ја ви дру га
иза кла де на тру ле, кр те, 10
и њој очи у ме не упр те.
Та ко ре дом ле гло це ло
као да се ску пља на по се ло.
на јед ном иза не ког ка ме на
гу јић се ство ри 15
ђа вол ски леп, отро ва пу не муочи,
и угри зе ме по сред гру ди.
не знам ју трос бе ше ли по знат ко ји
јер се од бо ла про бу дих.
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очајник
Из огром ног жи вот ног ло го ра
очај ник по бе ћи ку ша.
по ла зи де сно –
сте на се оба ра, 
ле во – ло ма ча пу на жа ра, 5
ка за па ду – спруд до спру да,
ју гу – ре ка ду бо ка, лу да,
не бе си ма – не ма кри ла,
у зе мљу – за тво ре на сву да.

а у ло го ру – трап до тра па, 10
за сту пом – сту па.
Страх у ње му
на уз бу ну лу па.
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нека падне сан
не ка сан,
не ка ча спре на очи пад не сан,
не ка раз ве же пат ње ужад,
не ка ноћ бу де што ду жа.

не ка сан, 5
не ка ча спре на очи пад не сан,
бар тре нут,
нек се ду ша на у жи ва крат ке смр ти,
не ка јој се од мо ри сва ки кут.

не ка на очи пад не сан 10
и не ка ноћ бу де што ду жа.
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не чуди се
кад за не мим од ту ге и умо ра,
осмех нем се с ма ло ху мо ра –
не чу ди се.

Та кве су и зве зде кад оста ре,
шу ме кад их се ве рац по ха ра – 5
не чу ди се.

Та ко ча ме без во де во де ни це,
по жње ве не њи ве пше ни це –
не чу ди се.

Та кви су ко ји се не ми ре 10
да се већ за жи во та уми ре –
не чу ди се.



337

________    Памтићу све   ________

Спавајте слатко
но ћи су при вре ме не смр ти,
при вре ме ни за бо ра ви,
под све сна се ћа ња,
но ћи су под све сна ја ва.
по сле смр ти ће мо жда би ти 5
као кад се спа ва.

ако се уми ре
као кад се за спи ва,
не ће те шко би ти
пре ко ра чи ти пра га 10
у свет не по зна тих ја ва.

Сан без бол но отва ра вра та
у ста ња не по вра та,
и ако се уми ре ла ко
као што се за спи ва, 15
не ће би ти ужа сно.
ла ку ноћ!
Спа вај те слат ко!
умор на сам, а већ је ка сно.
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Зло
Ти хо,
да не чу језло!

оно је све при сут но
као бол,
оно има очи ју сто, 5
оно има ухо до уха.
Зло је лу ка во,
оно ба не из не бу ха
сред на да ња, сред успе ха,
на па ко сти би ло што. 10

Ти хо,
да не чу је зло!



Во де и ли ва де
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Морам у онај крај
Мо рам у онај крај
по што-по то.
Сад та мо бла гу ју ду ше ми ри са,
сад је та мо ку ка ца са јам
и не ба мо дар ду бок котô, 5
и ва здух ко ји пр во ди сах.

по што-по то
мо рам у онај крај,
не знам што бих од же ље.
Сад њи ве та мо оди шу то пло том 10
као избе гре ја не бу ко ви ном,
и зми је се са ко ро вом при ја те ље.

по што-по то
мо рам у крај
свог пр вог би ти са ња, 15
у ра но ју тро пре ис точ ња ка,
или пре пр вог мра ка
ка да жбу ње са ња
на лик на ни зо ве су тон ских обла ка.

Мо рам у онај крај 20
по што-по то.
уса мље на ку по ла цр кве
с пу ним ме се цом пе ње се у ви си не,
ула зи ми но ћу у сно ве,
пре тва ра их у ме се чи не 25
и у пре де ле оне зо ве.
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у завичају
Је ли ово не ка шу ма дру га?
Је ли овај бо газ твр ђи од ко сти
она ме ка ста за из мла до сти
ко ја га је ди за ла кô по лу га?

не кад та ну шни из дан ци ду ба 5
са да су моћ ни ду бо ви стар ци,
ко ра им ис пу ца ла и гру ба,
тле за су ли бе ли су вар ци.

од па ви ти крх ке по ви ју ше
ко ја се као ве ве ри ца пу же 10
по ста ло је сад ла ђар ско уже,
про пла нак драч и остру га гу ше.

Свуд дла ни но вог цре па се ви де
ру ме ни кô ко ра пре пе че на хле ба.
ниг де сла ме, ниг де ће ра ми де 15
и ста ре бо је не ба ви ше ниг де.

као да је за шао у зе мље ту ђе,
у не по зна ту оке ан ску лу ку,
не по зна ју га ниг де ку да уђе,
не ма су се да да му пру жи ру ку. 20

Мо жда је вре ме да и он већ оде
ка да ни ко га сво га не ма ов де.
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Исто се то догађа и у мени
Во да Бо кељ ског фјор да
пре и сто риј ски ста ра
не по вер љи во ћу ти.
И тек на јед ном поч не да се отва ра,
да се по ве ра ва и пе ни. 5
Исто се то до га ђа и у ме ни.

пла ни на, мрач ни збег до збе га
за га зио у во де,
али на мах, не зна се због че га,
све про зук не и ис коп ни, 10
ни тра га во ди и сте ни.
Исто се то зби ва и у ме ни.

од по га ше них по жа ра
још не сти ша не
оста ле су жа ра ра не 15
и по гдег де пра мен ди ма
из жбу но ва за стра ше них.
Исто се то зби ва и у ме ни.
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Људско насиље
Че ти ри чо ве ка
по то ку гр ло се ку,
га се му очи ка ме ном и пе ском.
За тво ре јед но,
про гле да не где де се то; 5
јед но гр ло за гу ше,
дру го до не ба шик не,
ја ук не из дна ду ше.

по то ку се ку гр ло,
ста за ма крај ње га пре би ја ју но ге, 10
ло ме ру ке кле ну и ја во ру,
тра ву ота ву пре тва ра ју у тр ло.
Че ти ри чо ве ка
се ку по то ку гр ло,
пти це раз го не уго ру. 15

Че ти ри чо ве ка
по то ку гр ло се ку,
пре се ца ју све тле аор те,
и сит них би ла за мр ше ну па вит.
по след њи пут се увре ђе на во да оте, 20
као ко њиц ра њен про пе
и из гу би у пе не бле ску.
око ло по гли ни и пе ску
оста ше све тле сто пе.
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Тајанствени сапутник
Са вр ха шу мо ви те стр ме го ре
пу сти ла сам ко рак,
пра ти ме у сто пу ве тар олак.
Да ли ве тар?

Ћут ке обо је сла зи мо та ко, 5
а кад сун це при пе че,
ла хор ми кри лом за кло ни пле ће.
Да ли ла хор?

Шу ма је гу ста и без људ на,
рет ко се ко сре та. 10
Ве тар ми су мор не ми сли раз го ни.
Да ли ве тар?

кад се умо рим од бр за хо да,
и ла хор поч не по ла ко;
по жу рим ли, и он ко рак до да. 15
Да ли ла хор?



________    Десанка Максимовић   ________

346

предвечерје
пред ве чер је на пу ном ме се цу до ве зе
у ли ва де
бла га рас по ло же ња,
уљу шка лист тре пе тљи ка и бре за,
и опи је као смо ла и ве ња. 5
оно по ми ри ми сли ко је се гло же,
уне се у њих ве чер њи склад,
рас те ра стреп њи сле пе ми ше,
успе ва по не ки
из не над но про бу ђен јад. 10
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Вихор туђинац
од не куд из да ле ка раз бој нич ки
ту ђи нац не ки ви хор за ду ва.
Згр чи ше се ли сто ви и цва сти,
скри се у зе мљу тра ва ма хо ви на ста,
бре сту ста ро ме сру ши се гра на су ва, 5
глас рас пе ва ним зри кав ци ма за ста,
пре ки де пти ца не ка низ ду бра ву
сво ју зво ња ву,
кр ста шу па у ку пре ки де се уже
и он у мра вље сру ши се по вор ке, 10
из ма гли ца се у су зе згру ша,
још твр ђе по ста ср це оско ру ша
и још гор ча че ме ри ка гор ка.
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Сликар луталица
Сли кар лу та ли ца при пит
ста ви на ли ва ду шта фе ла је.
Са ког да поч не кра ја?
кру ни це цве то ва му ли че
на бо је во ље них пи ћа. 5
Мо жда од љу ти ћа –
они су жу ти
као шљи во ви ца ко јом се кре пи.
Да поч не од ма ка по крај јар ка,
он му ли чи на ча ши цу ла ка 10
ви на до ма ћа.
Мо жда да поч не од ку ку те
чи је бо би це љу те
има ју бо ју ста рих ви на.
по че ће од ки чи це љу би ча сте 15
ко ја са мо хра на
као пи ја нац ли ва дом лу та!

Раз ба цу је бо је без пла на,
плат но је ра зно ли ких пу но пе ча та:
цр ве ни јих од све жих ра на, 20
руј но жу тих пе га као од зла та,
пад не по не ка и мр ља мо дра
и зе ле ни ја од не зре ла пло да.

И ко зна још ко ли ко би се
на ли ва ди за др жа вао, 25
да све не по ста су тон ски пла во,
да цве то ви не пре ста до ше да сја је
те он са ви ста ре шта фе ла је
и оде,
бог зна пре ко ко је го ре и во де, 30
да се јед ног ју на по но во по ја ви.
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Змија земљакиња
Ве ру јем да исту зми ју сре там
у бран ко вин ска жар ка ле та.
Сад ми на ста зи
пут пре ла зи,
сад сред бу ква ка 5
на ђем два, три ње зи на свла ка.
по не кад је спа зим
крај се о ског бу на ра –
под му кли ца ста ра.

а кад се срет не мо ли це у ли це, 10
као не ис ку сни за љу бље ни ци
гле да мо се ћут ке у зе ни це.
Мо жда ме је за жр тву иза бра ла,
али још окле ва.
Зе мља ки њо, хва ла! 15



________    Десанка Максимовић   ________

350

Белоушка
Це ле но ћи про вла чи се бе ло у шка
зи до ви ма кроз про це пе,
под по сте љу и по ду ис под да са ка
са ви ја кут ке,
пе ње се на та ван ме ђу ми ше, 5
бла гу је у вла зи по друм ског мра ка
кри ју ћи се као да зло сме ра.
ују тру ис под сте пе ни шта
шмуг не по ред но гу
по пут вар ке. 10
Чу дим се от куд ова ин спи ра ци ја
бо гу
да би ће бла же од гу гу та ка
за о де не у плашт зми је опа ке.
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Мраз
Слу шам мраз пуц ке та
у вла жном ивер ку,
у зе мље бу се ну,
у кру ни ци цве та,
у ли сном за пер ку. 5

Чу јем мраз пуц ке та
тан ким ле де ним би чем,
раз би ја зе ни це ви ру
и по но во их ле ди,
пот ко ви це ле де не ку је 10
у тра гу го ве ди.

Слу шам и у се би
ње го во пуц ке та ње
кô ма че ва ње ин се ка та, –
сле ђе не ка пи се ро не 15
у не кој скри ве ној ве ни
у ме ни.
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портрет планинке
от кле си до шла, из ко га кра ја,
ко је чи сто те
и пи то ми не?

ко снег што по но ћи
с ви си не пад не 5
и у све тлост оде не тми не,
и ти си до шла
из бај ко ви те лу ке не ви не
и све пре тво ри ла у сјај и бе ли не.

Из ко га си про сто ра, од ко га со ја, 10
кад ти сто пе као у ко шу те
ли че на та ли ре,
ста зом про су те?
Из бе за зле не ко је си ве дри не
кад ти се осме си 15
као во де ни кру го ви на ви ру
свим би ћем ши ре?

Из ко је си сти гла пи то ми не
и до бро те
кад бра ниш од уро ка 20
за ви дљи ва ока
и од сум ње, гу је зве чар ке,
од гол го те
ми сли зло слу те –
да ни си из кра ја при ви да и вар ке? 25

ода кле си до шла ти ко ја умеш
ис ка за ти љу бав и ћут ке,
ко ја кад се сме јеш
као да се сме ју у гра њу гу гут ке?
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Зимска подокница
Де вој ка то не у пр ви сан по ноћ ни.
Гра дом ти ши на но ћи фе бру ар ске.
про зо ре за си па снег као цвет воћ ни,
а њу у мла дост од но се сна сан ке.

озо ном ми ри ше ули ца сву да, 5
у бај ке се пре тва ра жбу ње и др ве ће,
та ма про цве та ла бе лим цве ћем.
на јед ном у про зор де вој ке – гру да,
на ок ну оста ви ола ки траг сне жни
као по љу бац пр ви пла шљив, не жни. 10

Де вој ка се пре ну: мо жда је пти ца
про мр злим кри лом про зор окр зну ла;
у мук уто ну ла по ноћ на ули ца,
а ипак је не ки шум до бро чу ла.

Ско чи и по гле да у ноћ пу ну сне га: 15
рас ко шне бе ли не пред њом сли ка,
са мо под про зо ром, на ру бу плоч ни ка,
мла ди ћа не зна ног сто ји там на пе га.

опет пре гршт сне га пут ње но га ли ца
за сле пи јој ра до зна ле очи. 20
јед на у гра ду сне жна по док ни ца
усред зим ске фе бру ар ске но ћи.

Исправка
Исправка
очи,
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Снежна визија
Два људ ска ста бла мла да
уцве та лих кру на, уцве та лих гра на,
пре ко не так ну та цел ца
иду кроз шу му,
у по во ду во де сне жног бел ца 5
не се дла на.

од ла зе за не ти у сне жне бе ли не.
оста ју за њи ма мо сто ви, па ла те,
сне гом за ве ја ни во зо ви и ши не,
во зи ла на дру му, 10
све тле пче ле па ху љи ца их пра те.

у ко си не ве сте вен чић од би сер ка
и ја сми на,
кру ни це сре бр ног цве та на ран џи на;
у пра ме ње ко се мла ди ће ве 15
упле ле се гран чи це ђур ђев ка.
пи ја на ја ну ар ска бу ра
не ве сти но ли це
ве ло ви ма за сти ре ве ја ви це,
ру кеим ве зу је 20
и на вла чи пр сте ње од би љу ра.

Два људ ска ста бла уцве та ла
свад бу ју у но ћи ван гра да.
Сва ти су им ли си це сре бр не,
ве ве ри це бе ле, 25
сне жни ја гањ ци,
ве ја ви це ја ну ар ских не зе маљ ских чу да.

Иду, иду,
све јед но им је ку да,
па ху ља на њих са не бе са па да. 30
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Старинска вечера
по зи вам на ве че ру,
не на град ску, све ча ну,
не на ра ко ве
и шкољ ке,
на икру би сер них зр на, 5
не уз ску по це но пи ће,
ни ти ће око сто ла слу жи ти
ла ко оде ве на де вој ка.

по зи вам на ве че ру па стир ску,
на про ју ис под са ча, 10
на тврд сир из ча бри це,
и за струг мла да ско ру па,
и то плу ле пи њу до ма ћу,
на зде лу гу сто га гра ха,
на ча ши цу ора ха, 15
на рам ме да у са ћу
и врч во де сту де не.

Слу жи ће око сто ла
де вој ке ра сле уз пше ни цу,
уз мо дре су зе ра жи, 20
уз ра но ва че шљи ве,
уз то плу ва ре ни ку.
За тим ће се уз свир ку двој ни ца
игра ти низ ли ва де и њи ве.





На дах ну ће
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надахнуће
на дах ну ће је ши ра,
тре ба га од мах пи ти,
док је пу но пе не,
тре ба га пи ти у ча су не ми ра,
кад пре ви ре, 5
ње го ви ме ху ри
док се не сми ре,
пе на не спла сне.
Ши ра на дах ну ћа се
као љу бав жу ри. 10
Тре ба га пи ти
док ње го ве жи ле гла сне,
ње го ва ви о лон че ла и фла у те
не за ћу те.
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пролећни сликови
про ле ће.
Тек што се пе сни ку ро ди
пр ви на ме тљи ви стих,
ро је ње сли ко ва по че.
За коп ча ва ју до гр ла пе сму 5
као коп че.
Хва та ју се о сти хо ве
као пче ле кад се хва та ти ста ну
др ве ту о гра ну.

Мо жда за то што је сун ча но, 10
што ја глац и глог ми ри ше,
што је ју тром ра но,
што пљу ште ми ри са ки ше,
што ср це про цве та ва.
И пе сник је два одо ле ва 15
сли ка зво ну и сме ху
зде сна и ле ва
као пче лар
са упа ље ним тру дом у ме ху
што пче ла ма је два одо ле ва 20
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Рађање песме
не иди сад, ни ку да не иди,
ма те звао драг из гро ба устô,
ма се за ме ри и бо го ви ма –
бур на и не ја сна
на до ла зи пли ма. 5

Још са мо ма ло
до ју ри ће глас де ве тог ва ла,
не од ми чи се од оба ла,
не од ми чи се, не ма за бо ра ва сла ђа
од тре на кад се пе сма бу ди, 10
ма би ла гор ка пе сма без на ђа.
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песниково писмо у музеју
ово пи смо не кад је ста ја ло
у фи о ци пе сни ко ва сто ла,
у ра зно вр сних па пи ра не ре ду.

Има ло је ми рис пе сни ко ве ру ке,
би ло то пло од ње на кр во то ка. 5
кад ми на све ту још би ли ни смо,
гле да ла су га не жно два не чи ја ока.

на шли су га књи шки ис тра жи ва чи,
са свим слу чај но, без на у ма,
не пот пи са но, без ме ста и да ту ма, 10
не зна ју ћи шта сва ка реч у ње му зна чи.

Ма сти ло на ње му сад по ла ко бле ди,
не чит ка је ре че ни ца мно га,
и, као ми ри са, не ста ло оно га
што се чи та ло из ме ђу ре ди. 15
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Волшебник речи
Јо ва ну Ду чи ћу

Жи вео не ка да дав но пе сник
чи ји стих увек ри мом про цве та,
чи ја реч сна гом маг не та
при вла чи срод ну
из ку та не где у мо згу де ве тог. 5
Жи вео не кад на овом све ту
чо век из по е зи је до шао ми та,
ре чи ма знао да ча ра, ба је,
да ба ца у се ту,
и по е зи ји у за гр ља је. 10

Жи вео не кад сро ка вла дар
и су жањ ње гов це ла ве ка;
жи вео пе сник пти чи јег слу ха,
чи јој ре чи се као крај по но ра
ода зи вао низ од је ка. 15



________    Десанка Максимовић   ________

364

Занос песником
у мла до сти во ле смо исто га пе сни ка
као кад не ки во ле исту же ну,
за се њи ва ли нас ње го ви сти хо ви
слич но му њи у не вре ме ну.
Во ле ли смо исто га пе сни ка, 5
лу та ли по ми сли ње го вих
при вид ном не ре ду,
по њи ном ра сип ни штву,
са не стр пље њем че ка ли за се ду
под на ков њем ско ва них ри ма. 10
Стре пе ли смо над уз ле ти ма
ње го ва ду ха на тра пе зу,
на за тег ну тој жи ци;
осе ћа ли је зу
пред вра то лом но шћу сли ка. 15
Во ле ли смо исто га пе сни ка,
час слич но га го ро пад ном ла ву,
час раз дра га ној пти ци. 
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Слутња смрти
као ко ји древ ни бог, врач и жу пан
уђе Ста не ску у дво ра ну, кроз пље сак,
за се ни га ре флек то ра бле сак,
док он бе ше не где у се бе за гле дан,

у го ми ли љу ди као пот пу но сам. 5
али ка ко га оп ко ли пе сни ка сви та,
Ста не ску по ста де јед но ста ван ни ки та,
мла дић ки пун жи во та, раз дра ган.

пе сник ро ђе ни, већ сла вом овен чан,
ве се љу се пре да де ово зе маљ ском, 10
по кло ни ке за су љу ба вљу и ла ском,
на њих по хар чи сав је дан скуп дан.

али по но во са ча са на час
не куд да ле ко од лу та му ду ша,
као сам се бе па жљи во да слу ша, 15
или ка кав не зе маљ ски да лек глас. 

Да ли га је док је био код нас
са не ба не ко до зи ва ти стао,
да ли га је тај глас ома ђи јао
као му зи ке смр ти та лас.  20

И он се по но во осе ти Ста не ском,
у пре де ле по е зи је за ро нио. –
ах, ни ки та Ста не ску, све си нас опио
и сам опи јен сво га ду ха бле ском.
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Бранку Ћопићу
Тро гла ва цр на ми сао
ис пред Бран ка ста де.
не зна се ко ја је стра шни ја јој гла ва.
не оста вља ју га ни да њу, ни кад спа ва,
а не ма у жи во ту ви ше де да Ра де 5
да га спа се и у свој ко жух скри је,
да за шти ти свог уну ка не ја ка.
не ма ни хра брог мег дан џи је Мар ка
ни ти ње го ве са бље ди ми ски је
да тро гла ву ми сао злу са се че. 10
Гор ким сме хом Бран ко сам са вла да
кô од ша ле јед ну гла ву ла ко,
дру гу вр чем ра ки је за да ви,
али тре ћој не одо ле Бран ко,
че ло му је гво зде ном укле шти ла ша ком. 15
но ту се дед Ра де из де тињ ства ја ви
и скри га у та лас ва си о не пла ви.
обо ји ца от пло ви ше не чуј но, по ла ко.
не ка им је пу то ва ње ла ко!
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наставак разговора
не ма ви ше пе сни ка Зо го ви ћа,
да на ста ви мо раз го во ре ста ре
о по е зи ји, пу шки ну и Мо скви,
да спа ја мо под не бља и ата ре
као ве зив ним тки вом ор га ни зам, 5
да га у Ср бе свр стам,
да ми про тив ре чи,
тма до ка за про спе,
да ми ту ма чи ко му ни зам.

не ма Зо го ви ћа да ме при у пи та 10
ка ко се у мом кра ју зва ше
по не ка пти ца, др во или тра ва,
да им на бра ја мо си но ни ме,
да се об ра ду је мо ка да ко ји пред мет,
оби чај, по ја ва, 15
у оба кра ја има ју исто име.

Где ли је са да пе сник, мој са бе сед ник,
да нам бу де ми ло
кад се сло жи мо до слов це,
кад по ми сао има мо исту 20
о не че му што се у све ту зби ло
као да смо не где у де тињ ству
за јед но ку пи не бра ли
и чу ва ли ов це.

не ма пе сни ка при нуд ног уса мље ни ка. 25
Да је да се от куд бар на крат ко ја ви,
да од раз го во ра пра ви мо пра зни ке,
да сво јих убе ђе ња
про на ла зи мо срод но стии раз ли ке,–
а за тим да се се ћа мо 30
во ље них пе сни ка
и го во ри мо на из мен це њи хо ве
дра ге нам сти хо ве.

Где ли је сад чо век ко ји је знаo
на стра шно ме ме сту по сто ја ти, 35
ко ји је стро фе ре зао као дле том,
ко ји је ду хом
знао пре тво ри ти за твор соб ни
у ва си о ну,
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из ла зи ти на крај са про тив ни ка че том 40
пре тва ра ју ћи у гор ку му зи ку
мир око се бе гроб ни.

оти шао је та мо где се веч но ћу ти
пе сник ко ји је још до ју че
са за но сом не скри ве ним, 45
али не кив ним,
во лео да ми твр ђе ња по ту че,
да их огла си на ив ним, –
про сто из по тре бе да се бо ри,
да из ми шље ног про тив ни ка ство ри. 50

Већ не мо же мо на ста ви ти раз го во ре
ни ти у зе мље по мр чи ни
ни ти не где го ре
за не до куч ним не ба кри лом.
Раз го ва ра ће мо сад за мо јим че лом 55
у се ћа ња тре нут ку не ве се лом –
као да смр ти ни је би ло.
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Ројење
Из бе зу мље но
рој пче ла ка шу ми ле ти,
та ко ју ри на род про бу ђе ни
не за др жи вим на го ном по нет,
и на бу ја ли по ток ка дел ти. 5

Дан је сун чан и ми сли пе сни ко ве
као да се так ми че са ро јем.

не ре ме ти те на је зде њи не,
не из го ва рај те ре чи гла сне,
ро је ње ми сли пе сни ко вих 10
и пче ли ње
у тре нут ку мо же да спла сне.
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Здравица младим песницима
Бла го сло ве ни за то што по сто ји те
и за све у че му ни сте са ми за слу жни,
бла го сло ве ни за от пор ба нал но сти
и не ка су вам про сте
увре де на но ше не без пре до у ми шља ја, 5
бла го сло ве ни за на гле на сту пе ка ја ња,
и за све где ни сте са ми за слу жни.

Бла го сло ве ни за ре чи то сти брит ке,
за но се олуј не,
за што та ко ђе ни сте за слу жни, 10
бла го сло ве ни за пле ме ни те бит ке,
и про сте вам за блу де мла де
да има те пра ва на све зах те ве,
и прост вам час охо ло сти не при кри те
кад се про кра де, 15
и све слич но не ка вам је про сто
и бла го сло ве ни за то што по сто ји те.
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Говорник
Ми ла ну Бог да но ви ћу

као па ук кр сташ
што ни ти из ср ца пле те,
го вор ник ми сли ис пре да, дре ши,
и по но во ве зу је у чвор.
Игра се с лоп ти ца де сет, 5
увис их ба ца
и не по гре ши во јед ну по јед ну
по но во хва та,
гра ди ре че ни це и без сте пе ни шта
спрат из над спра та, спрат из над спра та. 10
пред на прег ну том слу ша ла ца гу жвом
из бри ше све то за тим
као са школ ске пло че
ра чун ски за да так спу жвом –
и по но во зи да ти поч не. 15

Дво ра на не ди шу ћи слу ша,
као пред акро ба том стре пи,
страх је хва та:
хо ће ли го вор ник си ћи срећ но
са де ве тог ка та. 20
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отворена књига
оста де ми на сто лу
отво ре на књи га
и по ђох у град
са сто сво јих
и ње зи них бри га. – 5
За ни мљи ва враж ја књи га!

Бри не ме љу ди у њој суд би на.
Ми слим јед на ко о ин фарк туси на
оми ље ног ју на ка књи ге,
мо ри ме бри га 10
хо ће ли ал ко хол уби ти не ко га
ко ји са мо у књи зи по сто ји. –
За ни мљи ва враж ја књи га!

Бри нем хо ће ли про на ћи ма ти
из гу бље но де те 15
из гла ве пе те
док се ја из гра да не вра тим.
Мо рам сме ста оста ви ти
сто сво јих бри га
и ча спре ку ћи. –  20
За ни мљи ва враж ја књи га!
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Сећање на Исидору
огле да ло ње не на ра ви и ум
би ли су и њен врт и ње на со ба,
зна ло јој се ме сто и кљу чу од по дру ма
и књи зи сва кој, и у сва ко до ба.

Зна ла је је зи ке и пре де ле стра не, 5
о умет но сти све та има ла сли ку,
и стол ња ке има ла увек уштир ка не,
сло же не као чи ње ни це у уџ бе ни ку.

Зна ла је на ко јој се на ла зи стра ни
сва ки чу вен стих, ми сао, фор му ла ни ска, 10
и без пра ши не јој би ли књи га ор ма ни
и бли ста ло јој се по су ђе ку хињ ско.

За се бе и дру ге, про тив ни ка и бра та,
тра жи ла је ви со ку ме ру, су до ве ре ске,
кроз ње не ку ће и ње не ду ше вра та 15
по част би ло је ући
као у лек си ко не свет ске.

Њој је чо век жи во та тај ну дра му
смео у ру ке, у ду шу да сру ши,
као па стир што са мо зе мљи у ја му 20
по ве ра ва да цар има ко зи је уши.

као љу ди ко ји до че ку ју зо ру буд ни,
буд на је до че ка ла бу ђе ње по мр чи не
и на ре ди ла ка ко да јој у дан суд њи
удо му и на гро бу при ја те љи чи не. 25
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прекасно
Мо жда ће те од бес по сли це
је дан дан
при ћи те ле фо ну ста ро гапе сни ка
и окре ну ти број
у се ћа њу ско ро из бри сан. 5

на не стр пљив зво на звук
ни ко не ће од го во ри ти,
ни ко га она мо већ не ће би ти.
ни ко она мо ви ше не стра да,
ни ти во ли, 10
ни ти сум ња,
ни ти па ти.

Ње му је сад све све јед но,
сад га не бо ли ни шта ви ше.
Сад му је од обла ка лак ша 15
ту га не ка да шња.

Са да му ви ше не зво ни те.
Сви су пу ти
до ње го ве рав но ду шно сти
већ пре ки ну ти. 20



375

________    Памтићу све   ________

Разговор радозналца са песником
– Тмур но је вре ме,
да ли вам се и да нас ра ди?
– Рад је мој раз го вор ник.
– Зар се већ ни сте умо ри ли?
– Ро ђе ни сам не у мор ник. 5
– ка ко је са ва шим ср цем мла дим?
– оно је мој веч ни не спо кој ник.
– пи ше те ли још о љу ба ви?
Ја те пе сме ра до чи там.
– Љу бав има мо је кр ви ри там. 10
она је мој двој ник.
– у пе сма ма се у про шлост вра ћа те?
– Имам та квих мно го број них.
– а да ли су вам пе сме ис кре не?
– Има их и ве ро до стој них. 15
– кан да увек у се бе то не те?
– Дух ми је ве ли ки по нор ник.
– Зна чи дру штво из бе га ва те?
– по е зи ја је мој са го вор ник.





Пра шу ме





379

прашуме
про ла зим по ла ко кроз ми сли пра шу ме,
кроз ду бо ве ве ков не
и вен це па ви ти.
Ис под жи ла ослу шку јем жу бо ре реч не,
пе са ма кла ден це,  5
про ла зим ола ко ми мо слу чај не
ми сли крат ко веч не.

За ла зим и у за кут ке
куд се бо јим за ћи,
где вре ба ју бо ла за се де тај не, 10
за ста нем ду го, ћут ке,
украј ми сли – со ве,
у веч ност за гле да не.

Идем, идем на сум це,
не зна јућ до ког ћу сти ћи ку та, 15
мо жда до про план ка
где ми сао ни че мла да,
а мо жда из не на да
на ба са ти на па пер те хра ма
ду бо ких оса ма. 20

Што ду бље за ла зим,
про би јам се све те же,
за пи њем о ми сли за мр ше не вре же,
о че сте из да на ка,
о из во ре но ве 25
где не слу ће но са зна ње че ка, –
мо жда сам за шла не ку да да ле ко
где не че ка на ми сао
ба не пред чо ве ка.

И пад не су тон 30
и стиг нем у ста ре за бра не се ћа ња,
у про шло сти про хлад не ја ру ге
об ра сле у ма хо ви ну ту ге,
од жи ла па до гра ња.
Ша пу ћу гне зда успо ме на 35
и хај дуч ки поч не да ме га ња
јед на из до ба мла да лач ких
стреп њи и стра да ња.
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И он да ноћ.
Блу дим ста за ма стр мим, уским 40
ко је во де у не до гле де
људ ском уму.
ни ко ми не сме та
да од го нет ку мно гом че му спо знам,
да стиг нем до про роч ких сно ва. 45
а ноћ по зна, по зна.

Ју трос тр чим про план ком
ве дрих пам ће ња из де тињ ства:
сва ко ста ба о це цве та,
сва ко ли ста, 50
ја у њи хо вом пру ћу
слу шам бај ки ша пат
и, за не та, у на дах ну ћу,
то нем у ма ште па прат.
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Сам
Знам бо ле сна ста ња све сти
кад се страх од смр ти на го ве сти,
а не при зна јеш га ни бра ту, ни се стри, 
под но сиш га сам.

И уса мље ност сум ње знам, 5
од му чи ли шта је па кле ног ве ћа,
њен се не мир као бол осе ћа,
а ни ком се не мо же да при зна.

Знам и не са ни це са мо ћу
кад се ми сао као ри ба мре сти, 10
кад је све до зо ре мо дре
бу дан сва ки за ку так све сти.

Сам си и кад не маш ко ме
при зна ти ни зла
у ми сли ма по чи ње на, – 15
сам из ме ђу не ба и зе мље тла.

у окло пу жа ло сти знам
те же од сва ке на зе мљи оса ме, –
са нај дра жим идеш уз ра ме,
а пот пу но сам. 20

И ка ја ња по зна јем оса мље ност,
по кој нич ку оса мље ност сти да,
сам кад су и при ја те љи с то бом,
сам као у че ти ри зи да.
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Бежимо
Бе жи мо
до кле још ко га има,
ра ке те опа су ју зе мљу
обла ци ма ог ња и ди ма
све гу шћим и ве ћим, 5
отро вом тра ве по је.
Бе жи мо,
мо жда нас не где на оба ли
че ка не ки но је.

Бе жи мо, 10
на пу штај мо праг и сле ме,
по ве ди мо со бом мал, псе, кур ја ке,
ве ве ри це, ми ше ве бе ле,
да им се не за тре се ме,
и хра ни тељ ке шум ске пче ле 15
не ка се за на ма ро је.
Мо жда нас не где на оба ли
че ка не ки но је.

Бе жи мо,
по не си мо с де дов ског гро бља 20
ко ма дић кр ста,
и убо гу играч ку,
пра де дов ску дво цев ку пу шку.
Бе жи мо,
по не си мо ис под пра га 25
чу вар ку ћу бе ло у шку
и са ли ва да по лен и бо је.
Мо жда нас не где на оба ли
че ка не ки но је.

Бе жи мо, 30
по не си мо све што се да по не ти:
са рас пла ка ног па шња ка ро су,
за та ла са но жи то ра но,
сун ца пе чат све ти,
све бла го што се бо гу 35
из ру ку про су,
ико не сво је.
Мо жда нас не гдена оба ли
че ка не ки но је.
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ако се врати
Са стра хом у ку ћу уђе,
све пу сто и ту ђе.
по та ва ни ци и по ду
по жа ра ча ђа ве кан џе,
до ру пе ру па, 5
угље ни са не сто ли це и клу пе,
го ми ле уга ра ка око сто ла,
на угље ни са но жи вин че ли чи
при зем на бе ши ка,
про сјач ки сле па 10
про зор ска ок на го ла,
по зи до ви ма цр ни ква дра ти –
траг са го ре лих сли ка,
пећ ту ча на
пре пла ше но цр но пра би ће, 15
увис диг ну та ру ка
пре го ре ла чун ка,
свуд ле ше ви му ва и па у ка.
на та ва ну уму кла лу па
пра у ну ка 20
до ма ће га ста рог ми ша.
пред пра гом раз ба ца не ко сти
ма ча ка и па са.
по ча ђао ве тар.
ниг де гла са. 25
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провири човек из шпиље
про ви ри чо век из шпи ље,
ниг де зе ле ни ла ни ру ме ни,
уга ра ка из о би ље,
угље ни са не зве ри, угље ни са но би ље,
цр ни се зго ре ла ло ма ча 5
где је шу ма би ла,
деч ја те ла ис пе че не лар ве,
не раз ли ку ју се псе ћа од људ ске гла ве,
ра су те го ми ле ро го ва, па па ка,
опиљ ци људ ских и зве ри њих зу ба. 10
по цр не ла и не бе ска би ћа,
Ме се цу на пр сло че ло,
зго ре ла дво ји ца Вла ши ћа,
ја ме где су ста ја ла
Ма ла и Ве ли ка ко ла, 15
ду ге на мр тво пре би је не гу је,
ниг де пла мич ка ни оре о ла.
од не куд за тр па ни сте њем
не раз го вет ни до зи ви се чу ју,
и још нео хла ђе на 20
ода свуд ми ри ше смо ла.
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Десет божјих заповести

(но во из да ње)
не сме те ме по зи ва ти
ни са бр да ви ком,
ода кле зо ву ву ци, 
ни цр кве ним зво ном,
ни по по ру ци, 5
не сме те ме уз не ми ра ва ти у мом
бо ра ви шту не бе ском.

не сме те пи та ти, осим ну жде крај ње,
за бес крај не 
све то ве но ве, 10
ни ти ко ја је зве зда по ре ду 
да је у са зве жђе Зе мље по зо вем.

не сме те ме пи та ти
ко ми је бли жи – 
ан ђе ли, или љу ди, или зве ри 15
или дру га би ћа су шта,
не сме те мо ли ти
да вам отво рим вра та
кроз ко ја са мо зве зде пу штам. 

не сме те уза луд мо је име 20
узи ма ти у уста,
не сме те пи та ти где суиз во ри
сун ца, ме се ца, зо ре,
ни ти шта је би ло 
пре не го што је свет ство рен. 25
Што рек нем, не сме те по ри ца ти,
ни ти рас пи ти ва ти
је сам ли пр во ро ђен,
ни за што вам се по ка зу јем 
све ре ђе,  30
не сме те рас пи ти ва ти
у ко је се сад при пре мам са зве жђе.
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Мала је граница
Ма ла је гра ни ца
где се свр ша ва ју мо жда не ће ли је
и по чи ње дух,
сва ки се час те ле сно
у не те ле сно пре ли је, 5
по ста је ми сао, вид и слух.

Тан ка је гра ни ца
из ме ђу људ ских и не му штих ду ша.
на сун цу ужи ва мо исто
и ја и зми ја, 10
ра дост се мо ја као птич ја пе ну ша.

Гра ни ца из ме ђу све сти и бе све сти
тан ка је и по ро зна.
Сва ка сит ни ца мо же ме до ве сти
до ста ња 15
у ко ме се жи вот од смр ти не рас по зна.
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Све ће бити пухор
осви тао на ли ва ди
низ све тлих пе ча та –
но ћу је зве зде љу би ле
и оста вља ле тра го ве од зла та.

Ју трос ли ва ду по крио 5
бе ли пу хор,
ве тар га раз ве јао
као ли шће су хо.

об у зме ме страх,
шта – ако и зве зде јед ном, 10
у веч но сти до ба глу хо,
по ста ну прах
и пу хор.
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узбуђује ме
уз бу ђу је ме
што су ових ре ка
ко је се као крв ни су до ви
ча сом за гу ше,
час про стру је у до ба ки ше, 5
по сто ја ла иста ко ри та
и за Му ха ме да и Мој си ја и Хри ста.

уз бу ђу је ме
што је и он да по сто јао Вен чац,
Ме двед ник и ко смај, 10
што их је и та да за си пао
сне жни це лац
и по ње му ти трао и он да
ме се чев од сјај.

уз бу ђу је ме 15
што су ко лу бар ске го ре
ко је се жу чак до ава ле
за тво ри ле ви дик као мо дри оков,
што је и пре то ли ко ве ко ва по сто ја ло
све у че му и са да ужи ва око. 20

уз бу ђу јеме
што је и пре то ли ко ве ко ва
на истом ме сту
сун чао се Вис Бран ко вин ски,
по со во и ки чер, 25
и сви ови бре го ви ни ски
што на ска ме ње не та ла сели че.



389

________    Памтићу све   ________

Чекаћу
Че ка ћу,
али се бо јим не ћеш ме про на ћи,
јер још не знам ку да ме во ди пут,
хо ћу ли у ма гли не Млеч ног пу та за ћи,
или ме ђу зве зде вла ди чи це 5
ка мо не за ла зи зе маљ ски ни ко,
ко је не по зна је ни за о блач ни ви хор.

Че ка ћу,
но до спем ли до без ва зду шних про сто ра,
до нај ста ри јег веч но сти зра ка, 10
иза сун че вих дво ра,
бо јим се не ћу ти до чу ти ко ра ка.

Че ка ћу,
али сум њам да ћеш ме на ћи
у све ми ру огром ном, – 15
бес пу тан је не бе ски свод,
ста зе ње го ве по зна је са мо гром
и обла ка по не ког пут ник брод.

Че ка ћу,
бу дем ли и у ча у ри злат ној 20
ко ју сви ле на бу ба веч но сти пре де,
али се бо јим хо ће ли ти би ти да то
до спе ти до све тло сти
пред ко јом и сун ца бле де.

Че ка ћу, 25
са мо још не по зна јем ва си о ну,
не по зна јем ње не ме ђе,
и не мо гу ти са да ре ћи:
до ђи на зве зду ову или ону,
на ово или на оно са зве жђе. 30
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неће ме бити
не ће ме би ти
на ли ва да ма пољ ског би ља,
ме ђу сви ле ним руп ци ма ма ка,
у са зве жђу ма сла ча ка,
украј ви тих ви ти ца ко ви ља, 5
на љу ља шка ма па ви ти
не ће ме би ти.

ни на тр гу ме не ће би ти
крај облу та ка лу бе ни ца,
ме ђу гру два ма зла та ди ња, 10
крај кло бу ка млеч ња ча гљи ва,
крај шљи ва,
крај дре њи на мо дрих пи ља ка –
не ће меби ти.

не ће ме би ти 15
на по ноћ ним кон цер ти ма ћу ко ва и со ва,
не ћу слу ша ти со пра не јул ских пе ви ца,
ни жа гор вра ба ца и се ни ца,
у мук веч но сти ћу се сли ти –
не ће ме би ти. 20

За бо ра ви ћу ђа вол ски бе ло
гр ло сне га,
не бом по тке ду ге,
про ле ћа зе ле но па пер је,
стра сну вре ли ну же га, 25
и глас не зна ног убо ји це
у гла су гро ма.
Са ове стра не бож јег до ма
не ће ме би ти.

не ћу се ра до ва ти ожи ве лим 30
плат ни ма на и ва ца се о ских Ци га на,
јар ким бо ја ма ку ће ра ка,
дво ри шти ма пу ним пр ња, ко ри та,
ма ча ка, па са, мр ша вих ко ња,
и де це бо гов ског слу ха 35
и гла са.

по пар ко ви ма ће ићи ка ме ни
пе сни ци у брон зу са хра ње ни,
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пра зних зе ни ца,
до пи ра ће из брон зе, по ве тру, је ка 40
брон за не мо је пе снич ке са бра ће,
и мeне иста суд би на че ка,
и ме не не ће би ти.

не ћу ви ше с про ле ћа ра на
про ла зи ти гро бљем пу ним са хра на, 45
по ред отво ре них ја ма,
људ ских ра на,
не ћу ви ше ме ђу жи вим су зе ли ти,
не ће ме би ти.

Са ва ма о ве ли ким пра зни ци ма 50
ка да се сви жи ви и мр тви
у до му ство ре
и по ме ша ју ра дост и жа лост,
ту где жи ви са мр тви ма
во де раз го во ре, 55
са мр тви ма ћу би ти.
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полет у висине
пу то ва ње за ко ји трен по чи ње.
Се ди мо у не ви дљи ве ко чи је,
за ви чај ни ви лин ко њи че;
зра ци ће ми би ти во ђи це
и бли ста ве и сто стру ке.  5

пре ле ћи мо вр хун це и вр зи не,
пре стиг ни мо пти це и зло ве тре, 
опиј мо се од лу де бр зи не, 
пре зрев ме ђе и ки ло ме тре. 
не ти чу нас се бра не ни мо сто ви, 10
и бли ста ве и сто стру ке. 

пре ле ћи мо вр хун це и вр зи не,
пре стиг ни мо пти це и зло ве тре,
опиј мо се од лу де бр зи не,
пре зрев ме ђе и ки ло ме тре. 15
не ти чу нас се бра не ни мо сто ви,
ни рас кр сни це ни оку ке,
во ђи це ко је ру ке пе ку. –
Без опро шта ја и опо ру ке
за га зи мо у не ба ре ку. 20

Још ни је са зре ло под не, 
а сти го смо пред врат ни це Го спод ње,
пред бра ве јој и кљу ча о ни це,
а не ма ко да нам отво ри.
али не бој се, мој ко њи че, 25
за ста ни ма ло и ослу шни 
ка ко зри че зри ка вац веч но сти.

До ле ду бо ко су ма ло ду шни,
при зем ни и рав но ду шни,
зло ре ки и зло тво ри, 30
а ми ће мо не бу кроз про сто ре 
не че ка јућ ноћ ни су то не
ни да сун це у по нор уто не.

про ми чу зве зде зла ти це,
трен за тре нут ком про ле ће, 35
вр ни мо се пред веч но сти врат ни це, 
са че кај мо да нам се отво ре,
ма то би ло тек кроз сто ле ће.
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И гавран рече
„И га вран ре че...“ 
   ед гар алан по

И га вран ре че: ни кад ви ше,
за њим ћу ко ви по но ви ше,
по но ви ше пе пе ли шта
и тра вом за ра сла гро би шта
и је се ње ду ге ки ше 5
ми ли он пу та по но ви ше:
ни кад ви ше.
уза луд про ле ће то по ри че,
гне зда сла ву ја и ко со ва,
зри ка ва ца у тра ви зри ка, 10
ћук их над ви ка,
над ви ка их сле па со ва,
над ви ка ср це
што про шап та ти хо, 15
про шап та ти хо, и још ти ше: 
ни кад ви ше.





не Бе СкИ РаЗ БоЈ
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песникова биографија
Вер ну би о гра фи ју пе сни ко ву
не зна ју чу ве ни лек си ко ни, 
не зна ју учи те љи ни уч ени ци, 
ни ти они
ко ји га сре ћу сва ки дан,  5
ни при ја те љи ко ји ма свра ћа, 
не зна ју је ни отац ни ма ти, 
ни се стре пе сни ко ве ни бра ћа.

не зна ни ко шта но ћу па ти 
не по зна је шу ме ње го ве ма ште 10
ни ти сно ве леб де ће ба ште.

Да ле ко од ра до зна лог све та, 
да ле ко од во ље них то је скри ве но, 
ме ђу на го ве шта је, бо ја зни, слут ње 
да јед ног да на 15
вре ме ном и зе мљом бу де за тр па но.
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поверујте
про го во ри ла осе ћа ња 
не ма од ро ђе ња. 
про гле да ле очи 
сле пе од ро ђе ња. 
на сме ја ла се ра дост  5
ћу тљи ва од ро ђе ња. 
кроз ду шу про леб део 
осмех знан од ро ђе ња, 
Бла га ру ка по ми ло ва че ло 
су мор но од ро ђе ња. 10
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Љубавна бајка
Се тих се не ке дав не
бај ке љу бав не.
Де вој ка је мла ди ћу го во ри ла:
ако те у пу ту срет не звер,
спо ме ни се мог осме ха, 5
и не ста ће је.

ако му ња на те бе по ле ти,
очи ју се мо јих се ти
и му њу ћеш са го ре ти.

ако стиг неш до по но ра, 10
ти се ру ку мо јих се ти, 
оне ће те на дла ну пре не ти.

на пад ну ли те у сну де мо ни, 
гла са се мог се ти, 
они ће се раз бе жа ти. 15

не се ћам се кра ја бај ке, 
ни да ли је де вој ка мо гла 
обе ћа ње одр жа ти.
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Сан из детињства (i)
Ви со ко бр до, на ње му але ја, 
уме сто цве то ва пу на опа ла, 
ру би на, оник са, зе ле ног кри ста ла, 
ула зи у ду гу пе ћи ну без дна.

про ђе не ко вре ме, ме сец, мо жда два, 5
и опет пе ћи на, але ја кри ста ла, 
као да сам је од не куд већ зна ла, 
ве же ме не што за њу, а не знам шта.

као да се не ка да у њој не што зби ло 
од че га ме је страх, а опет ми и ми ло,  10
при вла чи ме као не ка ква ва жна тај на.

Да ли је овај сан био се ћа ње, 
да ли не ко за го нет но обе ћа ње, 
или про сто ока ме ње на бај ка дав на.
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Сан из детињства (ii)
про стра на зе ле на ли ва да крај шко ле, 
њо ме тр чи Цр но псе то ко је сам ја, 
ве се ло што је ли ва да про стра на, 
ве се ло што га леп ти ри, 
ви лин-ко њи ци во ле. 5

опи ја га ми рис зе мље, тра ве, смо ле, 
оп тр ча ва око гу ста жбу на два, 
гњypa у тра ву, го ни стр шље на, 
бу ди кр ти це, њу шка пу же ве го ле.

ку че сам, а знам до бро да сам де те, 10
не бих се ода зва ла да ме по зо ве те, 
од све га ми дра жа та тр ка уокруг.

овај сан се час про ре ди, час уче ста, 
док је дан пут за у век не пре ста. 
Се ћам га се сав свој жи вот дуг.  15
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Чишћење сеоске школе
Дола зи су тра Мир ко ва мај ка!
Би ће пред ве че по до ви жу ти,
као ли мун, као но ва сла ма,
има ће вре ме на бар пет, шест ми ну ти
да мај ка на ми ру по при ча с на ма. 5

Би ће опле вље на сва ка трав ка 
у кал др ми око шко ле, по дво ри шту, 
тан ком бри твом из ме ђу облу та ка, 
би ска ће је као што се де ца би шту.

До ћи ће су тра Мир ко ва мај ка! 10
До леб де ће с њо ме у шко лу 
ми рис де те ли не и ко ше них тра ва, 
хле бар ни це и те ста из на ћа ва.

ући ће смер но у учи о ни цу 
кад ђа ци ку ћи оду,  15
за ста ти као при ко ва на на по ду
и по че ти бо ја жљи во да раз гле да.

про ћи he ра до зна ло из ме ђу клу па, 
по и гра ти се де тињ ски школ ским зво ном, 
за ста ти пред та блом пу ном ра чу на  20
скру ше но као пред ико ном.

у ту со бу, зна чи, сва ки дан уђе 
ње зин син и су се дин пе тар, 
њи хо ва је то кре да и сун ђер, 
та бла и др ве ни ве ли ки ше стар. 25

ори ба ће учи о ни це све од ре да 
пре не го што у се ло по ђе ку ћи, 
би ће сви као ли мун жу ти, 
а под учи о ни це пр во га раз ре да 
би ће нај жу ћи. 30
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Читаоница на тавану
на ша пр ва чи та о ни ца био је та ван 
на ших де до ва,
пун па у чи не и ле то пи са ца па у ка, 
пун сле пих ми ше ва и њи них ша то ра
ока че них о гре де на гла вач ке. 5

Ћу ти мо. Све тле сун ча не тач ке 
осве тле с вре ме на на вре ме 
те шке као ка ме не пло че 
ро ђе них и умр лих књи ге. 
Ту свест о про ла зно сти, да се мо ра 10
јед ном умре ти, по че.

Скри ве ни од окол ног све та
чи та мо име на па ро хи ја на
ро ђе них пре сто и ви ше ле та.
Ту су за пи са на 15
име на Ци га на
бран ко вин ских и бли зољ ских
с чи јим чу ку ну ну ци ма учи мо шко лу,
име на су се да чи је до мо ве зна мо,
име на про сја ка, ко ва ча, ко ри та ра. 20

у тим књи га ма с ми ри сом там ња на 
на шли смо и чу кун де да Си ме о на 
и де до ве 
чи ја име на су нам би ла не зна на.

по те шким цр кве ним књи га ма се ди мо  25
као по клу па ма школ ским ђа ци, 
слу ша мо ве тар и ка ко пти це се мен ке зо бљу 
и ми сли мо на оне у се о ском гро бљу 
где су и на ши де до ви и уја ци.
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Школски гуслар
Ста вља ли смо те у че ло со фре 
ис под се дих дав ни на бал да хи на. 
око ло сае док слух мо же да до пре 
зво ни ла је зим ска сре бр на ти ши на

Ми ри са ла је ода свуд је ло ви на с смре ка 5
по ок ни ма бли ста ле ша ре ле да и иња, 
и као из про шло сти, са свим из да ле ка
у ту ча ној, ма ло ути ша ној пе ћи 
чу ло се ка ко бу ко ви на ти ња.

уза те је ца ри ца Ми ли ца би ла  10
и ла зар је др жао на дла ну 
Са мо дре жу сву од же же на зла та
и под та ва ни црм је про ле та ла ви ла

До ла зио си о пра зни ци ма
сав бео и лак као пу хор. 15
пред од ла зак, у са мо до ба глу хо
смрт кра ље ви ћа Мар ка обич но ка за.
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Добеглица
Јед ног ју тра нам је у ку ћу до бе гла, 
ни је ста ла пред вра та као про сја че 
ко је по ни зно ма у че и пла че 
као у свој дом ушла је и ле гла.

про зре ла је од мах ка ко ће с ким мо ћи – 5
де ци се по вер љи во у кри ло пе ла, 
не ко ме се од мах пре да ва ла це ла, 
не ко ме је хлад но гле да ла у очи.

Час је ли чи ла на ума ње на ти гра, 
ча сом на ве ве ри цу ко ја се игра, 10 
и клуп ча ју ћи се као да је без ко сти.

по не кад би ба ца ла кри шом на ме не
зе ни це као дра гу ље зе ле не
и гле да ла ме од не куд из веч но сти.
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Завађане мачке
Две за ва ђе не мач ке,
две под му кле мр жње при зем не, 
гле да ју се у очи, 
сва ког тре и ут ка спрем не 
да јед на на дру гу ско чи. 5

Из по гле да им хлад на, уска, 
гле да мр жња не му шта 
и звер ска и људ ска, 
а ни јед на још не ју ри ша, 
ни јед на не по пу шта. 10

Два ју елек три ци те та 
вар ни че се ко лу ти 
ра до зна ла го ми ла де це 
по сма тра без да ха, 
на нео д луч ност њи ну се љу ти. 15

уто јед на од ма ча ка 
уз ми ца ти ста де на тра шке, 
да ли од не над на стра ха, 
или ка кве стра те ги је вра шке.

уз ма ко ше јед на по јед на 20
за ва ђе не мач ке.
Ра зи ђе се увре ђе но 
јед но по јед но де те 
као да су му ра до сти 
не пра вед но оте те. 25

Исправка
Исправка
ЗАВАЂЕНЕ
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Сећање на Бину
ов де ле жи ке ру ша Би на 
из пле ме на вуч ја ка, 
уги ну ла је на по ро ду, 
три тек око ће на си на 
ба ци ли су јој у во ду. 5

Би на ни је пам ти ла љу де 
са мо по ми ри су, 
не го по до број ре чи и ру ци, 
а љу ди че сто за бо ра вља ли су 
до бро ко је пам те вуч ја ци и ву ци. 10

За Би ну су ва жи ли људ ски за ко ни 
вер но сти и за хвал но сти: 
при ја те љу ни је зна ла
бол да за да, уме ла је у ду шу да уро ни, 
да па ти с на ма због на ше га ја да,  15
да се увре ди, а и да опро сти.

у зе мљи за ни чај ној 
сад су љу бав и вер ност ње на, 
ко је ни кад из не ве ри ле ни су. 
не ка уз дру га за ви чај на име на 20
и ње но оста не у ле то пи су.

Исправка
Исправка
завичајној
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Селидба душа
Чи ја ду ша је ушла 
у цвет но чу до ово? 
Да ли ду ша де вој чи це 
ко ја пр ви пут во ли? 
Да ли што је она хте ла  5
до жи вљу је та цваст бе ла? 
Или је ушла ду ша мр твог пе сни ка 
чи ји су нас сти хо ви опи ја ли 
као ми ри си ра ни. 
Је су ли цве то ви ови ми ри сни  10
пе сни ко ви сти хо ви не до пе ва ни?
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нема писма

Дан пр ви
пи смо се сад пи ше на ко ма ди ћу
па пи ра.
Же ле ми здра вља, хра бро сти
и ми ра.
Ти хо у углу ра дио не што сет но 5
сви ра.

Дан дру ги
пи смо се на пи са ћој ма ши ни
от ку ца ва,
као кад се че сти та ју за ру ке
и сла ва. 10
Иза ока на ју тра су то пла
и пла ва.

Дан тре ћи
пи смо по шта ри па жљи во ва де
из сан ду че та,
упу ћу ју га у не по знат им 15
крај све та,
да не ис кр сне са мо пре пре ка не ка.
пут му за сме та.

Дан че твр ти
по под не крај при спе ле по ште
мно го љу ди же на. 20
крај сва ке адре се ста нем и ја
два, три тре на,
али ни на јед ном мо га име на
ни пре зи ме на.

Дан пе ти
И да нас ују тру по шта ће сти ћи 25
у де сет тач но,
али, знам, мо је пи смо је оти шло
за о блач но.
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пламењача
ли ва ду осун ча ну, у цве ту, 
по пр ска пла ме ња ча, 
то се не ки облак у пу бер те ту 
за грц нуо 
од без раз ло жног пла ча. 5

ко јом ли ли ва дом сад ко ра ча 
онај де чак
ко ји је усред мла де обес ти 
то нуо у ту гу пу бер тет ску; 
да ли ћу опет не где сре сти  10
ње го ве очи у пла ме ња че бле ску?
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прва љубав
Чи ни ти се кад ти бу деш во лео, 
во ље ној ћеш пре да ти 
све до по след ње у ср цу ка пи, 
до по след ње гран чи це ка пи ла ра, 
а гра ди ћеш се да ти од ње узи маш, 5
да ти је она све што имаш да ла.

Чи ни ти се
увек ћеш би ти она мо
где тре ба тр пе ти,
ку пићсш же ра ви цу ко ју она про спе, 10
и гра ди ти се да не маш дру га по сла
кад не би за њу што чи нио.

Ста зе ћеш јој кроз крш про се ца ти, 
за те за ти је дра на бар ка ма, 
воћ ња ке за њу га ји ти,  15
и чи ни ти се да не умеш ићи, 
ако ти она не осве тли пу та њу.

Исправка
Исправка
купићеш
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Волиш ли
Во лиш ли, ма и не во љен, 
уса мљен ни си, 
и не при сут на 
он је уза те. 
За јед но с њом пи јеш  5
ка фу ју тар њу.

кад иза ђеш из ку ће 
и за кљу чаш за со бом вра та,
и она ће по ћи уза те, 
чу ћеш јој ко ра ке 10

кад по ђеш спа ти, 
гр ли ће те ње на то пли на. 
И без за гр ља ја, 
ро ди ће она тво га си на.

у ча су кад дру гом при па да,  15
во лиш ли је, ипак је тво ја. 
Да је увек уза те, 
не би ти при па да ла то ли ко.

Исправка
Исправка
она
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Догоди се
До го ди се: до ђе на пре пад 
као гост ре дак, 
и бу де ле по –
уме сто у сре ду 
стиг не у пе так. 5

као у на уч ном от кри ћу 
че каш, че каш ду го 
жи цу злат не ру де, 
а кад се нај ма ње на даш, 
про на ла зак се збу де. 10
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у младости
Има пе сни ка ко је пла ше 
не жна ру ко ва ња, 
сун ча ни оре о ли око љу ди, 
го вор, по гле ди, 
на чин не чи јег збо ра,  5
по крет ра ме на,

ри там не чи јег го во ра, 
не чи јег сме ха.

од сит ни ца у ср цу мла да пе сни ка
ро ди се пат ња, ус хи ће ње,  10
ро де се дра ме.

До жи вот но пе сник пам ти 
по не ку реч, осмех по ко ји... 
и млад пе сник се бо ји 
про ла зно сти, за бо ра ва. 15
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Студент без новца
про ла зе ћи по ред ће те нал ве 
мла дић је из да ле ка угле да још 
окру глу као ли це пу ног ме се ца. 
Вре де ло би је ку пи ти, бар за грош. 
у про дав ни цу ју ри ша ју де ца,  5
а он про ла зи као да се вра ћа са го збе. 
Во љу он ве жба та ко. 
И крај те ле фо на окле ва, 
про ла зи гор до, ла ко, 
иако би је дан глас  10
же лео чу ти та ко.
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Сусрет школских другова
Још си онај про шао 
кроз љу ба ви и тре нут не и суд бин ске, 
онај чи је су очи лир ске 
од про бде ве них но ћи 
би ва ле умор не и од ту ге мут не. 5

Спа да ло је два дест пу та
ли шће с бре зе и ја се на,
са кле на и оско ру ша,
али је остао твој по глед пти чи ји
и осмех та ну шан, 10
оста ло је тво јих де сет ду ша,
и још си онај сва чи ји и ни чи ји.



Пра де да мо је мај ке
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Ђурђевдански уранак
3ака сних ју че на Ђур ђев дан ски 
ура нак зе лен,
не умих се пре сун ца во дом 
у ко јој су пре но ћи ли 
сслен и пе лен. 5

То су рђа ви зна ци. 
од да на шњег да на 
не ће ми у ср цу за шу ме ти
ли стак ра до сти 
до иду ћег Ђур ђев да на. 10

Исправка
Исправка
селен
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Словенски бог
пе рун се по тај но ору жа.
Ми ли он му ња цр ве них као ру жа,
има у ору жа ни
и сто ми ли о на
зе ле них све тиљ ки опа сног нео на 5
и исто то ли ко има
рат нич ке ва тре,
има стре ла
ко ли ко је бар ске тр ске
и гро мо ва 10
ко ли ко је на све ту
освет нич ких сно ва.
Има ме те о ра и зве зда па да ли ца
да све раз не су зе мљи са ли ца.
Има ле гла отров них гу ја, 15
мо гу зе мљу опа са ти.
али пе рун је бог и то пра ве дан,
све ће то спа ва ти мр твим сном
до кле год ко
у не бо не чар не. 20
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народна клетва
Где је ра сла тра ва, 
са да су твр да тр ла. 
на сил ни че, 
хра на те са пр ла!

Где се чу ла пе сма  5
из пти чи јих гр ла, 
му кла је ти ши на. 
на сил ни че, 
ста за ти се стр ла.

Где су би ла гро бља 10
пле ме на по мр ла, 
тр ње са да ни че. 
на сил ни че, 
крв ти се за тр ла.
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просјаци на сајму
Ју тре ње у цр кви одав но тра је. 
пред ула зом се де про сја ци бо га љи, пи ја ни це 
и ла жо ви;
че ка ју да им ко у па трљ ке ша ке, 
у кри ве ру ке,  5
нов чић ба ци. 
луп ка ју шта ке.
Чу ју се ли це мер ни бла го сло ви, 
кле тве под му кле.

про сја ки ње мла де до је де цу 10
већ одав но од би је ну.
Дру ге се сле пи ма пра ве
или хро ми ма,
бо ле снич ки је че и ка шљу здра ве.
Је дан ста рац ис под ли по ве кро шње 15
сво ју тро ћу ти,
не зна се да ли је нем до и ста,
или је то ње гов на чин про шње.

Мо жда су се ис ку пи ли и они на са јам 
не ра ди нов чи ћа, ра ди хле ба ко ре,  20
не го да у ве дри ји жи вот свра те, 
да се, као и дру ги, на гле да ју све та 
и раз го во ре.
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Бегунац
Бе гу нац се про би ја 
кроз за ви чај ћу ко ва и со ва, 
ми мо ле гла гу ја, 
спу та ва ју га по мр чи не клоп ке. 
спу та ва га ужад олу ја. 5

ка да сва не,
око ло га вра ни и вра не,
зе ле на ду жи ца ви ра,
го ре не ба бе о ња ча;
у мре жи по зна тих ста за 10
са пли ћу ћи се ко ра ча.

осва не у не по зна том кра ју,
чи ни му се сви га го не,
сви га зна ју,
и ста ри и мла ди, 15
За но ћи опет у круп ној бу ја ди
пре ста је да ди ше.
кад не где за бле ји јаг ње,
за чу је чо ба на го вор,
у смет се за тр па, 20
под бу јад са гне.
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под небом од жице
Са свих мо ра, не бе са и све то ва 
у огром ној по лу лоп ти од жи це, 
ра зно вр сних гла со ва и ле то ва 
бо ра ве за ро бље не пти це.

До ди ру ју се луг и реч на ма ти ца,  5
са оазом пу сти ње су бли ске 
крај ко ли бра сит ног као зла ти ца 
у мут ном је зе ру су пли ске.

па у ни ву ку по пра ши ни ску те, 
вр те се у круг без сме ра,  10
су мор но по гра на ма ћу те 
фа за ни по там не лих пе ра.

про ве ја ва сун це кроз зар ђа лу жи цу, 
кат кад у је зе ру ме сец про цве та 
и на не се пут сло бод ну пти цу  15
са окол ног ког др ве та.
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крштење
Де вој чи ци ја не мо гу да ти име, 
уско ро на пут да лек кре ћем. 
не ка јој га из кра ја за о блач на 
до не се ше ва,
не ка јој га мај ка укра де од зве зда, 5
не ка јој га про на ђу гу гут ке 
у па пер ју сво га гне зда,
не ка га огла си шум ска че сма, 
не ка га сми сле сла ву ји 
у но ћи ма не сна. 10

а ја уско ро на пут да лек мо рам.
не ка де вој чи цу кр сти ла хор
раз ви го рац,
или по то ка жу бо ре ње ла ко,
или та ла си је зе ра и мо ра, 15
или не ки ви хор,
из кра ја ко ји не по зна је ни ко,
на кр ште њу не ка јој
цвет на звон ца зво не.
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Бунило
про бу ди ше се на јед ном 
мла ди, ста ри, по кој ни, 
сви го во ре углас, 
пре ти чу јед ни дру ге 
од ме не са мо хра не,  5
од ме не тек дво ру ке 
тра же не ка кав спас, 
го во ре сво је му ке, 
не мо гу да до ђу на ред. 
Цео хор очај ни ка  10
у по моћ зо ве 
и сви обич но но ћу.
а ја имам са мо две убо ге ру ке.
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Слутим блиска зла
Сад ми сан пре не 
као ча ша у ру ци, 
усред ми сли све тлих
цр на вас кр сне. 
у по ноћ ме од јек 5 
за бо ра вље ног не чег пре не,
за це ло до ла зи да оба ве сти 
да ме вре ба ју 
пат ње не ке не слу ће не.
об у зи ма ме не мир  10
а не знам због че га је, 
знам са мо не во ља је 
и ве ли ка је.
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Сан пред зору
па дох пред зо ру 
у тврд де ти њи сан, 
Бран ко вин ска пор та пу на све та. 
Чу је се у бли зи ни ре ка 
се о ског ср ца аор та.  5
Зла то си пи са гра на, 
нат пе ва ва ју се пти це 
и ци ган ско не под ма за но ће ма не,
ту ку про му кла зво на. 
а го ре ве дро не бо  10
чвр сто ра за пе то 
и над њи ме се на зи ре 
и дру го, и тре ће, и де ве то, 
Сун це бе со муч но бли ста, 
све при ја те љи мо га де тињ ства. 15

И све се то од и гра ва 
без при су ства мо га.
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не тражи старо гробље
пут ни че, не тра жи ту гро бље, 
њсга су за рав ни ле ки ше, 
сме то ви сне га, 
ње га су пре га зи ли па сти ри 
ста да су по та ба ла ње га.  5

не тра жи ту гро бље ста ро, 
на ње му сад ко при ва ра сте 
и уме сто гро бљан ског чу ва ра 
иду њи ме га вра ни и поп ци, 
та мо су сад из ле ти шта 10
и па шња ци сто ци.

не тра жи ту гроб, си на.
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Црквени музеј у Бранковини
За дрх та ла сту пам у овај му зеј. 
Цео драг свет ми у ње му има, 
од уста ни ка до Ха џи Ру ви ма, 
до љу ди ко је нам тур ски зе ман узе.

За др жа ва не ипак на ви ру су зе, 5
украј кр сто ва, књи га с ми ри сом во ска,
ико не ко је по да ри нам Мо сква.
До ле крај спо ме ни ка у пор ти 
до че ка ме звук зво на 
и спо ме ни ци алек си и про ти  10
и ми рис бран ко вин ског озо на.
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прадед моје мајке
За це ло имам и не ко ли ко осо би на, 
чу кун де да пе тро вић Си ме о на, 
по сто ји из ме ђу нас не ка спо на, 
бар ле лу ја ва као па у чи на.

И он је слу чај на зи вао суд би ном,  5
и он je во лео јек ве чер њих зво на, 
и ње га је за це ло зва ла ва си о на, 
ни је охол био због све ште ног чи на.

За це ло је ра ди је слу шао гра ње ки че ра, 
но оно што му је ша пу та ла ве ра,  10
и го ни ти ста до ве че ром с по со ва 
би ло му је дра же не го рад цр кве ни ко ји. 
Да ли му о хра бро сти пре да ње по сто ји 
не знам, али благ је и сно ви ма склон.
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Русофилов орман за књиге
Био је де дин ор ман не при ко сне вен. 
Био је там но зе лен као зре ла тра ва,
ста кле не су му очи има ле кри ла, 
та ква је та да, ваљ да, мо да би ла,
мо рао је као цр ква да се за кљу ча ва. 5

Иза кри ла треб ни ци, је ван ђе ља ста ра, 
све све те књи ге у ко жном по ве зу,
али јед ном на ђо смо кључ од ор ма ра 
и по ву ко смо гво зде ну ре зу.

као из ол та ра за ми ри са  10
дах књи га др жа них под кљу чем, 
у ко жу, у др во, у ста кло уву чен, 
на лик на успо ме ну и та мјан.

Из сва ко днев ног све тла за ви ри
ме ђу књи ге све жа спо ља зра ка, 15
раз ма ко ше се је ван ђе ља, псал ти ри:
а иза њих „ана ка ре њи на“, „Цар ство мра ка“...

Раз ве се ли се уну ка оку пље них сви та,
сту ден ти, гим на зи сти, све ђак до ђа ка; 
гле, ди ван ли је наш де да ру со фил,  20
он „ану ка ре њи ну“ и „Цар ство мра ка“ чи та!
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Деда уме све
Де да ни је ство рен за вла ди ку 
ни ти за све ца, 
мо же се то опа зи ти ла ко, 
су ди ла су у по ро ди ци де ца.

ухва ти ла су га ви ше пу та,  5
кад мо ли тву про тив бо ло ва чи та, 
ка ко ре чи пре ска че и гу та, 
ду ша му је ваљ да то га би ла си та.

За што ни је ко чи јаш, ми сли ла су, 
кад пре ва зи ла зи и сво га кав гу,  10
ка да и он зна да рек не у ча су: 
од ла зи те к вра гу!

а мо гао је учи ти и за зи да ра, 
ка да во ли да по слу је ала том, 
да ру ка ма не што об ли ку је, ства ра, 15
да се по сла све тов но га хва та.

Или што ни је бар учио за глум ца 
ка да мо же љу де да оча ра, 
ка да за пре тва ра ње пред Бо гом 
не ма да ра. 20
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Смрт мајке
пу ту је мај ка у свет све ми ра, 
осло бо ђе на људ ских му ка,

а де ца са ња ју да их још ми лу је ње на ру ка.

Са ња ју ка ко их и мр тва мо ли 
да за ли ју цве ће на те ра си,  5
да за кљу ча ју вра та 
и по га се све тлост 
кад по ђу спа ти.

ноћ је па ла уве ли ко,
чи ни се спа ва ју сви у ку ћи, 10
али не спа ва ни ко,
отво ри ле се све шкри ње се ћа ња.

Би ће мир на у зе мљи још не ко вре ме, 
а он да ће се под зе мљом глас про не ти 
да је сти гао не ки  15
из гор њег све та ста нар но ви.
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ноћ после сахране
Сад им мај ка мир но спа ва. 
под гла ву су јој ста ви ли 
ја сту че пер ја но, 
на ко ме јој се гла ва 
од ма ра ла до ју че. 5

Сад и они мо гу ле ћи, 
по ло жи ли су је у по сте љу веч ну, 
оде ну ли јој све ча но ру хо. 
Сад и они мо гу ле ћи, 
до ба је глу хо. 10

Мир ни су. Још не ко ли ко но ћи 
спа ва ће она не у зне ми ра ва на, 
под зем ни јој жи те љи, још не мо гу до ћи, 
но ћас је то још ра но.

Сад и они мо гу усну ти.  15
по сле не ко ли ко да на чак 
би ћа што у зе мљи че ка ју 
са зна ће за њен до ла зак.

но ћас ће те у сну са њом про ве сти, 
не ко ли ко тре ну та ка. 20

Још но ћас у сну мо жда ће те чу ти
ка ко вас због не че га ко ри,
али, не ће вам би ти ја сна реч сва ка.
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Васиона дечје собе
Иза бра ла је да оде из овог све та 
не ка да су је по зи ва ле ку мре 
ни гро зни ца из го ни ла вре ла –
иза бра ла је да умре 
у ноћ кад је те бе на свет до не ла. 5

Деч је тво је со бе ва си о ну,
по не ла је да је и та мо има, 
лоп те, зма је ве, пти це и зве ри, 
сун це од ба кра, ма че ве од ли ма.

ко њи тво ји од же ле за и др ве та  10
пре тво ри ли су се са да у пе га зе, 
у обла ке се и зве зде за ле ћу. 
То су они што ти у сно ве сла зе.

у ва си о ни тво је деч је со бе
по цео дан не ки де чак го ли шав, 15
ла ган по пут ли вад ско га ве тра,
очи ју ус хи ће них као у дро зда
око тво је мај ке хо да,
на кри ла јој се и ра ме на пен тра. 20

она у де тињ ства тво га ва си о ни 
се ћа се ис ти ха
тво је две пр ве из го во ре не ре чи –
за њу два нај леп ша на све ту сти ха.



До ве ди пти цу
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Јесење подне
под не.
Град ски ча сов ни ци зво не 
од ро ни ја блан, ли па, бре за, брест 
ли ста мр ког ру је вог и злат ног 
пре гр шти два на ест.  5
уз ле те пти ца из ба штен ског ку та 
и про су у зрак два на ест цвр ку та. 
и мо је ср це ра до шћу убр за но, 
от ку ца под не ви ше од две ста пу та.
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Месечев осмех
Ђа вол ски ми се на сме ши ме сец 
као са ро ман ти чар ских сли ка, 
да ће се вра ти ти ре че, 
са мо да ис пра ти сун це 
до иза Ме двед ни ка. 5

остах да че кам. Спу сти се ве че,
ва здух се сми ри, по ста де ле дан, 
али ја све у за пад гле дам, 
не осе ћам да вре ме те че.

по не ки брег још се зла ти,  10
а ме се ца не ма па не ма, 
већ и ноћ ни на ста ју са ти; 
наш Ме двед ник је пун ја ру га, 
мо же се за пле сти и у њих па сти, 
а мо жда пра ти сун це и до оке а на. 15 
али, ја га во лим као ме се ча ри 
и че ка ћу, на реч ној оба ли 
или крај за бра на, 
мо жда се са мном ша ли.
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Ветар пакосник
Це лог се да на од ве тра кри јем,
ни ка ко да по го дим с ког ће прав ца, 
са да би је под пра вим углом, 
сад под ту пим.
И нај бо љег ге о ме три је знал ца  5
чи ни глу пим.

по ђем на во ду, ето га на во ди, 
у шу му, он се за мном вра ти. 
Ја ве ра да ри
би ће ти хи ју тар њи са ти,  10
он их пре ва ри.

Ма ка ко да бе жим, да се тр сим, 
он ме стиг не, 
оста вим га не где за со бом, 
он ме из не на да уда ри у пр си. 15

пу чи на за но ћи у то плом ју гу, 
а бу ра јој ују тру сле ди ко сти. 
Знам да је ве тар не ду жан, 
а чи ни ми се хо ће на мер но 
да на па ко сти. 20
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Зимско венчање
кроз ве ја ви це гу сто вре ње 
је два се на зи ре тан ка не ве ста, 
дрх ти од сту де ни, од уз бу ђе ња, 
ма да умо та на у ве ло ва две ста.

у шу ми се оба вља вен ча ње  5
из ме ђу ке дра и тан ке бре зе, 
њој ли це за стр ло сне жно тка ње – 
вен ча ни вео гу сто из ве зен, 
ро јем бе лих леп ти ра и пче ла.

уз њу ус прав но стао ке дар,  10
сре бр на кру на му из над че ла 
а густ вео и ње му по кри ва 
мр ко у да љи ну за гле да но ли це. 
на не ба си вом раз бо ју ан ђе ли 
ве ју вен ча не ве ло ве без пре стан ка. 15

Из не на да по ко си ви хор: 
бај ко ви то ово при ви ђе ње 
ово па ху љи ца вре ње 
спев не ка кав зим ски њи хов.
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Благо вама
Бла го ва ма у тра ви бу бе мно ге, 
има те дво је, тро је, ше сто ре но ге.
Бла го ва ма на све ту пти це, 
има те кри ла, 
пу ту је те ле ти ми це, 5

бла го ждре бе ту мла ду, 
за час про пе ша чи бран ко вин ску џа ду, 
бла го те ле ту ко је по љем хи та, 
ко је тр чи по тр њу и ту ца ни ку,

не ис це па но ва  10
нов ца та ко пи та,

бла го на све ту сви ма не му шти ма, 
од ло ва ћих па са до зе че ва, 
њих при ро да обу ва и оде ва.
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Завичај у снегу
на јед ном сав за ви чај по се део, 
не ма на кро во ви ма цр ве ни ла, 
не ма на ко ро ву зе ле ни ла, 
по стао не ки стар чић чу дан, 
са мо се у бај ци та кви стар ци ви де.

Ши бљу по ни кла сре бр на кри ла 5 
под би љур ним се по гло огр ли ца ма. 
Иде го ве че, на ро го ви ма му 
ле пр ша ви тан ки убра да чи, 
снег за суо ждре бе ту про зе бле уши, 
из дим ња ка се су ма гли ца пу ши. 10

Где ли бе ше наш цр кве ни то рањ 
на ле вој или де сној стра ни ку ће. 
Где ли је ки чер, он је бар ку паст, 
снег за ве јао по крај ње га џа ду. 
на ла зим се у сне жно ме гне зду,  15
не ви дљи ви па у ци око ме не пре ду,
сад сре бр но уже,
сад смр зну ту зве зду, 
ко њи ма из но здр ва па ра су кља, 
пу ше им се са пи. 20

Има ли ко га ко би на је дан пут
мо гао сву ову ле по ту да ис ка пи,
има ли ко да об уј ми сли ку,
ову не мир ну, за сле пљу ју ћу бе ли ну?
Да ми је да се као у де тињ ству 25
по ово ме ме ку цел цу пру ћим,
па да ме ум на ке ру ша за ру кав ву че,
а ја не ћу ни по што са сне га ку ћи.
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Рађање цвета
пре је дан сат
и два, три ми ну та,
ни као пре да мном нов цвет,
по мо лио два зе ле на уха
и та ну шан врат. 5
око ло вас огром ни свет
ко ји не ма за ње га ви да ни слу ха,
ми ли јар де твр дих сте на,
ми ли јар де ви со ких го ра,
не по зна тих би ља ка ту шта, 10
ту шта слич них ње му кли ца,
ми ли јар де по ља трав них,
и њи ва ози ми ца.

И све то има сво је ме сто, 
од ви син ских ко та до пла не та 15
сви су не ко сре ди ште све та 
и овај из да нак бу ду ћег цве та.
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Доведи птицу
про ла зи већ под не, 
на гло ће па сти мрак, 
за пад, ог њен змиј ски цар, 
већ ски да злат ни свлак.

За ћи у шу му док је да на,  5
ли чи ћеш пти ца ма на ја бла на, 
јед ну из ме ћу њих иза бе ри, 
чи ји се глас као би сер ро ни, 
опи ја као по то ка жу бор 
и као де ти ње ср це зво ни. 10

Бр зо се спу шта мрак, 
по ћи док је још за да на, 
ли чи ћеш пти ца ма на ја бла на
и оне ће ти сле та ти на длан 
са свих стра на. 15

про шло је већ жар ко под не, 
иза бе ри пти цу 
ко ја гне здо гра ди од сна 
и над њи ме ду гу тка.

кр лет ку јој не мој пра ви ти, 20
љу бав ће јој би ти кр лет ка.

Исправка
Исправка
Зађи

Исправка
Исправка
пођи
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Ћук из дедовског забрана
Ћу ко ви ду го жи ве. 
Мо жда и мој вр шњак, 
а мо жда и ње гов унук 
ја вља да сам сти гла –
као што тру бач ја вља  5
да цар у се ло хи та, 
као што ја вља ју сви ци 
да до зре ва ју жи та.

уз бу ди ла се шу ма 
од ћу ко ве при че, 10 
уз бу ди ли се стар ци од стра ха
да им смрт не про ри че.

а и ко би дру ги да ја ви 
у ноћ без ме се чи не 
кад ве тро ви ноћ за о ру 15 
да не ко у се лу 
не ће до че ка ти зо ру.
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Такмичење
утр ку ју се зр кав ци 
и сла ву ји из шу ме, 
ко твр ђе успа ва ти уме 
не мир на ја ја шца 
у пре пе ли чи ном гне зду,  5
и у ко шни ци пче ле, 
и врап це твр да уха, 
и пе ви це, кра љи це слу ха, 
и мра ва на ва лу жу ту, 
и со ву ља ге бди ље,  10
и ме не за бри ну ту.

Зри кав ци успа ва ше 
по ли ва да ма би ље, 
та ну шно ко ви ље 
ко је рет ко кад спа ва,  15
ко при ве па ко сни це 
ко је са мо о злу ми сле... 
а сла ву ји, лу ди сла ву ји, 
ме сто да ме успа ва ју, 
из бу ди ше слу чај но  20
све што је у ме ни 
ћут ке па ти ло тај но.
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Грозничави сан
кao стре ле сле ћу га вра ни 
прав це на гру ди и ра ме на, 
на чич ка на сам је се ња сте на, 
је се ња гра на. 
ој, исте но ћи 5
на ђем се у пу сти оке а на,
од свих на пу ште на, 
за пљу ску ју ме са мо ћа и пе на,
слич но бар ци на бу ри сам из гу бље на. 
а та ла си као ај ку ла че љу сти  10
ју ри ша ју,
и облак гу сти, те шки ле дом по че. 
Стра ши ло не ко уза ме чу чи 
и ње го вих ру ку обру чи 
гра де ми око гр ла ом че.  15
Сре ћом сви та ти по че!
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Грлице
оде ве не у по мр чи ни 
гр ли це гр чу.
Де те се бу ди, 
али уз њи не гр ле ни ке 
опет за спи ва.  5
Ја у сну ви дим 
ка ко не ко с не бе са 
де те ту цве ће 
на уз гла вље стре са.
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Сеоска гатара
на дла ну ви дим ве ли ког те тре ба 
око ње га гу ста, цр на ме ста, 
на че лу на ко стре ше на кре ста, 
чи ни се не ког че ка, вре ба.

И ре кла бих, та ко ми не ба, 5
др жи пе ви цу не ку у кљу ну,
да ни је бе ле, ре кла бих жу ну,
ја сно ви дим и те тре ба.
Ти знаш бо ље да ли тре ба
ту ма чи ти пти цу кри ла бе ла 10
као сре ћу ко ју ти је суд ба пре о те ла.

углав ном, на очи глед зе мље и не ба 
не ко је не ком сре ћу угра био, 
ти нај бо ље знаш ко би то био.
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Шума у Израелу
Де вој чи ца се по ме се чи ни пре ну, 
да ле ко у Изра е лу, 
де вој чи ца пре тво ре на 
у дрв це, у бре зу бе лу.
око ње на цр ном вре те ну  5
ки па ри си по ноћ пре ду. 
Са ма се сред шу ме пре ну
де вој чи ца дрв це бе ло, 
у цр ном др во ре ду. 
И до зи ва, до зи ва:  10
има ли где људ ских ство ре ња, 
има ли де те та жи ва
или са мо ска ме ње ни ћу те 
збе го ви чем пре са и ива.
от куд то би ље шим ши ра, 15
де вој чи ца се пи та, 
от ку да вре же бр шља на, 
и та шу ма пу на ми ра, 
де вој чи ца се пи та, 
от ку да па вит ви та 20 
што се за ма те рин ске 
ску те бу ка ва хва та.
Има ли где жи ве ду ше 
или са ма ме се че ва вар ка, 
са гра не на гра ну сле ће,  25
или са мо шу мо ре стар ци, 
пре тво ре ни у др ве ће?
от ку да та шу ма ке дра,
от куд ми рис бо ро ва,
де вој чи ца се чу ди 30
у бе ле бре зе не дра пре тво ре на...
от ку да та стра шна со ва
што је на др во се ла,
от ку да свуд име ла
што гр че ви то гр ли 35
те гра не успа ва не?
де вој чи ца се пи та.
Да ли се бар мај ка ме се ца
кри је у тој гу стој шу ми,
или су са ма, без иког, 40
у бре зе пре тво ре на де ца?
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поверујте
про го во ри ла осе ћа ња 
не ма од ро ђе ња. 
про гле да ле очи 
сле пе од ро ђе ња. 
на сме ја ла се ра дост  5
ћу тљи ва од ро ђе ња. 
кроз ду шу про леб део
осмех не знан од ро ђе ња.
Бла га ру ка по ми ло ва че ло 
су мор но од ро ђе ња. 10





Вол шеб на зе мља 
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Залутах
3алу тах у град не ка кав, 
у ње му ми све не по зна то, 
ниг де пти це од де тињ ства ми зна не. 
Ме сец све ста ри ји 
не бо нео се тљи ви је, 5
ку ће пи ра ми де, 
без про зо ра и вра та.

И на јед ном
усред ове све ко ли ке
по лу смр ти 10
ис кр се ку ћа по зна та
и опет јој про зо ри сто је
тај ном за стр ти.
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немушти пријатељи
про бу дих се са ту гом и не ми ром 
и одох ме ђу при ја те ље не му ште, 
ме ђу гра не што су хим ли стом пљу ште.
не бом се од не куд обла ци на вла че, 
на сре бр на сте на лик кр љу шти, 5
слич но ме ни уз не ми ре но и оно.

на мах др во ста ро пре да ме ба ну 
и као ру ку пру жи ми гра ну,
дра гом се осе тих том не му штом све ту, 
и ка ко сам са мо у о бра же њу скло на,  10
по ми слих то ми са ма ва си о на, 
по здрав ша ље по ста ром др ве ту.
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Волшебна земља
Ја ук неш ли у кра ју овом, 
по ста не пе сма.
Са гре шиш ли де лом и сло вом, 
за зво ни ће по кај ни ца.

Ро диш ли, 5
за чу ће се успа ван ка.

умреш ли,
об ја ви ће смрт ту жба ли ца.

За во лиш ли, 
го во ри ћеш сти хо ве 10
у бол ном не сну.

Што чи нио да чи нио, 
пре тво ри ћеш се у пе сму.
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Болесни анђели
успа вљу ју мо на хи ње 
бо ле сне ан ђе ле, 
љу шка ју их на ру ка ма 
као ве тар об лач ке бе ле.

ан ђе ли те шко па те, 5 
вре ла су им че ла и гру ди, 
од бо ле сти не ке не по зна те
не зна ју је ни бог ни љу ди.

ни ха ју их мо на хи ње,
али бо ле сне олуј их узе; 10
са мо им од не куд из ма гле си ње
па да ју на дла не
њи хо ве су зе.
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песникова колевка
оти ма ју се по е зи је де мо ни 
ко ће га мо ћи 
бр же уљу шка ти, 
уљу шку ју га и отац и ма ти 
и зво на што са цр кве зво не. 5

уљу шку ју га са ог њи шта поп ци 
и са ли ва да зри ка ва ца сва ти 
и ве три гон ци, 
уз чи ју ли ће пе сму 
нај сла ђе ста ти. 10

уљу шку ју га шум у јеч му, хељ ди,
он ће му до смр ти оста ти у слу ху, 
пе сма би ља све дру ге по бе ди.

кад све за ћу ти, пе ва му ти ши на, 
зве зде и не чуј на пе сма њи на – 15
са све ми ром је пе сник у до слу ху.
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Честитке
на су ми це као па пир на те ла ђе 
у во ду пу ште не деч јом ру ком 
че стит ке за пло ве пре ко ту ђих мо ра 
с је ле ном на прам цу или с па туљ ком 
пе ле грин ски по ђу у свет бе ли  5
на мер ни ку ко ме сте у свом до му
по ну ди ли во ду и слат ко; 
не ко ме ко га сте јед ном во ле ли 
сил но, ма да мо жда вр ло крат ко.

по ђу да ле ком по зна ни ку 10
са ме ђу на род ног фе сти ва ла
с ко јим сте из ме ња ли не жне осме хе,
не ко ли ко ми сли, не ко ли ко ша ла,
или не ком с ким сте не кад де ли ли
ко ма дић стре хе. 15

пре ко еква то ра, пре ко ле да, 
че стит ка као се ћа ња сви та, 
као пра шта ње, као че жња, 
у да љи ну не ко ме кре не.

али, он не мо же да нас се спо ме не 20
и као не за ни мљи ву вест је чи та.
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Говор госта песника
п есни ци да на шњи по ста ће пе сни ци од ју че, 
а су тра шњи ће по ста ти про шли. 
они ко ји се да нас бро је ле вим 
су тра ће би ти про гла ше ни де сним.

Би ће по ти сну ти ко је да нас хва ле,  5
рет ко ко ја сла ва тра је без пре стан ка.

ни је ме ри ло пе сни ка и по е зи је 
ко ли ко му пе са ма има ју чи тан ке,
да ли је сма тран но вим или ста рим, 
да ли је љу би мац кри ти ке или ни је,  10
раз у ме те ли га или не раз у ме те, – 
да ли сте пе сник од лу чу ју ства ри 
де ве те.

али до бро је што се ни кад не зна 
шта ће оста ти од мла да лач ких пли ма,  15
од за глу шу ју ћих на ви јач ких гра ја, 
од пе сни ка ка ме но ва но га, 
ре чи ма под сме ха и не ха ја, 
од оних чи је је на бар ја ку име, 
од раз го во ра ко ји за сме ја ва ју и де те,  20
тре ба ли пи са ти с ри мом или без ри ме, 
тре ба ли про те ра ти тач ке и за пе те, 
шта ће оста ти од са да шњих те ма.

ако иза пе са ма пе сни ка не ма,
не вре де све те но ви не ни до ко ли це. 25
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књижевно вече младих
по пе се на по зор ни цу 
нај мла ћи од пе сни ка 
„Ја ћу пе ва ти 
као што пе ва ум у сну. 
Ства ра ћу но ве сти ло ве,  5
би ти но вих ре чи про на ла зач. 
но си ћу у ру ци сун це 
као вол шеб ни упа љач. 
Спа ја ћу ства ри не спо ји ве, 
до ка за ти да јест  10
оно што ни је.
Сјај них иде ја 
имам у мо згу мрест...
при ма ћи ћу ства ри уда ље не
сто ти ну ми ља,  15
обич но пре тва ра ти у нео бич но...“

Го во рио је мно го то ме слич но, 
све по пам ти ти не мо гах. 
у то ме ча су пе сник је 
и нео би чан мла дић био. 20

Да ми је зна ти
је ли сво ја обе ћа ња ис пу нио.
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Срећно вам сећање
Срећ но вам се ћа ње 
на бо жић ну ноћ, 
на бо жић ну зо ру, 
ка да снег за ве је 
ок на на про зо ру. 5

Је ди но је остао снег, 
не ма сла ме злат них вла си,
не ма ог њи шта, не ма жа ра,
не ма на мер ни ка да ва тру ча ра.

ено јед не круп не па ху љи це, 10
као из че сни це па ра, 
из не ба ви со ка 
па де ми на ок на. 
Срећ но вам се ћа ње 
на де тињ ства да не! 15
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натпевавање
нат пе ва мо се ја и Ра ви јој ла, 
по пут на ро да ду го жи ве ви ле, 
Је ле су у древ ној го ри тре пе ри ле 
од ви ли на за Ми ло шем бо ла 
и од кли ца ња ње но га со ко ла. 5 
ни је се зна ло да ли гор че цви ле 
мо је пе ва ње или пе ва ње ви ле 
и у ко јем је ви ше ви лин ско га бо ла. 
Ту жи ви ла Ми ло шу за гр лом, 
за име ном ко је се за тр ло  10
ту жим ја за ње ним гла сом. 
Све се то зби ло у гр лу ви ле и ме не
да ле ко из над го ре, зе мље, 
за ви син ским обла ка по ја сом.
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не бој се бола
Бла го сло ви раз о ча ра ње, 
час ка да бу де све пу сто 
од зе мље до зе ни та 
и жи вот по ста не књи га
ко ја се не ра до чи та.

Бла го сло ви нож бо ла 5
ка да се на јед ном за ри је
у оче ки ва ње пу но на де.
не ка бу де што ве ћи,
не ка ти жи вот што нео че ки ва ни је
дра ге за блу де по кра де. 10

Ти што имаш све ту што ре ћи 
тек та да ћеш то уз мо ћи.
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Смрт математичара
Ка та ри ни Ко стић

но ћас не ре ша ваш ге о ме триј ске про бле ме, 
Збри са ла ти је смрт као сун ђер 
са школ ске та бле из ми сли број ке, 
по ста ле су ти ту ђе 
оце не, и пе ти це, и че твор ке, и трој ке. 5

не ста ло те је као сне га
у школ ском дво ри шту
кад сун це при гре је ја че.
Тво јих ми сли ка те те и ди ја го на ле
по па ли ле су веч но сти ло ма че. 10

Тво ја се ћа ња су но ћас по ло мље на 
као хр па деч јих игра ча ка 
и ис пре ту ра на као па ли дрв ца 
у ку ти ји ве ли ког мра ка.

по гу би ла си та мо ме ре зе маљ ске,  15
ра до зна лост зе маљ ску и ње ну ло ги ку, 
али знам, и та мо пра тиш про на ла ске, 
ко ји ме ња ју на у ке о све ту сли ку.
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узалудна опомена
Пре шер ну

Го во ре зво на с цр кве све тог Мар ка: 
да ле ки свет је ша ре на ла жа, 
ма слач ков пу хор, за во дљи ва ка жа, 
зми ја шар ка.

око ме не пле ти ве нац ко ра ка,  5
ја би ћу увек тво ја мр тва стра жа,
ти ха сре ћа је од свих ску пља, дра жа, 
успех је вар ка.

при ви ђа ће ти се крај ба ште цар ске
гор ски че ти на ри 10
и Три гла ва вр хо ви сне жни.
Го во рио је та ко не ка да и ме ни
наш то рањ цр кве ни, – 
али су за блу де би ле не из бе жне.
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Молба богу Световиду
Го ра ну Ко ва чи ћу

Све то ви де, бо же, ко ји зве зде па лиш, 
ко ји отва раш сун ци ма зе ни це, 
да ру јеш во дом зри кав це и пти це, 
чи ниш да ви де ве ли ки и ма ли; 
ти ко ји му њи ужи жеш сјај жар ки,  5
и без број цвет них отва раш ока ца, 
ко ји вид да јеш и отров ни ци – шар ки 
и псу ов ча ру украј ова ца;

ти чи ниш да про гле да ју сле пи про сја ци,
да ви ди и онај ко ји у зло сме ра,  10
ко ји па ли зе ни це гор ских је зе ра, 
ко ји у вир по то ка зе ни цу ба ци;

ти, бо же, свих очи ју у ва си о ни, 
по вра ти Го ра ну што зли му чо век узе, 
по мр чи ну ис пред ње га раз го ни,  15
дај да опет би стре по те ку му су зе,

дај да про гле да бар ча сак, тре ну так, 
да спа зи под сун цем свој крај род ни, 
да са гле да овај на зе мљи ку так. 
учи ни то, Све то ви де бла го род ни. 20
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празник у луковдолу
Ти очи ју не маш, али на хи ља де 
дру гих са да бли ста и по сма тра 
тво је ста зе, њи ве и ли ва де 
и бук ти у њи ма мла да лач ка ва тра.

Са мо де чак је дан до ле под др ве том 5
у се бе је не куд за гле дан и ћу ти 
об у зет де ти њом се том. 
Шта ми сли де чак та ко за бри ну ти?

Да ли не што што дру ги не чу ју слу ша, 
или што дру ги не ви де, гле да за це ло?  10
Мо жда га је окр зну ла Го ра но ва ду ша, 
опе кло ње го вих кр ва вих су за вре ло?

Сви че сто за бо ра ве ра ди по ме на,
Го ра ну,
да су ту у лу ков до лу, 15
а де чак то не за бо ра вља ни тре на,
и не мо же да се отрг не бо лу.

он ми сли: исте су ту ко и не кад
по ља не шу мар ци, кри ву да ви пут 
и до ле у ја ру зи про бу ђе на ре ка  20
али, пе сни ка не ма ни от куд.

Де ча че, те бе ви де и ње го ве мр тве очи,
зна да ми сли те на ње га ти и сла ву ји.
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како ћемо без Бранка
Бран ку Ћо пи ћу

Су тра ће мо у шко ле. 
ка ко се по ја ви ти код ђа ка
без њи хо во га во ље ног Бран ка?

ка ко без Бран ка у шко ле?
Де ца ње га још че ка ју, во ле, 5
зар сме мо без ње га та ко?

ка ко ће мо до де це ма ле? 
она во ле ње го ве ша ле, 
она јо ште за њим жа ле.

ка ко ће мо пред де тињ ство? 10
не сме мо за ме ни ти Бран ка, 
сви да се ску пи мо ли стом.

пи та ће нас рас ту же ни ма ли 
ка ко ни смо са чу ва ти зна ли 
њи хо во га љу бим ца. 15

ка ко ће мо без, Бран ка, 
без ње го ве ту ге и ша ле, 
пред де чи ја ли ца?
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Добро јутро
Ду ша ну Ра до ви ћу

До бро ју тро,
са вр ха кро ва чу се.
пе сник бу ди љу де ра но ра ни о це,
ко ла, тро леј бу се,
све од пр вог до сто тог спра та. 5

До бро ју тро,
пе сник про бу ди
сто ти не са њи вих
про зо ра и вра та
и дим бу нов ни у дим ња ку, 10
и хи ља ду јед ну у гра ду ба ку.

До бро ју тро, 
пе сник по здра ви 
то пли ми рис хле бар ни це 
и хле бо ве на ра сле као ди ње, 15
и ђе вре ке, и ле пи ње. 

До бро ју тро,
пе сник бу ди
фе њер џи је да по де се
улич на све тла, 20
бу ди чи ста ча
да от пат ке са тла збри ше
да ие че ка ју ве тре и ки ше.

Сад оде пе сник да се од мо ри, 
да за тре ну так скло пи очи.  25
не ка му ни ко сан не оме та 
до пр ве зо ре.





Зо ВИ на СВИ Ра ла





Ви зи је из над Кре мља
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Јутро у кремљу
про ђох кроз кремљ ра но. 
он за ми ри са ро сом и озо ном
и про го во ри зво ни ци ма
про му клих гр ла, 
ко ја су ћу та ла ду го.  5
Дим с ка ди о ни ца
ока ди кру не др ве ћа,
пла ну пред ол та ром
упа ље на све ћа.
а зна ла сам 10
да све га то га ви ше ни је, 
али ми се све чи ни ло
од ствар но га још ствар ни је.
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празнични метеж
Бро јим на цр ква ма вас кр сле ку по ле, 
Сјај не као тек ис ко ва не.
До ле ку ће ме ња ју об лик и бо ју, 
по не ки не вер ник не куд хи та, 
сен ка му у ре ци на гла вач ке. 5
Трг као дво ра на за кр чен, сја јан, 
под ра зно бој них све тиљ ки ки шом.
Да ле ко, у за ба че ној не кој цр кви, 
стар ци и ан ђе ли пра зну ју
ваз не се ње кри шом.  10
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кремаљски музеј
као зве ри што из ка ве за
ту жно гле да ју по сма тра че, 
јед на две ста го ди шња лут ка, 
бив ша ца ри ца, 
гле да про ла зни ке и ти хо пла че. 5
на бо га тој ле пе зи ца ри чи ној
за о ста ла су за, 
као кап ро се на па у чи ни.
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Визије изнад кремља
Све од успо ме на и зла та, 
у ва зду ху ли ше ном озо на, 
ка та ри не пр ве ко чи је уко че не, 
на два спра та. 
у њи ма са мо успо ме не, 5

и ти ха, не срећ на же на, 
чи је су се умор не ру ке 
пре тво ри ле у сте не.
И вре ме не у мит но, 
уме сто ко чи ја ша,  10
те ра у за бо рав 
ко чи је ње не.

Шле по ви ца ри чи не вен ча ни це, 
као мра вља че та
тлом се ву ку. 15
по шла је на вен ча ње,
али не ма ца ра
да јој пру жи ру ку.
Јед на две ста го ди шња лут ка, 
бив ша ца ри ца, 20
сле па гле да по сма тра че.
на бо га тој ле пе зи ње ној
за о ста ла су за
као кап ро се на па у чи ни.

Мр твој ца ри ци 25
сан не па да на очи.
у по ноћ пу ну и мр тва ви ди 
ка ко облак у бе лом чу ну 
од но си цр кве но нај све тли је ку бе 
и у не бе си ма 30
не ку да се гу бе.

Сле па и за не та
гле да за гр љај 
кр сто ва и обла ка.
кр сто ви јој се чи не 35
сад ла сте кри ла злат них, 
сад гра ни це све тле.
а кад обла ци оду,
кр сто ви су где су и би ли
у не бе ском сво ду. 40
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Сле пу ца ри цу из да на у дан 
за но се та чу да.
Че сто по сма тра
на зе мљи зво на
ис трг ну тих је зи ка –  45
не ма но ћу и да њу.
За бра ње но им је да ка жу
шта је ви де ло ко је, 
и мр тва ца ри ца ми сли
мо жда то су она  50
ко ја су зво ни ла 
на ње ном вен ча њу.

но ћас је мр тва усни ла: 
про ла зи кроз кре маљ ра но,
он ми ри ше ро сом и озо ном 55
и уму клим зво ном про го ва ра. 
Дим ка ди о ни ца ка ди
и кру не др ве ћа, 
по не где про гле да све ћа, 
али и мр тва зна ца ри ца 60
да се то са мо про шло сти се ћа.

И опет сва ке но ћи гле да
што је не кад гле да ла са ца рем – 
так ми че ње цр ка ва и не бе са:
сад не бо цве та ја гор че ви ном зве зда, 65
и њи хо ве цва сти на цр кве стре са.
Сад зво ни ци сво јим пу пољ ци ма
ноћ на оба си па ју не бе са. 

Мр тва и уса мље на
по сма тра да но ноћ но  70
не бе ска чу да:
чу па ју обла ци са цр ка ва 
кр сто ве јој зна те
и од но се у не дри ма
пут сво да,  75
је дан их иш чу па
па дру го ме до да, 
а она мр тва, још их че ка да се вра те.

Тор ње ви кре маљ ски
ја бу ка ма ра ђа ју злат ним, 80
ан ђе ли бе лих кри ла
бе ру ихи кри ју у не дра
и за тим је дан дру гом 
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до ба цу ју
из ру ке у ру ку,  85
и од но се иза сво до ва три ста – 
а мр тва ца ри ца се се ћа
воћ ња ка и ја бу ка
из сво га де тињ ства. 

Сва ки пут кад по то не  90
мр тва у сан, 
ви ди лоп та ју се ан ђе ли 
ку бе ти ма злат ним, 
њи хо ви дла ни бе ли 
сад их њи шу, 
сад из ба цу ју до са мог не ба,  95
сад кри ју под кри ла, 
оти ма ју се о њих, ту ку, 
и по но во као де ца до ба цу ју 
је дан дру гом у ру ку.

Та ко она већ веч ност по сма тра 100
те цр кве што у ма гли пло ве, 
та ко це лу веч ност од зо ре до зо ре
пред очи ма јој кремљ пло ви – 
сад сун че ви зра ци ма глу про го ре,
сад та ма скри је 105
цр кве и то по ле.

И но ћас све тле 
ку по ле ни ска ма ду ка та,
ка пи ма би сер не ро се, 
и мр твој јој гру ну ше су зе – 110
све кру не и огр ли це, 
и ца ра, и зе ни це, 
смрт јој узе.

усни но ћас, усни, ца ри це.
ла ку ноћ. 115
у све тла се ћа ња уто ни.
у не кој за о блач ној цр кви
ве чер ње већ зво ни, 
ва здух ми ри ше на рај ске биљ ке
и круп но о ки ноћ ни стра жар  120
па ли по Мо скви све тиљ ке.
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Брзојав давно одсутном
Ма гле и обла ка оке а ни
за сти ру не ба око мо дро, 
ни му ња сјај же сто ки, 
ни уда ри очај ног гро ма
не мо гу кроз не бе сно ок но 5
у тво је ода је да про дру. 

Мо жда се иза не бе ских ока на
играш с ан ђе ли ма
зве зда них пи ља ка
и та ко ти са мо ћа 10
без ме не би ва ла ка.
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Сан
Ви со ко бр до, на ње му але ја,
уме сто цве то ва пре пу на опа ла,
ру би на, оник са, зе ле ног кри ста ла – 
ула зим у ду гу пе ћи ну без дна.

про ђе не ко вре ме, ме сец, мо жда два, 5
и опет пе ћи на, але ја кри ста ла,
као да сам је од не куд већ зна ла,
ве же ме не што за њу, а не знам шта.

као да се не ка да не што у њој зби ло
од че га ме је страх, а опет ми ми ло,  10
при вла чи ме као ка ква тај на.

Је ли овај сан био се ћа ње,
да ли не ко див но обе ћа ње 
или про сто ска ме ње на бај ка дав на. 
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Црква у пламену
не ко ли ко пу та му ња пре те ћи си ну
осве тлив се о ску цр кву
и од стра ха пре мр лу око ли ну.

пр ви гром се за ри пра во
у пр са ико но ста са 5
и уби де те шце Ису са
у кри лу ма те ри ну.
Дру ги све том Ђур ђу
ко пље и кич му сло ми.
на род у цр кви по па да као сно пље, 10
већ од пр вих уда ра.
по ги бо ше од јед ном
де вој чи ца не жна ко тр ска
и ма ли шан ан ђе о ска ли ца.
Са го ре ше у ол та ру 15
два на е сто ри ца апо сто ла
по гну тих гла ва
и са њи ма све ште ник ста ри.
Ико но стас се ра су
и у ча су цр ква сва за па ли 20
и по че се ру ши ти на вер ни ке
из бе зу мље не од стра ха.
Стар ци чу па ју се ду ко су,
на ста ри ца ма још жи вим бук ти оде ћа.
Мно ги се од стра ха 25
у гла ву и пр са ту ку,
мно ги би да се на про зо ре ве ру,
мно ги на ди ру на вра та
спо ља за ко ва на.

Са мрт ни ци при зи ва ју апо сто ле 30
пе тра и лу ку –
али су и све ци по па ље ни,
раш чи ње ни свих мо ћи,
оста ли без ви да и ру ку.
За те че не у цр кви пти це 35
спа ље них кри ла,
сде пи ми ши у ра на ма, го ли,
из лу де ли ан ђе ли
тра же из лаз у ма лој
још не ра зо ре ној ку по ли. 40

Исправка
Исправка
слепи
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не ма ви ше ни ва па ја,
ни на де, ни стра ха –
оста ла је са мо ти ши на
и го ми ла пра ха.
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Зовина свирала
про го во ри ла зо ви на сви ра ла: 
наш па стир има птич је ухо, 
чу је шта у зе мљи збо ре ко сти, 
чу је где се но же ви то че 
и шта та ма шап ће у до ба глу хо,  5
и где гне зда сви ја ју гу је, 
где уцве ље но пла че си ро че – 
олу ју ко ја се тек ра ђа чу је.
про го во ри ла зо ви на сви ра ла:
наш па стир има око пти це, 10
ба у ка ви ди у мрак убун да на,
и чо ве ка ко ји сту па кра ди ми це.
он раз ли ку је гун де ља сто пе
од сто па мра ва,
и рас по зна је свлак бе ло у шке 15
од свла ка зми је шар ке.
он зна шта зна че ве тро ва чар ке.
За сви ра ла зо ва крај по то ка: 
наш па стир ви ди да не бу ду ће 
оком про ро ка.  20
За њим у сто пу иду ста да,
пас ов чар ски за њим не ла не, 
вук му при ја тељ ски ли же дла не.
он чу је шта усуд нео пре зно 
у сну ша пу ће,  25
о че му за бри ну то ве ћа 
са вет древ них бо го ва.

про го во ри ла крај по то ка зо ва: 
наш па стир ми ран по ла зи 
на суд бин ско ро чи ште,  30
као да иде на скуп сва то ва. 
око ло гу је љу то пи ште, 
ру ше се сте ња пи ра ми де 
и раз ле ћу пти це у стра ви. 
он мир но иде.  35
оке ан не бе са го ре ви со ко 
ла га но се сти ша ва и пла ви.





Не до у ми це
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лутам парком
на дре од не куд ту га, ср це це па, 
час нео д ре ђе на, сти дљи ва и мут на;
про роч ко ви ђе ње, не мир или слут ња 
на ди ру ср цу из не ког про це па

сил ни је не го ва зду ха ре ка сле па  5
што гру не из шпи ље, и ус пут но 
би ље га зи сит но, пру ће ло ми љу то –
сва ке ми сли ту га ми се до че па.

по пу стом пар ку са пси ма лу там, 
да јој узрок на ђем, да је спу там  10
и по ђу за мном та би ћа не му шта.

И њих мо жда ту га мо ри кад што, 
не ка ту га древ на, 
а не зна ју за што.
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као хипик
као хи пик из па у ер кла на 
сто јим на сло ње на на ста бло ли пи, 
за врат ми са гра на
ли шће бо је зла та и мер џа на
као пла ме ња ча си пи. 5
по пут ко ре на у зе мљу уро ње на
не ба се као кри ло хва там – 
ни шта под бо гом да нас не раз у мем
и све схва там. 
као хи пик осло бо ђен бо дљи ка вих жи ца 10
на ви ка и оби ча ја,
жи вим жи во том обла ка и пти ца
жи вим од ве тро ва и зра ка
и сун че ва сја ја.
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необична мисао
кроз ста бло ове ми сли
те че биљ ни сок
на го рак као бол:
сто јим јој у под нож ју, 
а ни ка ко да јој са гле дам вр ха.  5
ле лу ја ва и крх ка, мр кла као ноћ, 
а има моћ
да у дан пре тво ри ноћ,
да од збр кеу ду ши
на чи ни склад. 10

Исправка
Исправка
збрке у
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Још је страшније
Стра шно је за у век за ћи у та му, 
а још стра шни је оном ко зна 
да је не ко оти шао у њу.

Стра шно је оти ћи са сун ца 
и не вра ти ти се ни кад,  5
а још је стра шни је зна ти 
да је не ко за у век оти шао 
она мо где сун ца не ма.

Стра шно је кад се поч не га си ти
и ме се чи на се ћа ња,  10
а још стра шни је је зна ти
да се и она га си
да већ и на зе мљи
по чи ње та ма.
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усов бола
пао је усов бо ла
на ли ва ду ду ше, 
и при да вио
ста бљи ке бо ја жљи ве, 
сит не биљ чи це за тро, 5
угу шио већ на бу бре ло се ме,
опр љио тра ву мра зом
као ва тром.
али гле, као чу дом, 
остао је је дан атом, 10
под зе мље гру дом
и про ле ћа јед ног
ожи вео.
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недоумице
Мо жда у све ми ру
да ле ком ти су ћу све тло сних го ди на
не ко де ли на ша ве чер ња стра хо ва ња. 
Мо жда све то ви ко јих не ма ви ше, 
мо жда не му шти,  5
у огле да ли ма не ким ва си он ским
пра те на ших ми сли пу то ва ња, 
за блу де на ше и те жње та ште, 
на ше по гле деи по кре те. 
Мо жда нас жа ле, мо жда нам се све те. 10



501

________    Зовина свирала   ________

Старење
на пи са ла сам се и на чи та ла, 
на слу ша ла по гр да и хва ла, 
на пла ка ла због људ ске зло бе,
на гле да ла ле по те и гр до бе, 
зве зда но га и сун че ва сја ја  5
и ме се че вих пре о бра жа ја. 
Гле да ла сам гро бо ве отво ре не 
ро ди те ља, бра ће и се ста ра, 
ви ђа ла сам са бље и пу шке, 
слу ша ла ме тал но ди са ње  10
тен ко ва и ави о на, 
зву ке по греб них зво на, 
гу ши ла се од да ха ба ру та, 
ле чи ла на пит ком озо на. 
одо ле ла по не кој бо ли  15
и на стра шном ме сту 
по не кад по сто ја ла, 
пла ши ла се људ ских за ла, 
рас ки ну ла по не ке лан це,
а у по не ке ра до па ла –  20
про ле ћу и сло бо ди 
на сав глас се ра до ва ла.
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копач бунара
ко пач бу на ра и ја сва ко га да на 
спу шта мо се ду бо ко, 
он у зе мљу, ја у ду шу 
и сва ки дан че ка нас об ма на:
ја не до пи рем ду ши до тај не,  5
он не на ла зи во ди око.

Си ла зи мо у ду би ну да ље од ко ре на 
ду ше и жи ла сто лет но га хра ста. 
ни ње му ни ме ни не до ла зи сме на, 
а с ча са на нас опа сност на ра ста.  10

ко пач бу на ра је ју че по ги нуо. 
не да зе мља жи во ме да се спу сти 
та мо где би сан њен чуо, 
ни не бо где се дно ду ше мо же чу ти.

Ју че је ко пач бу на ра по ги нуо,  15
а ја се да ље спу штам у та му, 
све тле ми са мо ми сли два-три сно па,
а ја и да ље ко пам, ко пам, 
тра жећ се бе са му.
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Варљиве светлости
Ми сли, леп ти ри це ноћ не,
на ко ју све тлост у ме ни ју ри ша те
кад су већ мно ге уту ље не дав но?
Ми сли ноћ не, ја то
не мир но, уз ви тла но! 5
Мо жда вас за ва ра ва ју
све тлу ца ња фос фо ра ста
дав них се ћа ња,
као не ис ку сна пут ни ка
жи шци у шу ми око ве ков ног па ња.  10
а мо жда су све тло сти жи ве про плам са ле
под сме то ви ма го ди на,
мо жда се у не ком за кут ку ва тра
по но во па ли
и за то се ску пља ју ва ша ја та. 15
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лопов и казна
не ми ли це оти мам зра ке сун че ве, 
ав гу стов ског не ба зла то, 
кра дем пе сму дро зда и ше ве, 
и за то ме че ка ју ка за ма ти 
ода кле ни ко се не вра ти. 5

кра дем ју тар ње ма гле си ње, 
ду ге траг, му ње зрак, 
оти мам ро су и све тло иње, 
а за то ме че ка ве чи ти мрак.

кра дем жу бор, олу је си ли ну,  10
сва ки та ну шни звук и шум, 
за то ће ме осу ди ти на ве чи ту ти ши ну, 
сми ри ти ми и крв и ум.

оти мам при ро де дра го це но сти, 
све што мо гу укра сти но ћи и да ну. 15
ка ко да ми се све то опро сти 
кад се хлеб укра ден 
не опра шта ни глад ну.
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Јутрос сте ми неопходни
Ви на кна де за жи вот про ху ја ли,
за оно че му ви ше не ма тра га,
ви на кна де за ра не грд не,
за по гу бље на би ћа дра га,
за по гу бље не ру ке ми ло срд не, 5
ви усво је ни ци дра жи од ро ђе на си на,
шу мо пу на мо јих сто па,
и мо јих сен ки,
пти це кри ла те бол ни чар ке,
зве зда узре ло кла сје жар ко, 10
ви про стра ни ви ди ци род ни
ко лу бар ско га сли ва –
ју трос сте ми нео п ход ни.
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ускрснуће
Ди же се из ма гле ру ка,
ста ра по зна ни ца:
ма ло бле ђа, ма ло та ња,
на дла ну јој вре лом
ви ше пу та ња, 5
као да је ду го др жао ср це.
у удо ли ни су као две су хе гра не
но жем уре за не –
ста зе суд би не,
ко ри та пре са хлих ре ка, 10
при ча ју пре жи ве ле му ке.
То је суд би на те то ви ра ла
увео длан ру ке.
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привид
Две леп ти ри це лак ше
од из ма гли це и пе не 
об ле ћу око ме не.

от куд оне кад се дим у че ти ри зи да? 
За це ло до ла зе из све та при ви да. 5

Све тле се ја вља ју по по мр чи ни, 
цр не про ле те по да ну, 
као да би да ме ома ђи ја ју, 
да ба це на ме не чи ни.

Ја вља ју се у мо јој све сти  10
кад ми је ду ша уз не ми ре на 
и кад стих се на го ве сти.

Би ва то но ћу, би ва у су тон 
кад на ста је но ћи и да на сме на.
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Мисао понорница
упра во по ве ру јем
не ста ло је за у век оне ми сли по нор ни це,
што час то не у та му,
час из ла зи на ли це да на,
са стра не са свим не че ка не; 5
а она у то из ра до сти, из ту ге ба не, 
из ва си о не пу сте и про стра не,
и окр зне дру гих ми сли пра мен.

Из сна ће ме и но ћас про бу ди ти
бол ни је од жал ца ње зин хи тац, 10
да ме као краљ об ма не,
јун ски сви тац,
за ва ра и по ве де
у суд бин ске по мр чи не и за се де.
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у мрежи сећања
као у ча ши во де гру мен со ли,
рас тва ра се то се ћа ње,
у сва кој уз гред ној при ми сли
и у сле по оч ни ца ма бо ли
и ти шти, а не знам да ти шти оно, 5
ме ша се у све би ло пре то га,
у сну од је ку је ње го во зво но.
упи ло се у све ко ли ко би ће,
чим оста нем са ма, чу је ми га ухо:
се ћа ње је, а ли чи на ту жно от кри ће. 10

Ми сли су ми у мре жи то га кр ста ша па у ка,
осе ћам га као при ти сак,
као дру гу ду шу што крај мо је ћу ти
и ко ја јој је бли ска,
се ћам се, 15
а као да не што те шко слу тим.
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новембарска слутња
кроз шу мо вит и вла жан дô
про ју ри ло је ма ло час не што
што ће по ста ти јед ном мој бол
дуг и оштар.
Мо жда ће ми до не ти по штар 5
вест о не чи јој ра ни
и не сре ћи, 
већ слу тим би ћеон
као бу ји це кла на ца му тан,
и као оне су ро во спу тан, 10
и би ће с да на у дан све ве ћи.
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не дам
не дам, свим би ћем не дам 
да ми сe за че лом сми ре зби ва ња. 
И на јавн и кад са њам 
во лим у се бе да гле дам.

не ћу, свим би ћем не дам  5
чу ли ма да се оле ње. 
не чуј ност хо ћу да слу шам, 
у сно ве да се пе њем.

не по зна то ме се ти че, 
не ћу у зву ко ве да гре знем,  10
жи ви ми се од слут ње, 
при че, хо ћу да па тим, че знем.

не дам, свим би ћем се не дам 
у власт ствар но сти су ре, 
хо ћу у не ви дљи во да гле дам,  15
с ду шом да сe играм жму ре.

Исправка
Исправка
да се
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Зли предзнак
Стра шна ли пред зна ка,
стра шне ли ду ге,
што се ју трос на не бу ја вља
од чи ви та пла вља –
ди же ли се са прет ње или са ту ге? 5

Ду ге ли стра шне, нео бич не, 
сто ји по пут пре те ћег лу ка, 
из над чи јих је су зних ја у ка? 
Сум њам да из сун ца и ро се ни че. 

а мо жда и зли пред знак ни је, 10
мо жда је про сто при ви ђе ње. 
Ипак се ове ду ге бо јим 
што ју трос на не бу ни че 
без бо је ијед ног цве та.
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кошмар
у бол ни ци јед ног ју тра 
ство ри се пре да мном бо ги ња Мо ра на, 
сва у цр ном по пут цр них вра на, 
по љу би ме у че ло ре кав: ево ме су тра!

Сви ће, облак све тлост утро,  5
тре па ви це се са мо ви де да ну, 
опа зим украј се бе Мо ра ну, 
ћут ке сто ји као да окле ва.

Смрт је, на јед ном ре че, са свим ла ка,
за ђеш као ме сец иза обла ка, 10
оти снеш се у са зве жђа да ле ка,
где те нај ми ли ји од љу ди че ка,
да ти пру жи зве зду уме сто љу ти ћа
и врч озо на.
С осме хом до да де она: 15
ипак још оста ни и још се по ле чи.
Ви дим ти из очи ју као из ре чи,
ми ли је ти је ов де
не го у пре де ли ма не ба ра до сно га,
а смр ти не тре ба да се бо јиш, 20
у па као од ла зи тек по ко ји
а ти си ми ље ни ца по е зи је бо га.
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Да ме боље познате
Во лим ви ше не го се у ју лу
на пи ти из вор ске во де,
не го ста ти под гу сте бу ко ве се не,
ви ше не го за га зи ти у вен це
мор ске пе не 5
што утр ку ју се,
на ћи облу так ко ји ве ко ви бру се 
или кру ни ти ју тром бо са с ли ва де ро су,
во лим ви ше, ја ко ја у мла до сти оћу тах
увре ду, ни по да шта ва ња обест,  10
ус пр ко си ти се и из ре ћи про тест 
кад му се ма ло ко на да.
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паучина снова
пе сник као па ук опре зно, 
нит по нит, 
ми сли спа ја, 
и бо лом
ко ји му је ср це сву ноћ стезô 5
спу шта се у по нор око мит.

Слич но па у ку ко ји по ла ко 
пле те мре жу из ме ђу гра на, 
пе сник ве зу је сти ха влак но по влак но 
од су то на до раз да ња. 10

па у чи ну сти хо ва не по ки да 
ни ја у ка ка мен, 
ни ра до сти слап, 
ни ли стак и ро се кап.
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последња чаролија
Иза че о не ко сти 
мо жда ни ми строј убр за ва. 
Та ко би ва кад из не на да 
поч не да се ква ри 
из ан ђа ла же ле зна спра ва. 5

у мо згу ми је уси ја ње бе ло,
као че лик 
сва ки ко тач си ја.
За це ло у мо згу ми се зби ва 
не ка по след ња ча ро ли ја. 10
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песникова биографија
Тач ну би о гра фи ју пе сни ко ву 
не зна ју чу ве ни лек си ко ни, 
не зна ју учи те љи ни уче ни ци, 
ни ти они ко ји га сре ћу сва ки дан, 
ни при ја те љи ко ји ма ре дов но свра ћа, 5
не зна ју је ни отац ни ма ти, 
ни се стре пе сни ко ве, ни бра ћа.

не зна ни ко
шта бу дан но ћу па ти,
не по зна је шу ме ње го ве ма ште 10
ни ти сно ва леб де ће ба ште.

Да ле ко ра до зна лом све ту,
да ле ко од во ље них
то је скри ве но
у сти хо ва ње го вих сме ту, 15
ме ђу на го ве шта је, бо ја зни, слут ње,
да јед ног да на
вре ме ном и зе мљом бу де за тр па но.



________    Десанка Максимовић   ________

518

кап крви
Чо век за ми шљен се ди,
са мо ћа му го ди,
по сма тра шљу нак зве зда
у во ди мир ној –
а не где у ве ни  5
кап кр ви му гу сне.

о че му ми сли у но ћи про зир ној: 
о бе смрт но сти, о тај на ма не ба
или му на ум па да ју
не ке очи и усне – 10
а из крв но га су да 
смрт га вре ба.

Мо жда о де тињ ству са ња, 
о сре бру сне жно га цве та, 
ле де ног на ок ну гра ња –  15
а ве ном му ше та 
ка пља кр ви згру ша на.
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немиран сан
Вр тим се укруг ско ро бе сло ве сна 
сред огром ног жи вот ног ло го ра, 
ку шам по бе ћи, али ниг де вра та, 
ниг де пу то ка за, ниг де жи ва ство ра.

по ла зим де сно,  5
сте на се пре да ме оба ра, 
кре нем ле во, 
сто ји го ми ла жа ра.

по ђем за па ду, 
не мо же ни ту да,  10
по тр чим ју гу,
на и ђем на ре ку ши ро ку и ду гу.

Мо жда у зе мљу,
у за гр љај ње ној тми ни,
али ме ни она не при хва та, 15
на не бо је ди но,
али куд ћу без кри ла?

Свуд тр ње, сву да ка ме ње,
свуд без из ла зи,
смет ње не бро је не, 20
ја ма до ја ме, трап до тра па,
до сту пе сту па.

Бу дим се,
ср це упла ше но лу па.
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Старе душе
Ста ре ду ше при вид но ћу те. 
Њи хов та лас де ве ти
у ду би ни се зби ва.

Ста ра се ду ша сне ве се ли 
ка да се ус ко ме ша као мла да, 5
бо ји се да што по же ли, 
раз о ча ре њи ма ни је ра да.

Ста ри љу ди но се 
сво ју ста рост као ра ну, 
ма да не го во ре о том  10
и мла ди рет ко при ме те 
њи хо ву жа лост за жи во том.
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наједном сам пролећем опијена
на јед ном сам про ле ћем опи је на. 
као пу чи на њи шу се ства ри 
и идем пе сми ко ја из гре ва 
као ме се цу ме се ча ри.
Има ли ишта вре ли је и лу ђе  5
и чуд ни је
не го кад у ср це се ме пе сме уђе
и као цвет се спре ма да из би је.

Све до ју че за кљу ча но
отва рам на јед ном вол шеб ним кљу чем, 10
и кан да ми је чу до да но
по пу чи ни као ста зом да га зим,
у не бе са ру ку да за ву чем.

Буд на сам, али као у сну
по ве зу јем ства ри не по ве за не, 15
гла ва ми је кр ца та ри ма
и чи ни ми се са сва ке сгра не
на до ла зи ме ло ди ја пли ма.
.
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Жена и липа
као ли па за зи му
по ла ко се же на за ста рост спре ма,
и она је дан по је дан
ср цо лик лист стре са,
и цвет ме дан 5
је дан по је дан,
је дан по је дан лик до ли ка.
оста ла јој је
са мо ср чи ка,
ма да бук ти бо јом вре са. 10
Же на као ли па го ди не чи ка.



523

________    Зовина свирала   ________

Болесник у грозници
као стре ле сле ћу га вра ни 
прав це на мо је ср це и ра ме на, 
на чич ка на сам њи ма као сте на, 
као је се ња гра на.

Ство рим се за тим у пу сти њи оке а на  5
од свих на све ту на пу ште на. 
За пљу ску ју ме са мо ћа и мор ска пе на, 
ко на бу ри сам бар ка за гу бље на. 
а та ла са мор ских че љу сти 
ју ри ша ју 10
и облак гра до но сни, гу сти 
за си па ти ме ле дом по че.

Стра ши ло не ко крај ме не чу чи, 
ње го вих ру ку же ле зни обру чи 
сте жу ми гр ло као љу те ом че. 15
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преплашена птица
Ми сао ми но ћас ме ња пра вац, 
сва ког тре на, 
на сто ти ну стра на сле ће 
и као да је не чим оже же на 
да ље бе жи. 5

Бол се на њу ка ме ном ба ца, 
са сва ког прав ца 
сум ња јој пут пре пре чи.

Вра ти ли се у се ћа ња, 
ту га је отуд га ња,  10
ако се ва ших смр ти се тим, 
у кр лет ку оча ја уле тим 
и ту оча мам.
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Људско срце
Са све га че ти ри ода је,
ко мо ре пре те сне,
у ко је тре ба да ста не
свет вас ко ли ки ство рен,
ср це људ ско од пат њи те шко, 5
као пу ње но оло вом
ср це људ ско,
веч но су ко бље но с бо лом
ср це људ ско,
за све пат ње све та 10
веч но жељ но слу ха,
мо жеш ли пре ко све га
пре мо сти ти
ле лу ја вим брв ном ду ха.
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наиван оптимизам
не бо но ћу про цве та 
због ме не, 
да ми бу де ле по 
док бдим.

ују тру у зо ре цик  5
сун це са би ли он све ћа
за ме не по ве ћа 
град ски ску чен ви дик.
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Девети спрат
Жи вим на не ко ли ко спра то ва. 
ка да се при зем ни за мра че, 
поч не де ве ти да се пе ни, 
на ње му хи ља ди та ок на зра че.

Би ћа од ма ште по ноћ по чи њу 5
ве ли ким ба лом,
спу шта ју се ме ни у ба ште,
ме сец игра са не ком зве здом ма лом.

Свет ко га ви ше не ма 
ожи ви, 10
па ти, са ња, ве се ли се, 
све тле мр твих очи ју зе ни це, 
су за се ро не искре.

на де ве том спра ту кру ни шу ме
се ћа ња ло во ри, 15
лу де ме ми сли у че ло љу бе,
за гле да ну у обла ке
као пут ник са мор ске па лу бе.
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ноћ у планини
про бу диш се у но ћи сам, 
у ца ре ви ни ти ши не, 
не чу јеш ци јук трам вај ске ши не
ни гла со ва пи ја них плам.

Док мр твим сном спа ва  5
и гво жђе и че лик, 
шу мо ви и је ка, 
у по мр чи ни и ти ши ни 
про шап ћу се ћа ња да ле ка.

осе ћаш ја сно сво је ср це, 10
по сто ји у те би 
као ша чи ца жа ра, 
као по зна ник ста ри, 
и про бу де се ми сли, 
тво ји дав ни под ста на ри. 15

То неш у се бе ду бо ко, 
до у са му осу, 
где па ти се и са ња, 
ти, сит ни део 
си ле бес крај не  20
што по сто ји 
от ка ко и све мир цео.
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Чудновато
Чуд но ва то,
мо рам на пи са ти пе сму,
или ка кав стих, иве рак,
чим до ме не до пре
ми рис по ки сле зе мље, 5
или пше ни це од же ге то пле,
или на гор ки ми рис бу ко ва ли ста,
или ми рис под сун цем ко шни це,
или про хлад ду бо ких ја ру га,
или дах тек ро ђе на де те та, 10
или игра сун ца и обла ка,
или из ма гли ца над ли ва дом ла ка,
пла шљи ва кћи сун ца и ро се, –
или кад ме ко по гле да мр ко,
или ми се исме вач на ру га, 15
или ми што дру го
бу де те шко и гр ко.
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Бунован сан
Сви мо је га ро да,
жи ви, по кој ни,
ста ри, мла ди, го во ре у глас,
пре ти чу јед ни дру ге,
од ме не са мо хра не, 5
од ме не са мо дво ру ке,
тра же не ка кав спас. 
Го во ре ми сво је му ке,
не мо гу да до ђу на ред.
Цео ред очај ни ка 10
у по моћ ме не зо ве,
на бра ја сво је му ке,
и све обич но но ћу.
Го спо де, ка ко ћу и што ћу
са две са мо убо ге ру ке. 15



Тај на сно ва
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епитаф
кад си до бро ти да вао оду шку, 
ду жно сти је има ла вид, 
од не жно сти те би ло стид,
ни је на вр ли ну ли чи ла му шку.

Стнца ло се чуд но от кри ће, 5 
као да нмаш ср да ца сто: 
ка да ко ме убла жиш бол, 
кад раз га лиш ту жно би ђе.

Шт о си се ви ше да вао дру гом, 
би вао си све ви ше свој,  10
не мо же се упам ти ти број 
оних са чи јом си ту го вао тугом.

Исправка
Исправка
имаш

Исправка
Исправка
тугом
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пламењача
ли ва ду осун ча ну, у цве ту,
по пр ска пла ме ња ча, 
то се не ки облак уто нуо у се ту
за грц нуо
од без раз ло жног пла ча. 5

ко јом ли ли ва дом сад ко ра ча 
онај де чак
ко ји је усред мла де обес ти 
то нуо у ту гу пу бер тет ску, 
да ли ћу га опет иег де сре сти,  10
ње го ве очи у пла ме ња че бле ску?

Исправка
Исправка
негде



535

________    Зовина свирала   ________

лаку ноћ
ла ку ноћ, ма ли ша ни, сви ма, 
оста ви ћу вам про зор отво рен, 
отво ре на вра та, 
ући ћу ла га но као сан, 
и до не ти зве зда ног зла та.  5
Са мо у сну де ти њем 
зве зда них сно ва има. 
Сав свет је око нас нем. 
ла ку ноћ, ма ли ша ни, сви ма. 
ла ку ноћ, по криј те се, 
но ћас ће би ти љу та зи ма,  10
шу ма се од хлад но ће тре се. 
ла ку ноћ, ма ли ша ни, сви ма.
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И било ти просто
Бла го сло вен за то што по сто јиш
и за све у че му ни си за слу жан,
бла го сло вен за от пор ба нал но сти
и про сте ти увре де без пред у ми шља ја,
про ста пе снич ка ћуд љу ба ви, 5
бла го сло вен за из не над не на сту пе ка ја ња,
и за све где ни си сам за слу жан.

Бла го сло вен за брит ку па мет и ре чи тост,
за што та ко ђе ни си за слу жан,
про сто ти мла до убе ђе ње 10
да имаш пра ва и на за но се,
ко ји ло ме све пред со бом, 
и све слич но не ка ти је про сто
и бла го сло вен што по сто јиш.
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последњи састанак
као што се тек пра зни ком 
дав ном гро бу на вра ћа, 
та ко ти са да к ме ни.

у ду ши ти уве ла се ћа ња, 
у ср цу за љу бље ност но ва, 5
ру ка ти без то пли не, 

Се ди мо јед но пре ма дру гом 
као две су сед не хум ке 
ти ши на пољ ска ме ђу на ма.

по том ја кљу чи ћем не ког 10
рав но ду шног се ћа ња 
отво рим раз го вор.

Ра зи ђе мо се као по сле са хра на.
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Месец
Ме сец те у сто пу го ни. 
Ма те на шао ме ђу са зве жђем, 
у ва си о ни, у под зе мљу,
укра де те и до не се на мо је ме ђе, 
до на зе мљу. 5

Ме сец те га ња
кроз мо ја се ћа ња,
кроз но ћи јул ске пу не сја ја,
из ме ђу сне жног гра ња.
До не се те из дав ног до ба, 10
дав ног за гр ља ја,
из за бо ра вље них ули ца и со ба.

Из смр ти те про бу ди, 
укра де из ње не тај не, 
до зе мљи не осе за то бом тра га, 15
и из те да љи не бес крај не 
до не се те до мог пра га.
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узалуд
на сто лу све што во ли оче ки ва ни, 
је ло ко је му је го то ви ла мај ка 
и цвет ка кав је до но си ла се стра.

Сун ца иза кро во ва не ста, 
су тон се већ ја ви из при крај ка; 5
као на гро бу,
оста вље но пти ца ма за го збу, 
не так ну то све оста.

Ме сец пи ја ни са мо, 
ру ме ни ји од ви на,  10
на зва до бро ве че 
и цвет на сто лу би за ли вен 
су зом што по те че.
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Још си онај
Још си онај 
про шао
кроз љу ба ви 
и суд бин ске и тре нут не,
онај чи је су очи лир ске 5
од про бде ве них но ћи
би ва ле умор не и мут не.

опа да ло је два де сет пу та 
ли шће са бре за и ја се на, 
са кле но ва и оско ру ша,  10
али је остао твој по глед пти чи ји
и осмех та ну шан,
оста ло је тво јих де сет ду ша
и још си онај – сва чи ји и ни чи ји.
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Раскршће
Сти го смо у шу му не по зна ту,
на рас кр шће.
Жбу ње нас гу сто спле те,
чуд но опи би ље,
огр те сун ца окри ље 5
и бла го на клон ве тар.
Та да ти пре ма ис то ку кре те,
а ја одох на ни же,
пре ма до ли ни у сен ци,
пре ма за па ду, ома ђи ја на, 10
све ку да во ди ста за не зна на.
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Самоћа
од ју тра хо дам
адом из ме ђу на бу ја лих во да.
ниг де ни ко га, са мо тај на
за мр ше на гра ња,
са мо ја и са мо ћа 5
бес крај на, слат ка и очај на.

ниг де звер ке, де те та, чо ве ка, 
а ми рис сун ца до но си те 
отуд ода кле не ћеш до ћи ни кад, 
и све тлост има сјај тво јих бе о ња ча.  10
и од јек јед ног по ноћ ног пла ча 
уза ме ко ра ча.
И кад год ме гра на дир не, 
чи ни ми се тво је ра ме 
иде уза ме, 15
од сен ке на ста зи учи ни се 
да ти че каш,
а знам да то не мо же би ти 
од сад па до ве ка.
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Могиле времена
не мо ра мо умре ти да се ра ста не мо. 
Вре ме као зе мља ра ста ви и оту ђи. 
не мо ра нас зе мља про гу та ти, 
као жи ви пе сак вре ме нас угу ши. 
Да ни сво јим кри ли ма ла бу ђим,  5
но ћи сво јим олу ја ма там ним 
на ве ју хум ке на ду ши.

не мо ра нас зе мља за су ти.
За си па ју нас усе ви вре ме на
и бес те ле сна те жи на њи на. 10
Већ по сле ти су ћу, или сто, или пе де сет
но ћи и ју та ра
по не што у на ма за не ми, сви сне, 
сло ми се, ска ме ни, 
по не што се уга си и сру ши,  15
уто не у мрак, у не свест, 
и пре смр ти по ла ко то не мо 
у вре ме на тре сет. 
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Заборав
Бу ји це за бо ра ва
у тро шној љу сци не ког зем ног пло да 
но се вас пут не до куч них ста за. 
обла ци се раз ми чу као крот ке ср не, 
да ју вам бро да, 5
љу ска се њи ше као да ве сла че ва ру ка
од умо ра тр не.
Бу ји це ју ре бр же од пти ца,
бр же од зву ка.
нај пре сте још бли зу као чун Ме се чев, 10
већ ма ло по сле ко сјај Ве чер ња че,
па као ис пре ки да ни треп тај сви ца
ко ји траг за ва ра ва.
нај зад вас од не су
осе ке за бо ра ва. 15
на Зе мљи у по ноћ са мо
не ко пла че.
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Сети се смрти
лак ше је од ло ми ти ру ком кре мен, 
из дре но ви не ис це ди ти млеч, 
у ја ло ви ци про на ћи се ме, 
не го, злоб ни че, из ма ми ти 
у те бе ди вље ња реч,  5
али се ти се смр ти.

Тво је ср це ши ба но зло бе би чем 
сит но је као орах и пра зно зве чи; 
у сто ти ну људ ских раз го во ра
по зна је се звук  10
тво јих хлад них ре чи, 
али се ти се кат кад смр ти.

ни сун це не мо же да се по хва ли
да си му ре као кад да је сјај но,
а ка мо ли ко ји жи жак ма ли; 15
ни не бу ни си икад ре као да је бес крај но,
бар пре ко во ље, у ша ли,
али се ти се смр ти.
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Тужбалица
ову да је ла не у ма ју про ла зи ла 
са ња ли ца за ми шље на, ти ха. 
За што је сад не ма?

ову да је про ла зи ла и чи ни ло се 
да се на пут не ки на ма не знан спре ма. 5
За што је сад не ма?

ов де је ла не у ма ју се де ла 
на ка ме ну јед на де вој ка ти ха. 
Где ли је са да?

ов де се кат кад на сме ја ла 10
све тло као дух кад се ра ду је. 
Где ли се сад сме је?

про зрач на као над по љем ма гла, 
ти ха као цвет што са ли па па да. 
Где ли је са да? 15

Бо ја ли смо се да је ла га ну 
ве тар низ ли ва ду не раз ве је. 
Да ли се и сад сме је?

ову да је про ла зи ла ла не у ма ју, 
спу сти ла ту жно че ло у дла не.  20
Је ли сад ве се ли ја?

ову да је про ла зи ла ла не у ма ју, 
ту жна као да се са све том опра шта, 
жу ри ла као да је не ко че ка.

Бо ја ла сам се да ни је за чу ла  25
до зи ва ња чи ја иду ћи по љем.
Да ли ће јој не где би ти бо ље?

Бо јим се да тад већ ни је зна ла 
да се ра ста је мо од сад па до ве ка. 
Да ли нас већ че ка? 30
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песникова колевка
оти ма ју се по е зи је де мо ни
са ан ђе ли ма – ко ће га уљу шка ти,
оти ма ју се и отац и ма ти
и зво на са цр кве кад за зво не.

оти ма ју се са ог њи шта поп ци  5
и са ли ва да зри ка ва ца сва ти, 
и ве три гон ци –
уз чи ју ли ће пе сму нај сла ђе спа ти.

утр ку ју се шум у ов су и хељ ди, 
успа ван ка би ља ће мо жда да по бе ди, 10
она ће му мо жда оста ти у слу ху.
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последње коначиште
Ме се че, чим за бр да уто не дан, 
у сво ме двор цу бу ди сам, 
на прег ни слух, 
на вра ти ће он као ра њен сан, 
као дух. 5

Чим за мре дан, ослу шкуј,
на вра ти ће он у ка сни час, 
као по ло мље них кри ла олуј, 
као орао отро ван 
ко ји над обла ци ма тра жи спас. 10

Чим за бр да уто не дан, 
у двор цу сво ме бу ди сам, 
оче куј,
на вра ти ће он као ту жан 
јек на ко нак те би  15
и оста ће за на век.
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успомене
на ула зу те ули це стра жа ре 
успо ме не.
Бо ја жљи во у њу кре нем,
али оне су стал но
ис пред ме не. 5
над ле ћу ули цу пти це,
над ле ћу обла ка се не
и ја бих али ми бра не успо ме не.
Хте ла бих гле да ти ка ко
је дан про зор у њој се не, 10
али ми ве за ле ко ра ке
две гор ке успо ме не.
И ку да сад да кре нем?
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кад жена воли
За у век је оти шла од ку ће. 
Че ка ла је сву ноћ и пред зо ру 
пре ко ра чи ла праг 
и за со бом за лу пи ла вра та.

За мо ли ла је гр ли це 5
ко је се око про зо ра че те
да у со бу уле те
и уре де му стан,
да мр ве по зо бљу кљу ном,
да јед на под по ме те, 10
да дру га кри лом опе ру шка
књи ге и у ред до ве де
што не зна ру ка му шка.

умо ли ла је ве тре 
да у дан ви ше пу та  15
у стан за ви ре 
и да га про ве тре. 
И по не кад да јој ја ве 
ка ко жи ви без ње, 
је су ли га са ле та ле же не 20
или је сам
гла ве у ша ке за гњу ре не.
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Зимски празник
Те бе из се ћа ња не изг на ног ни чим, 
кад стиг неш ис под се дих дав ни на, 
по са ди ћу уврх пра знич не со фре. 
око ло, све до кле слух мо же да до пре, 
зво ни ће ја ну ар ска сре бр на ти ши на. 5

За ми ри са ће као у де тињ ству, зи ми,
од не куд је ло ви на и смре ка,
по ок ни ма би ће ле да и иња,
и из про шло сти, са свим из да ле ка,
у дав но сти ша ној пе ћи 10
по че ће це ро ви на по но во да ти ња.

Че ка ћу те у тај пра зник зим ски 
и кад бу деш сив и лак ко пу хор, 
са сне гом за ве ја них ста за, 
да се по ја виш у до ба глу хо. 15
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Тајна снова
Исте но ћи, истог са та,
у два сна као на два кон ти нен та,
у ис тој ода ји бли ских дво је
не зна ју да се во ле,
да по сто је. 5

Чо век гр ли не по зна те же не,
жуд осе ћа вуч ју,
при ви ја их уз гру ди,
и као да слу ти да је са мо у сну,
не би хтео да се про бу ди. 10

И око же не не по зна ти љу ди,
не зна им ни го вор,
али у њи хо вих по гле да
то не по нор,
не мо же да се бра ни. 15

ују тру се де ћут ке, 
ома гли ца сно ва се раз ве ја ва, 
од чу ђе ња и сти да 
не мо гу да диг ну гла ва.



553

________    Зовина свирала   ________

Твој часовник унапред иде
Дра ги мој да ле ки при ја те љу, 
твој ча сов ник уна пред иде. 
код те бе је већ цик зо ре, 
а код нас се још зве зде ви де 
и по мр чи на на ше њи ве оре. 5

ка да ти већ осе тиш љу бав ну же љу
и за гр лиш же ну јо ште од сна вре лу, ју тар њу, 
ја ћу ле жа ти јо ште са хра ње на
у сну тај ну. 
Ју тар њег сун ца та ну шну обр ву 10
кад код нас по га си
ме се чев по глед пун бо ла
и по том
по след ње све тиљ ке зве зда них ко ла, 
ја ћу ко ра ча ти већ не ким по слом.  15

кад се код вас бу де већ ме сец рас цве тао
и код нас ће би ти око по ла но ћи, 
ја ћу ми сли ти о жи во та крат ко ћи
а ти ужур ба но, вуч ји, 
за пи си ва ти оно што те му чи;  20
у ноћ се обич но мно го па ти, 
и с вре ме на на вре ме ћеш
на за пад по гле да ти. 
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Једна душа ме инспирише
Јед на ду ша ме ин спи ри ше
као ду бо ка ста ра шу ма
пу на озо на,
пу на тај не и ти ши не,
сти хо ви ми не си ла зе с ума 5
ка да је у бли зи ни она.

Спо ља зна ци ни су ни ка кви да ти 
да бн ми ова ду ша би ла срод на, 
а ву че ме она
као шу ма не про ход на  10 
кад се при бли же ноћ ни са ти.

Хте ла бих до дна за гле да ти
у ту ту ђу ду шу дру гу, 
као у за го нет не че сте и шу ме,
као у пла нин ску там ну ја ру гу. 15
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Бегунац
по че се на гло хва та ти мрак, 
и пут ник упла шен од но ћи до ла зе ће
упа ли ва тру украј сме та,
ужи ва ју ћи ка ко цве та
пла ме но цве ће, 5
ка ко ле лу ја ва тре мак,
и шу му об ра ста руј и врес,
и пе ва огањ као сла вуј
и пуц ке та као де тао.

а кад ва тре бес  10
из би на све стра не
и ста де уз ле та ти на гра не
пла ме ни шум ски пе тао –  
пут ник упла шен и слеп,
пре ко рас пе ва них су ва ра ка, 15
пре ко раз го ре ла жа ра,
по бе же од по жа ра 
ко ји је упа лио у стра ху од мра ка.
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Балет
Два при ви ђе ња, 
сре бр не из ма гли це, ју тар ње ма гле, 
јед на дру гој на гле, 
при љу бљу ју ли це уз ли це.   5

Игра че ва ру ка,
као влак но око вре те на,
бр шљан око пру та,
сви ја се око игра чи це,
леб де, уз ле ћу, 10
играч је ди же увис
као пу тир, као све ћу.

Два зра ка,
два ла ка обла ка
то ну у ви си ну, 15
у не би ло, у при чу.
про жи ма ју се два све тла обла ка,
две по мр чи не –
ено их, 20
час се тла час не бе са ти чу.
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прекор
уме сто да ме по гла диш по ко си, 
ре ци ми да ли чим на сун ча ну кру ну, 
ре ци ре че ни цу љу ба ви пу ну, 
ре чи ма ме во ли и уз но си.

Во ли љу ба вљу ми ло ште из го во ре не;  5
оном ко ја жа лост мо же да из ле чи,
го во ри ва здан не жно сти, че жње ре чи 
ко је си из ми слио са мо за ме не.

уме сто да ме за гр лиш са вре лом жу ди, 
су срет ни ме пе смом пти ца лу дих,  10
ви хо ром и ва тром ус хи ће ња.

упам ти се ду же од за гр ља ја 
реч у ко јој има љу ба ви сја ја, 
за го нет но сти дра гог ка ме ња.
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Сан
Да не бих мо гла на зе мљу да се вра тим,
као ро би њи укра де ној ве зао си ми очи
руп чи ћем ма гле,
уту лио за со бом све ћу
и од вео ме у крај не по зна ти,  5
до ко шни ца ода кле зве зде из ле ћу.

И ту си ме са му сам ци ту, 
не ви но и ла ко као кос жен ку, 
оста вио за сле пљен пла не те не ке сја јем 
и на пр вом сун че вом са те ли ту  10
оти снуо се за њом 
зве зда ним бес кра јем.

пре нух се из ово га сна као из мо ре, 
али зби ва ло се та ко 
све до зо ре.  15
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Музеј у ошвенћиму
жи ва и по сле пет ле та и зи ма 
ви ти ца де вој чи це као гу штер тан ка 
ле жи у му зе ју ошвен ћи ма 
и све тлу ца на сун цу без пре стан ка.

Ви де се ру ке мај ке, иако их не ма, 5
и ка ко јој дрх те и тр ну, 
ви ди се ка ко де те на пут спре ма 
и спли ће му у ко су слут њу цр ну.

Ви ди се, ру ка мај ке чвр сто сте же 
ви ти цу, да се до но ћи не рас пле те.  10 
низ мај чи но ли це те ку су зе вре ле, 
а ти хо се сме ши на њу де те.

крв ни ка се ви де че те. 
Ре жу вла си и де ну се на. 
Ви ди се ка ко не ко ме те   15
ко вр џе с де це и пле те ни це же на.

не ко их на хр пе го ми ла и ба ца, 
као ру на по стри же на са ста да. 
Ви де се пре пла ше не зе ни це ста ра ца, 
чу се ка ко је дан за пла ка из не на да.   20

Ви ди се што се не да из ре ћи, 
пу на ја ре и же ра ви це вра та; 
при ми чу крв ни ци те ла де це пе ћи 
на дла но ви ма ого ре лих ло па та.

Ви ди се се дих ко са иње,  25
деч ја ви ти чи ца као гу штер жи ва 
и де те та очи ши ро ке, си ње –
а прах де те та већ на ве тру по чи ва.
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Запис о деци
ка да би де ца за гр ли ла тр ње,
и тр ње би се сми ло ва ло
и пре тво ри ло у цве ће.
И зми је би се сми ло ва ле
и пре тво ри ле у ду гу.   5
кад би де ца у оке ан за га зи ла,
ми сле ћи да је до ко ле на,
оке ан би се сми ло вао
и на ру ка ма их из нео на оба лу.
кад би хте ла без дан пре ко ра чи ти,  10
без дан би се пред де цом сми ло вао
и ча сом се за тво рио.



Де ве ти вал
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Грлице
оде ве не у по мр чи ну
гр ли це гр чу.
Де те се бу ди,
али уз њи не гр ле ни ке
опет усни.   5
Ја у сну ви дим
ка ко не ко с не бе са
де те ту цве ће
на уз гла вље стре са.
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Таоци
До бро ју тро у сун ча ној из ма гли ци! 
об уј мио те, ду бе, зе лен пла мен, 
под мла ђен сви део си се пти ци: 
пра ви на те би сво ју избу од сла ме.

И не ка те се ју трос не ти че ни шта,   5
још ко ји ча сак спа да мо у та о це, 
а док и нас не по ве ду на стра ти шта, 
док не спре ме ужад и отро ва бо це,

пре пу сти мо се зе ле ној об ма ни, 
сва ко про лећ ној април ској илу зи ји, 10
бу ди мо ча ском као из дан ци ра ни, 
ле ско ви, зо ви ни или ко зна чи ји.

Див но је што опет има мо мо гућ но сти 
зе ле ње ња, цве та ња, под мла ђи ва ња, 
што април по са кри ва су вар ке и ко сти, 15 
учи ни као да се жи вот не ме ња,

што су и па ње ви у зе ле ној ро си 
као охо ли на род из да на ка 
ко ји ста рој шу ми пре ти и пр ко си, 
што про ле ће до жи вљу је гра на сва ка. 20

До бро ју тро! Ве дар као вој нич ка тру ба 
и април у пар ку по ју тар је сви ра. 
За бо ра ви ка ко ору жан до зу ба 
де цем бар иде са сто ти ну се ки ра.
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Спратови
Ду бо ко у тра ви не му шти су за у зе ти
сво јим по сло ви ма, сво јим љу ба ви ма. 
За го нет не па го де пу же ва
ћу те не по мич не,
зми је се са ви ја ју у ко ту ре,  5
за ду шнич ким све ћа ма слич не,
мра ви те ку у ду тој ре ци, 
круп ним ко ра ци ма пе ша че је лен ци,
за ве ре нич ки ћу те жи ва зрн ца ма ла
аме ти ста, кри ста ла и опа ла. 10

Из над пра шу ме трав не 
све тле пла мич ци цвет них кру на, 
мр се зрак кри ла пче ла и леп ти ра, 
дрх ту ре на же зи 
зрач не сви ле мре же,  15
чу ју се ра ди о ни це де тла, 
по мр чи ну шум ску 
сун ча не но жни це ре жу.

а го ре на не бе си ма, 
љу бав нич ки за гр ља ји обла ка 20
и њи хо ви су до ви спој ни, 
ве тром го ње на њи на је дра. 
И на јед ном све иш че за ва, 
не бе са оста ју пу ста и ве дра.
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Мириси
про дре ли, зе мљо, кроз тво је по ре 
ми рис де ти ње ју тра ду ше, 
и хлеб ни ми рис на ше же ге го ре, 
и ми рис тра ва на сун цу кад се су ше?

про дре ли кроз њи ва бу се ње ствр дло  5
ми рис из ма гли це и ми рис ди ма, 
за ми ри ше ли икад ви хо ра вре лог свр дло, 
да ли ма ког ав гу стов ског ми ри са до ле има?

Мо гу ли бар ми ри си да се пам те, 
тај ра сти ња го вор не му шти,  10
да се пам ти ми рис ки ше ка да пљу шти 
и ми рис хлад не ја ну ар ске сан те?

За пам ти ли се ми рис птич јег пер ја 
и по ки сло га на пу ту пра ха 
и јун ско га слат ког ли по во га да ха?  15
И ми рис не чи је бли ске, то пле ко же 
мо же ли да се упам ти, да ли мо же?
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Боје
Бо је, бла ги ви да ри и ме ле ми, 
при ви јам вас на зеб ње, на не спо ко је, 
на ра ну што склуп ча на 
под уз гла вљем спа ва. 
Жу дим за по љи ма у све ча ној спре ми, 5
зе ле ни ла ми тре ба ли шћа и тра ва. 
Све те што ле тиш, око ло се сја ти, 
уз сле по оч ни це не жно ми се при ви, 
на чич кај те се око ме не, као вен ци, 
бу бе у ле та ка сно га по зла ти,    10
и цр ве не, сит не као дрен ци!

Бо је, ра до сни ог ња ду си, 
оп ко ли те ме сред по пла ве си ве. 
Раз го ри те се, дре на жи ви це бр сне, 
све ће па ли те, ви ма ко ви ру си,  15
нек пла ну око ме не ва тре уна кр сне, 
не ка ме ва ши за гре ју по жа ри, 
раз го ри те се у бо ја пал ме.

Цр ве ни ло за ла ска, по то пи ства ри, 
ли сте ру јев, пад ни ми ча ши у дан це, 20 
ви хо ре, од ви јај с по ља ма гли чал ме. 
Бо је, мла да на сун цу то че на ви на, 
у ва ма да нас ми сао те шку да вим.

по то че, ши ре ми лиј из хлад них ср ча, 
на здра ви ми, не бо, из во ри ма пла вим, 25 
на пој те ми ду ге очи из свог вр ча! 
Љу ти ћу, си пај ми до вр ха твог ог ња, 
ти си цвет ко ји из ср ца про ле ћа ра сте. 
Из бу ка ра цр но на ли вај ку ку та. 
Сви та ње, то чи ми мо дрих ал ко хо ла. 30
Жељ на сам те бе до бо ла.
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Знамо се
Зна мо се биљ ко тро пр ста 
још пре по то па но је ва, 
пре кр ста и пре не кр ста, 
још од до ба не ме ре них ши ри на, 
пре гра ни ца и пре бро је ва. 5

Чи ни ми се да те знам
још из до ба кад се пр вих та ла са
бе ло ја то о сте ња ве ша ло,
још пре овог жи во та знам да си
ми ри са ла ле ко ви то и цве та ла. 10

а пре ће би ти да сам са ња ла 
тво га круп ног ли ста ме ле ме, 
да си њи ма ле чи ла ир ва се, 
пре ће би ти да сам јед ном са ња ла 
ка ко го ним њи на ста да на па ше. 15

Се ћа њу сно ва во лим да се пре пу штам, 
ка ко сам ис под обла ка и зве зда, 
ко је су се о ме сто сва ђа ле, 
ме ђу не му шти ма би ла не му шта – 
а ан ђео не где пе ву шио по ла ко.  20
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Децембарски дан
Зе мља сре бр на сто бе ла. 
Свод се обла ци ма огр но.
Др ве ће као угаљ цр но. 
Зе мља сре бр на сто бе ла, 
по сне гу уги ну лој пти ци  5
пти це др же опе ло. 
Зе мља сре бр на сто бе ла. 
на те ле фон ској жи ци 
вра не др же по се ло. 
Зе мља сре бр на сто бе ла.  10
на ву кла се ле да мре на 
на би стру зе ни цу вре ла.
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лето
Сли ка ри са да свуд у све ту 
ку ју кру не не ве ну и сун цо кре ту 
и дра го љу бе ду гом ру бе. 
И што ју тро ви ше осва ја 
све до би ја злат ни ју скра му,  5
ди ви зма злат ним су за ма пла че, 
злат не ни ти пре ду па у ци, 
стр њи ке око ва ле зла том 
но ву сла му.
Злат ним пра хом ле то опра шу је, 10
му ву зла ти цу
и зла та сти пан цир на вла че 
ре ци на ма ти цу. 
над тра вом
па у чи на као злат на ло зи ца,  20 
об у зе ла по ља злат на гро зни ца.
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на ливади
Го спо де, ко ли ко вас има,
ма ла жи ва са вр шен ства, 
ко ја чо век рет ко по гле дом осло ви, 
не на ђе вам у ми сли ма ме ста, 
не осе ти не жно сти за ва ша би ћа. 5

Ви, ма ла умет нич ка от кри ћа 
не по зна тих цр та ча, 
бај ко ви тих сли ка ра, 
ко ли ко ра сип нич ког да ра 
имао је не ви дљи ви не и мар   10
ко ји вас пост ва ра.

ко ли ко пу та из под зе мља 
при сти гло га нам го ста 
не до че ка мо као што се 
до че ку је створ из за ча ра на све та: 15
ни ту де вој ку са очи ма цве та, 
ни то де те шце љу би ча сте ко се.
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Девети вал
Ју ри ша са пу чи не ју гом уз о ра не, 
кроз ома гли це, пла ме ња че и пе не, 
во де на го ра,
као да се за ле те ла од иско ни 
вре ме на и про сто ра  5
пра во к ме ни.

Чи ни ми се, по олуј ној тму ши, 
пре тва ра се
у лик људ ски пр во ство рен, не до ва јан, 
чу јем јој ср ца за глу шну бу ку,  10
чу јем ма ха ње ру ку; 
за пљу ску ју оба лу ње ни ча у ши 
опо ми њу ћи да се спа сем.

За луд се у обал ски ка мен и пе сак
за ко па вам пу на стра ве, 15
пла ни на не стр пљи ве, за хук та ле ла ве
на ме не се сру чи,
то на пе не ми у очи ли ну,
и об не ви де лу
од ву че ме на пу чи ну. 20
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Јули на Сави
ло вац, окло пљен у огањ, ба ца
ом че на ку па че и то по ле,
на вр бак мла ди;
ти су ћу ва тре не сун че ве ужа ди
за пе тља ло је оба лу, 
не да   5
ни кук цу на гра ни да се по кре не.

не бо, сво је ср це уси ја но
уз мо је при љу би,
на ра ме на ми ју ли кри ла вре ла
ста ви као пла ме на кри ла ар хан ге ла.  10
нек ог ње ни ло вац
у сво је ла со уло ви и ме не,
ужа ре не ли си це не ка ми ста ви
на но ге и ру ке.
Док сам на зе мљи, 15
не ка бу дем сун ца за ро бље ник.
кад одем са ње,
исти јул ски зе нит
не ка ми плам ти не где из над хум ке.
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небеско злато
Ви, ко ји већ у по ноћ спа ва те,
не мо же те да зна те
ка ко се зве зде
око зво ни ка ја те.
они ко ји ма сан 5
не па да на очи
је ди но зна ју
ка ко су не бе сно га зла та
пу не но ћи.



575

________    Зовина свирала   ________

Буђење траве
по сма тра ла сам ка ко се бу ди тра ва,
ка ко ски да са се бе пе ри ну 
из ма гли це,
и из вла чи се ис под ње, ру ку под ру ку, 
стре са ју ћи са њи вост 5
као ро су с пер ја про бу ђе не пти це. 
Гле да ла сам кад цве то ви 
ис под ма гле них по кри ва ча
гла ве из ву ку,
за чу ђе ни као па ли с ме се ца,  10
и за ца кли се си ја сет ме се ца,
сит них су на ца,
за ца кли се си ја сет бе о ња ча
ка кве има ју са мо цве то ви и де ца.
Гле да ла сам кад про бу ђе не тра ве 15
отва ра ју око по око, 
ухо по ухо, 
кад упе ри у ва си о ну
сво је ра да ре ма слач ков пу хор, 
а ниг де ни ког, све је глу хо.  20
по сма тра ла сам тра ву кад јој ју тар ње сун це
пру жи ле стве
и кад ис па ри са ње по след њи да шак
ма гле не ју тар ње се те. 
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Вихор туђинац
од не куд, из да ле ка, раз бој нич ки 
ве тар се ве рац за ду ва. 
Згр чи ше се ли сто ви и цва сти, 
скри се у зе мљу тра ва ма хо ви на ста,  5 
сру ши се це ру и хра сту гра на су ва, 
рас пе ва ним зри кав ци ма глас за ста, 
пре ки де пти ца не ка низ ду бра ву 
сво ју зво ња ву,
кр ста шу па у ку пре ки де се уже   10
и он у мра вље сру ши се по вор ке. 
Млеч ни пут се од стра ха згру ша, 
у ме ни ср це по ста де оско ру ша, 
и у ми сли ма ни че ми ми сао –
ки чи ца гор ка.  15



577

________    Зовина свирала   ________

први снег
Ви ри мо уз бу ђе но кроз ок но
у пр ви снег
не ко ли ко би ља ка и ја.
пра ме ње ода свуд ве је,
из зе мље, из не ба кли ја,  5
у ва зду ху се са мо од се бе за ме ће
сне жно цве ће.

у за тво ре ној со би, 
твр ђа ви од опе ка и ста кла, 
за ми ри са ше ник си ца и са са,  10
и лу го ви об ра сли ка ћун ком. 
За зво ни ше сре бр ни лан ци мра за, 
тре нут но се огла си 
ша пат во де под сне жне 
са шљун ком. 15

не ка слу чај ност пу ка 
по ре ме ти
сне жну бе ли ну ра них се ћа ња, 
из гу бих ве зу с не жним сне га сја јем, 
са сре бр ним мла до сти зву ком.  20
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Цветна душа
умро је цвет у ча ши.
не ти шти га ви ше ни шта,
али му ду ша још леб ди око ње га,
као да се ра стан ка пла ши
од зе маљ ског пре би ва ли шта.   5

Цвет је већ у гро бу, 
али ми рис још жи ви, 
још ис пу ња ва со бу.

Цвет не ду ше не ви дљи ва пре ђа 
да ле ко је сад од цве та,  10
пре ла зи овог све та ме ђе,
у све о бу хват ност се гу би да ле ку 
и спа ја са ду шом све ми ра, 
и ду шом у чо ве ку.
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пре датума
Зе мља пре да ту ма
пре о де ва ти се по че.
Вр ба про пу па,
а ку ку рек, си ро че,
отво ри под сне гом очи, 5
и по ток про пе ва ис под ле да.
пти ца пре вре ме на си ђе с ума,
на бу бри ше под зе мљом се ме на.

Рав на тељ про лећ них тр ка 
сви ма да де фо ру –  10
ко ме дан, ко ме три да на, 
ко ме су тон, ко ме зо ру – 
да за жу бо ре, да за зе ле не, 
да пр ви диг ну гру мен сне га 
са че ла, 15
ве сни ци да бу ду.
а ја сам пр ва за зе ле не ла,
зба ци ла са се бе ле да гру ду.
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Сто срдаца
пу за ви ца зе ле них ср да ца 
као да је хте ла по ка за ти 
ко ли ко их има, 
сва их је на ви де ло из не ла 
док ми се уза зид пе ла. 5

Ју трос су јој се ср ца 
по че ла да жа ре, 
да жу те, да се ро не, 
уско ро ће ми за су ти 
сто ло ве, ор ма не, бал ко не. 10
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Иње на дрвећу
Ду ше зи ме, крај се бе те слу тим, 
али те ви де ти не мо гу, 
скри ваш се ве што, 
сад си сјај, сад ве тар, 
сад ми ри си. 5
Слу тим те крај се бе, ду ше, 
у про зе блом жбу њу и ињу, 
у из ма гли ци ко ја пу ше, 
у обла ку си њу.
про зе бли ду ше, од ме не се не ту ђи, 10
при ја тељ сам твог бра та зе ле но га 
ко ји бо ра ви у че сти. 
ако си про зе бао, ево ти мо га ср ца, 
у ње му се сме сти.
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пружи длане
Је сен, а др во још има ли ста. 
Све што је у биљ ном со ку ог ња 
по чет ком ок то бра 
у лист по гна;
све што је ко рен ис ко пао зла та, 5 
уми ру ћем ли сту је да то.

Је сен, а др во још има ли ста. 
И онај ко ји ни су од не ли ви хор и ту ча, 
ко ји се још сун ча,   10
од не се пр во мра зо ви то ве че.

пру жи дла не,
не ка не ко ли ко тих по след њих 
уми ру ћи сун чев пла ми чак 
опе че.
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априлска помама
Чим се април ски ја ви лист, 
пти це, пти це, пти це, 
по гра на ма, у зра ку, у тра ви, 
цвр кут, зви ждук, свист. 
кљу но ви, кљу но ви, кљу но ви 5 
ру ме ни, цр ве ни, жу ти, 
ни ка ко да ућу те.

Чим тра ва ник не но ва, 
ја ви се гла со ва тма, 
про пе ва све што ћу та,  10
из сва ког бож јег ку та, 
чим април ски сва не дан, 
за чу је се од не куд 
и про му кли га вран.
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Чудотворац у воћњаку 
Чу до твор че, диг ни са тла
ову леп ти ри цу,
вас кр сни је,
на гра ну је поп ни.
она ти хо коп ни,  5
с кри ла јој спа да прах –
вас кр сни је,
по вра ти јој дах.
Мо жда је то не чи ја ду ша
пре тво ре на у кри ла.  10

пру жи јој ру ку, 
на гра ну је поп ни.
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Сапутници
кол ски пут ши рок про се ца по ље,
про се ца сте ње,
др во и ка мен се пред њим скла ња,
и трч ка ра уза њ тан ка пу та ња: 
сла зи куд он сла зи, за њим се пе ње. 5

као же на уз чо ве ка, 
уз пут ши рок она сту па, 
он као да је за ру ку во ди. 
пре чи цом она ход кат кад скра ти 
и на оку ци га да ле кој срет не 10
да по но во на ста ве ску па.
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Сунце и копачи
Шест је са ти. 
Сун це се пе ње 
и сен ку ки па ри са 
као се ки ром кра ти.

око де сет, кад се ко па чи 5
умо ри ше од ко па ња, 
по ста де сен ка ки па ри са
још ме тар ма ња. 

кад мо ба још два ме тра 
под нож ју др ве та до ђе бли же, 10
ко па чи ма ужи на сти же.

Сен ка се уто скра ти 
др ве ту ис под са мих гра на,  
и њи ва је већ би ла око па на. 
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Делфини 
на чу ну сам.
Ис под ме не ме та ра две ста. 
Во да се ола ко ли ста, 
ипак се до ле у ду би ни 
раз и гра ни ви де дел фи ни,  5
и рој се њи хов као сре бро 
ри ба бли ста. 
Во да зе лен ка ста и чи ста 
као зе ле ни мра мор се чи ни.
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Соко
Сред ње ве ков ни со ко 
на кро ву хра ста крај пу та соп стве ник је 
не бе ских огром них ло ви шта. 
Бли ско му је и не ба око  5
и шу ме вр хо вље ши ро ко. 
око ло, жељ ни ло ва, 
ја стре би, коп ци, ор лу ши не,
жу де да окр ва ве 
со ко лу сре бр но че ло.  10
али он је ви со ко, 
ни јед на мр жња ни стре ла 
не мо же по ло ми ти 
ње го ва кри ла 
гле чер ски  15
бли ста ва и бе ла.
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Јутро у шуми
Са би рам про план ком пе чур ке млеч ња че. 
на успо ме не ми за ми ри са ше пр сти, 
а ве дри ис точ њак што кроз за бран бр сти 
де тињ ства ми се да ле ког та че.

на успо ме не ми ри ше све и све тлу ца, 5
птич је пер је, у ја ру га ма вла га, 
мра ви ња ци и ду пља пу на пче ла, 
и гу штер ко ји бог зна за чим тра га, 
и го ми ли ца гљи ва крај ме не бе ла.

Јед ном сам и ја при па да ла брат ству 10
шу ма и би ла му чо ба ни ца, 
има ла сво је бо го ве и сво ју па ству 
и ве ру ко ју има пти ца, 
ра до ва ла се ми ри су и сја ју, 
лу та ла ва здан по са мо ће сај му   15
као да сам узе та под на јам.





За ви чај
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Верујем земљи на реч
Ве ру јем зе мљи на реч. 
она је је ди на спо на 
из ме ђу нас и оног 
што се пр во га да на сте кло, 
она ће пре не го сва ва си о на   5
от кри ти нам мут но по ре кло.

Ве ру јем зе мљи на реч.
пре ће нам ко рен и би ља ка млеч
и гли не гру де 
ода ти оно што зве зда кри је,  10
што је пре по чет ка би ло 
и што по сле бу де.

Ве ру јем зе мљи на реч.
Ве ру јем, пре не го до осе све ми ра, 
до пре ће се зе мљи до осе 15
и на ћи та мо от кљу ча на вра та
у за го нет ку с ко јом се љу ди но се
от кад је за да та.
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посвета
кô што на ко ле ни ма иду на хо до ча шћа,
се ћа њу на те бе идем у ду ху кле че ћи
и го во рим што ти за жи во та не сти гох ре ћи – 
у де тињ ство се, где си кра ље ва ла, вра ћам.

као при вид пу стињ ски ни че сли ка до ма ћа: 5
ти уз ко лев ку, украј сто ла, по ред пе ћи, 
уз те бе де ти ња нам ту га и бла жа и кра ћа.

ка да год сам тво га мо ра ла би ва ла су жањ,
дух ми је по де тињ ски био чист и не ду жан,
у на дах ну ћа, у ср ца ми ра си отва ра ла вра та. 10

Се ћа ња на те бе су ико не с ико но ста са,
из ма гли ца ју тар ња што се ле ти бе ла са
из над ви син ских осун ча них по ја та.
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опрости
опро сти че ста пу то ва ња,
ка сно от кљу ча ва ње вра та,
опро сти те ле фон ске по зи ве но ћу,
по зи ве у зо ру ра ну,
опро сти што че сто за не ма рих 5
тво ју са мо ћу.
опро сти по се те из бе ла све та
не че ка не.
За ту ре не опро сти ства ри,
по гу бље не кљу че и сун цо бра не. 10
опро сти мр тву стра жу
око мо га ми ра и ра да,
опро сти што си мо ра ла слу ша ти
оно што ме ни хте до ше да ка жу. 
опро сти што на вре ме не при ме тих 15
тво је те шке слут ње и се те.
опро сти што не схва тих
да и тво је го ди не ле те.
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Дедовски требник
на сто чи ћу тро но жном, хро мом,
дре ма мо ли тве на књи га ста ра,
на то пље на ми ри сом там ња на и ду ва на,
одав но је ни ко не отва ра.
пре ко сто чи ћа дуг пе шкир де вер ски, 5
цр ве ним кон цем ве зе но на ње му би ље,
и име да ри ље,
за ду шу по ги ну лог си на, 
оби чај се о ски вер ски.
у брон за ном свећ ња ку  10
до го ре ла све ћа во шта на
пу на гу стих су за.

отво риш ли књи гу, из ње по ми ле сло ва
као цр ни кук ци.
пра де до ви нам зна ни и не зна ни  15
че сто су је др жа ли у ру ци,
и чи та ли из ње по хи ља ду пу та
ре чи не са свим ја сне, и за то ле пе:
„Иса и је ли куј...
Вјеч на ја па мјат...  20
от че наш, иже је си“...

Треб ник сад за лу дан ћу ти на сто чи ћу,
док и ње га вре ме не од не се.
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Срећно вам сећање
Срећ но вам се ћа ње ма би ло 
пла шљи во, скро ви то, 
ма би ло сет но, 
кад пад не у бо жић ну зо ру, 
и за ве је ок на на про зо ру.  5

ево јед не круп не па ху љи це 
као из че сни це па ра, 
из не ба ви со ка 
па де ми на ок на. 
Срећ но вам се ћа ње 10
на де тињ ства да не.
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Дедовска кућа у пролеће
пре да мном на облак на сло ње на 
гра на бо ра,
она пр ва угле да сва ну ћа,
дру ге две дан ис пра те.
Ста зом кроз облут ке 5
и шкриљ ца сло же не пло че
про би ја упор на тра ва
и ја гор че ви не зла та сте цва сти,
око ку ће све тле по окрај ци ма.
очи со бе, 10
у ко јој је ро ђе на мо ја мај ка, 
на ис ток још сто је за гле да не, 
ис под њих се раз и шла је зер ца 
љу би чи це мо дре. 
као не кад у мом де тињ ству,  15
још трч ка ра ју ову да 
не у ни шти ви се ља чи ћи врап ци 
и чвор ци, ве ков ни др жа вља ни 
се о ских дво ри шта, 
сва ки час се од не куд ја ве. 20

ов де се, зна чи, ро ди ла мај ка
и ов де је ра сла са тра вом упор ном,
и ши бљем зла та стих оре о ла,
украј та ну шне ре ке 
об ра сле ко паљ ци ма зу кве.   25
ов де је ле ти
про са ња ла сво је пр ве сно ве 
у сен ци ове пра ста ре бу кве.
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просјаци пред црквом
Ју тре ње у цр кви одав но тра је.
пред цр квом су 
про сја ци, бо га љи, пи ја ни це, 
че ка ју да им ко у обо га ље не ру ке, 
у ка пе по де ра не  5
нов чић ба ци.
луп ка ју шта ке.
Чу ју се ли це мер ни бла го сло ви,
кле тве под му кле.
Мла де про сја ки ње  10
за бо ра ве се и у тре ну,
ли ца ве дра, 
раз го ли ће на не дра 
до је де цу дав но од би је ну.
Дру ге се пру жа ју но гу па трљ ке  15
у кр пе умо та не, 
по ка зју отво ре не чи ре ве и ра не.
Је дан ста рац, по из да ље, 
ис под гу сте ли по ве кро шње
обу вен у тра ље,  20 
ћу ти,
не зна се је ли нем,
или је то ње гов на чин про шње.
Је су ли до шли сви ту да се де 
ра ди нов чи ћа, хле ба ко ре,  25
или су се ис ку пи ли и они на са јам 
да се на гле да ју све та
да се раз го во ре.
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Сеоско гробље
на гро бље бран ко вин ско на кон мно го да на
свра тих иза но ћа шње га не сна.
Спа зих пре ме не свра ти ле су Ве сна
и пра ти ља ње на бо ги ња Мо ра на.

Ту ћу те дав ни жи те љи Бран ко ви не, 5
из над њих зе мља цр ве ни ца чвр ста,
по не где са мо оста ци тру ло га кр ста
ви ре из ого ле ле су хе гли не.

Тек о по не ком гро бу жи ви се још бри ну,
са мо вра не оде ве не у цр ни ну  10
грак ћу про му кло као да на ри чу.

Гроб нов је ју трос отво ри ла Мо ра на,
Ве сна ста ре по кри ла спле том гра на.
Све ште ни ци по је, поп ци ту жно зри чу.
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Завичај у снегу
на јед ном сав за ви чај по се део.
не ма на кро во ви ма цр ве ни ла
ни зе ле ни ла на ли ва да ма,
за ви чај по стао
не ка кав стар чић чу дан.  5 
у бај ци се са мо та кви стар ци ви де.
Ши бљу по ни кла бе ла кри ла, 
шу ма у би љур ним огр ли ца ма. 
на ро го ви ма го ве че та
ле пр ша ју тан ки убра да чи, 10
снег за суо ждре бе ту
про мр зле уши. 
Из дим ња ка се су ма гли ца пу ши.
Где ли бе ше наш цр кве ни то рањ
на ле вој или де сној стра ни? 15
ка ко до ки че ра?
Снег за ве јао до ње га џа ду.

на ла зим се у сне жном гне зду, 
не ви дљи ви па у ци око ме не пре ду 
сад сре бр но уже,  20
са да за мр зну ту зве зду. 
ко њу из но здр ва па ра су кља, 
пу ше му се са пи.
Има ли ко га ко би на је дан пут 
мо гао сву ову ле по ту да ис ка пи?  25
Има ли ока да об уј ми сву ову сли ку, 
ову за сле пљу ју ћу бе ли ну?

Да ми је да се као у де тињ ству 
по овом ме ку цел цу пру ћим. 
да ме ум на ке ру ша за ру нав ву че 30
а ја ни по што не ћу 
са сне га ку ћи.
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у давном завичају
Је ли ово не ка шу ма дру га? 
Је ли овај бо газ твр ђи од ко сти 
она ме ка ста за из мла до сти?

не кад та ну шни из дан ци ду ба 
са да су моћ ни ду бо ви стар ци,  5

ко ра им ис пу ца ла и гру ба, 
тле за су ли бе ли су вар ци.

од па ви ти крх ке по ви ју ше, 
ко ја се као ве ве ри ца пу же, 
по ста ло је сад ла ђар ско уже,  10
про пла нак драч и остру га гу ше.

Свуд дла ни но вог цре па се ви де, 
ру ме ни ко ко ра пре пе че на хле ба. 
ниг де сла ме, ниг де ће ра ми де 
и ста ре бо је не ба ви ше ниг де. 15

као да је за шао у зе мље ту ђе, 
у не по зна ту оке ан ску лу ку, 
не по зна ју га ниг де ку да уђе, 
не ма су се да да му пру жи ру ку.

Мо жда је вре ме да и он већ оде 20 
ка да ни ко га сво га не ма ов де.
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Завичај
ва ло ви то про стран ство све до го ра мо дрих
у ши ро ком лу ку –
по све тлу да на све би их кан да
до хва тио ру ком.
не бо ви со ко, зе мља ру је ва, 5
пу на шкриљ ца и бе лут ка,
ви но град до зре ва и пе ва,
ку ку руз бу ја, оскуд на пше ни ца,
у че сти љу бав ни са стан ци те тре ба,
у та ми ћук, у сва ну ћу ше ва, 10
за пад пун цр ве ни ла и жа ра.
Зве зде у ду би ни ав гу стов ског не ба
круп не као да их гле даш са зве зда ра.
по то ци рет ки, из вор ске во де пит ке,
по но ри, вр та че, ја ру ге, 15
око под не без о па сне и плит ке.

али кад за гр ми, кад за пљу шти, 
по ста не не ка кра ји на сто та, 
ја ру ге по лу де, из ли ју се, 
на бу ја ла во да зе мљу сљу шти, 20
др во ре де ва ља,
па шња ци се на пу не ка ме на и чка ља,
пти це и гми зав це об у зме стра хо та, 
у на до шлим по то ци ма се да ве
не му шта би ћа и де ца,  25
свуд око ло су сту пи це, 
за се де, тај не,
као да је смак све та.
Мој за ви чај мно го шта
у ме ни од го не та. 30
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кровови
Цр ве ни ша то ри у гра њу шљи ва, 
као вој нич ки твр до ра за пе ти, 
Цр ве ни ша то ри из ме ђу цр них њи ва
као се о ске пе ћи за гре ја ни
ка да сун це при пе че ле ти. 5

Цр ве не мо ги ле древ них рат ни ка
кри ју ви те шке ко сту ре и окло пе, 
же ле зне шти то ве и ка ја се. 
пе тло ви се од не куд гла се, 
је дан се и на мо ги лу по пе.  10

Цр ве не ку пе не дав но по га ше них ла ва
из ме ђу хра сто вих гра на, 
пер ја ни це над њи ма бе лог ди ма
ја вља ју да се ди вље ср це вул ка на
по че ло по ла ко да сти ша ва.  15
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пси из детињства
Је сте ли слу ша ли не кад у де тињ ству 
звон ки ла веж се о ских па са но ћу 
кад по ља мр тву ис пу не са мо ћу 
и не бе са огром ну озве зда ну пи сту?

Чи ни се пре пи ру се са ме се цом,  5
до ви ку ју са су сед ном па шча ди, 
или про сто ла ју спор та ра ди, 
или се де тињ ски пре га ња ју с де цом.

ка да јо вањ ским мра зом стег не зи ма, 
глас им је чист као у хе ру ви ма,  10
и ма љу ти, де чач ки су бе за зле ни.

И учи ни ми се та ко ча сом 
из ме ђу псе ћих гла со ва ма сом 
глас вер не Би не да се ја вља ме ни.





За тра вље но гро бље
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Разговор са косовом
ни ко, ко со во, не опла ка 
тво ја по ни же ња и не во ље, 
ни ко те не узе у за шти ту, 
ни ко не ја ук ну до обла ка. 
ни ко ван тво јих бр да и рав ни ца, 5
не ка ти је пат ња ла ка, 
ни ко те, ко со во, не опла ка 
ван тво јих бр да и тво јих ре ка, 
ван тво јих пла ни на и обла ка. 
не ка ти је суд би на ла ка.  10
ни ко те, ко со во, не опла ка 
сем по то ма ка
тво јих пла ни на и тво јих ре ка
и тво јих обла ка.
не ка ти је суд би на ла ка.   15
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лазар над косовом
у ру ка ма но си сру бље ну гла ву 
и шест ве ко ва на пле ћи ма. 
на зна ном раз бо ји шту тра ва, 
на о ко ло исти ви дик цео, 
исто по ље, иста го ра Ша ра,  5
на ко ју се не кад у лов пео. 
у ње му јед ном Ср ба ми ли о ни, 
и он у сва ко ме од њих има. 
ко сов ски ла хор 
из над по ља но си га по ла ко.  10

Дан је кад се до га ђа ју чу да. 
Ду ша се, за ча ра на ле по ти ца, 
из сна про бу ди, 
и исто га тре на 
ср ча ност је про жме дав на,  15 
ис пли ва из про шло сти оке а на 
бо ца не ха ја за пе ча ће на 
и ото пи нам се са ср да ца 
ле де на сте на.
као што троп ски не ки цвет про цве та 20 
по сле мно го про ле ћа по но во, 
мр тав ће ла зар та ко
тек по сле сва ких шестсто ле та
про леб де ти над ко со вом.

Слу ша ће истих ре ка ро мор,  25
пти ца пе сму исту,
по знат му и драг ко сов ски го вор,
за ста ће над ла за ри цом
и Гра ча ни цом,
леб де ти над Ша ром  30
из над цар ских ло ви шта,
огле да ти се у Сит ни ци, ла бу,
про лу та ти из над Га зи ме ста на.

Сва ких шест сто ле ћа 
мр тви лик ла за рев оба сја ће    35 
ко сов ске зе мље гру ду, 
огле да ти се у Сит ни це ре ке во ди.
И спа зи ће љу ди у чу ду
где ње го во ли це
не бом из над ко со ва бро ди.  40
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под земљом вас је више
под зе мљом вас је ви ше 
не го на по љи цу и њи ви. 
Ви ше вас је, ко сов ци, 
мр твих не го жи вих. 
Зр но што из ва шег ср ца ра сте   5 
не при ја те љу не ка је гор ко. 
под зе мљом вас је све ви ше, 
али ве тро ви се не бо је 
ва шег не при ја те ља, 
они ва ше гро бо ве га ле.  10 
ако не сме на ша, људ ска ру ка, 
зве зде на ва шим гро бо ви ма 
све ће па ле.
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кроз шуму мржње
кроз шу му мр жње 
чо век иде,
шу ма је пу на ћу ко ва и со ва,
гне зда гу ја, гне зда олу ја,
чо век се про би ја до про пла на ка  5
где сун це бу ја;
чо век се про би ја кроз шу му
до из во ра би стре во де,
чо век је кре нуо сун цу у по хо де.
кроз шу му мр жње иде чо век,  10
шу ма је пу на вра на и га вра на,
чо век се про би ја кроз про пла нак
до све тлих оаза,
до све тлих да на,
где је сва ка по ља на осун ча на,  15
где не ма ле гла гу ја,
чо век се про би ја до гне зда ко со ва
и сла ву ја.
кроз шу му мр жње чо век ко ра ча, 
пу на је отров них гљи ва,   20
пу на стр шље на, зо ља,
где на де сет зр на жи та 
ро ди сто ти ну зр на ку ко ља, 
чо век се про би ја до ора ни ца 
где бе ли ца ро ди пше ни ца. 25
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Затрављен гроб
на гро бу мом ни че тра ва, 
као луг ње га ко се са да, 
са да сам ли ва да.
не свра ћа ми ни ко да ме раз го ва ра  
осим шум ских цр них мра ва.  5

Ве тар са мо кат кад крај ме не ста не,
про ву че кроз тра ву на да мном пр сте
не ко ли ко пу та,
по љу би зе мљу уме сто кр ста,
цве ћу по ки да тре па ви це,  10
и од лу та.

Да сам ов де ви ше ниг де не зна се,
не зна ни онај ко ји се по цвет
на гро бу ми са гне,
не зна ни јаг ње 15
ко је тра ву на ње му па се.
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Затрављено гробље
пут ни че, ту не тра жи гро бље,
ње га су за рав ни ле ки ше,
сме то ви сне га,
ње га су пре га зи ли па сти ри,
ста да су пре га зи ла ње га.  5
Ту гро бље ста ро не ишти,
не ишти гро бље на ше,
уме сто све ште ни ка
ту вра не са да грак ћу,
ту су са да ова ца ис па ше.  10
Сад ку ку руз та мо бу ја,
та ла са ју се жи та,
зе ле ни де те ли на,
и остру га ра сте
на гро бу тво га си на  15
и тво га оца.
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Савремена тајна вечера
Два на е сто ри ца њих, са вре ме них апо сто ла,
ве за них не ком при зем ном ве ром,
при зем ним ци љем,
се де за ве че ром,
око ду гог сто ла  5
за кр че ног хра не из о би љем.

у бро ју зва ни ца слич ност је слу чај на 
са оном Хри сто вом ве че ром дав ном, 
мо жда их је би ло и три на е сто ри ца, 
али су се и они са ста ја ли тај но. 10

Је дан, на зо ви мо га Ју дом, 
љу био је нај бо љег дру га же ну. 
Дру ги, на зо ви мо га пе тром, 
три пу та се од ре као во ђе 
у ча су људ ске сла бо сти и стра ха,  15
и три пут се за тим по ка јао. 
Би ло је ту мо жда и још гре шни јих, 
али до њи хо ва име на не мо же да им се до ђе.

За це ло је, 
док још не би Хри ста  20
или сад за бо ра вље ног бо га,
слич на би ва ла ве че ра мно га,
пу на ко ле бљи ва ца, Ју да пу на,
би ло да се ве че ра ва ло са мо гра ха,
или пе че них ше ва и ја сто га. 25
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Људи ноћи
не ви де се, а чу јеш бат ко ра ка. 
Чу јеш ко ра ке, а њих не ви диш из мра ка. 
Ви ђа ју се по пре пла ше ну се лу, 
без бо жни ци, а крст им на че лу. 
као аве ти су и као ба у ци,  5
би бли ја за па сом, а нож им у ру ци. 
Јед ни зло чин ци, а дру ги су лу ди, 
лу та ју та ко по ту жној сво јој гру ди. 
Из над гра да, по крај јар ка не ка, 
пут ник на ђе уби је на чо ве ка.   10
учи те ља или су ди ју ко га, 
се ља ка или сту ден та не срећ но га. 
у се лу, за из ну ђе ним обе дом, 
на пи ја ју сло бо ди и Ср би ји ре дом. 
про ми чу се лом, а не чу јеш им ко ра ка, 15 
чу јеш ко ра ке, а не ви диш их из мра ка.
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________    Зовина свирала   ________

Ратиште
Сни ла ми се зе мља раз ро ва на, 
кр ти ца пу на сва, 
и га че ја то цр них вра на, 
гра, гра.

Зво ња ва ми је та зна на,  5
жа ли не ко га
и по вор ка ки шних да на 
сту де на, зла.

Ило ва ча пу на ра на,
до са мог дна, 10
мру сто ти не сва ког да на,
јед ном ћу и ја.

про гу та не ког сва ког тре на 
веч но сти мрак;
сèне, све до сèне сèна,  15
гра, гра.

у под зе мље отво ре на вра та 
ре дом сва,
а не бо рав но ду шно, 
пу но зла та,  20
сја, сја.

Све дрх ти од сту ди и стра ха
пред смрт на,
од пре те ћег зе мљи на да ха,
гра, гра.

Исправка
Исправка
сене, све до сене сена,
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Сахрана
Ре кла сам вра тив ши се са са хра не:
– опет нам је дан при ја тељ оде!
уз дах нуо си као да 
сам ти се та кла 
че сто по зле ђи ва не ра не,  5
и без же ђи ис пио гу тљај во де.
– Ипак ми смо че ти ри го ди не мла ђи,
при ме тио си.
– а мо жда и ви ше,
из го во ри ла сам што сам мо гла бла же и ти ше,  10
че ти ри го ди не бр зо про ле те.  
– као да сам те пр ви пут ју че
по љу био, сло жио си се пун се те.
– Већ смо из гна ни из љу бав ног ра ја, по но во
и те бе и се бе по зле дих.   15
уве че си ми до нео шо љу ча ја 
и ре као:
– обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди!
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нестрпљива лепотица
во зи ла сам се ауто бу сом ју че
а ис пред нас су но си ли по кој ни ка,
ко ра ком кор ња че ишла је прат ња. 
крај пу та су про ла зни ци ски да ли ка пе, 
а за стра ше ни стар ци су са ту гом   5
бри са ли су зне очи.

Ср ди ла се у ауто бу су ле по ти ца 
што због мр тво га не ка ква чо ве ка 
ауто бус сва ки час за стај ку је. 
по смрт ни марш је му зи ка сви ра ла  10
и про ла зни ци су опет ски да ли ка пе,
и у ауто бу су на шем по но во 
ле по ти ца се бу ни ла гла сно 
што га прат ња за др жа ва. 
а мр твог чо ве ка скло пље них очи ју, 15 
ко ме је ста рост за у век за ка сни ла, 
ко ји се ни кад не ће вра ти ти ку ћи, 
кри ви ла што због ње га не куд ка сни.
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Видовито 
Све ве че ми слим о не до куч ном 
са за мра че не стра не оне. 
Цве ће у сак си ја ма око ме не 
ћу ти, и оно
у се бе то не,  5 
на лик на љу де ка да се мо ле, 
ка да при зи ва ју дра ге ду хо ве.

Мо жда цве ће има ан те не
за не до куч но под не бе си ма,
за цар ство скро ви то 10
у под зе мља ду би ни,
мо жда је ви до ви то
и за то ми се та ко за бри ну то
и по то ну ло у се бе чи ни.
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Рађање цвета
пре је дан сат 
и два, три ми ну та
ни че пре да мном нов цвет,
по мо ли два зе ле на уха
и та ну шан врат.  5
око ло нас огро ман свет
ко ји не ма за ње га ни ви да ни слу ха, 
ми ли јар де твр дих сте на,
огром них го ра,
не по зна тих му ту шта би ља ка 10
и слич них ње му но вих кли ца, 
ми ли јар де ли ва да трав них
и њи ва где ни че ози ми ца.

И сви има ју уна пред озна че но 
сво је ме сто,  15 
сви су рав но прав ни – 
од пла не та до ви син ских кỏта, 
сви су за се бе сре ди ште све та,
и овај из да нак тек по ни кли
и ње гов жи вот 20
у све у куп ном цар ству жи во та. 

Pedja
Исправка
кóта

Pedja
Исправка
кóта

Исправка
Исправка
кóта
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________    Песме ван збирки   ________

у стакленој башти
ку пац на гло отво ри вра та
и у обла ци ма ди ма
као из Ве зу ва
ру пи у ста кле ну ба шту.
опа сност! опа сност!  5
ви ка ло је јед но дру гом цве ће, – 
смрт спо ља ду ва, 
као из отво ре ног вул ка на. 
опа сност! До ла зи уби ца,  
из ги ну ће мо до кра ја да на. 10

про да вац, за до вољ на ли ца, 
иде од вр сте до вр сте
и са се ца ко ме гла ве,
ко ме ру ке,
ко ме тан ке зе ле не пр сте. 15
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Цвет и људи
Муж и же на се сва ђа ју 
без пре да ха,
ми сле да су у со би са ми, 
ми сле да их не чу је 
уз дрх та ла од стра ха  5
тек ро ђе на ци кла ма.

Муж и же на се сва ђа ју.
Же на не по пу шта,
муж ви че све ја че,
ни на ум им не па да  10 
да се јед на ду ша не му шта
упла ше но гу ши пла чем.
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Душа цвета 
од ју тра ра на
у по моћ зо ве па ту ља ста пал ма, 
пра шљи ва, кло ну лих гра на, 
као же на нео че шља на. 

Цве ћа ри ца све дру го пу сти  5
и њу нај пре уми као де те, 
ли ску по ли ску из бри са ва том,
и на по ји јој до гр ла
сва ки атом. 
Зе ле на крв хло ро фи ла жи вље по те че 10
и ли шће, за хвал но же ни,
оста јој ли цем окре ну то
до уве че.

ко ли ко је пу та на дан
те би, те би, и те би, 15
чо ве че,
не ко по мо гао,
а ти остао хла дан!
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научно саслушање
Цвет сум њив на ли ва ди ухва ћен
од во де на са слу ша ње
у на уч не ка би не те.
ко си, шта си, ода кле си,
на уч на уве ре ња,  5 
здрав стве но ста ње,
до ба цве та ња и зре ња?
Ста ли да пре те.
Ћу ти цвет
као ре во лу ци о нар за клет. 10
под но се му нож под гр ло,
цвет не од го ва ра.
До во де пет све до ка,
да је пред ска зи вао зе мљо тре се.
Цвет по ри че.  15
на уч ни ци под но се елек трич ну иглу, 
бро је до де сет.
Цвет од шо ка
па да у не свест.
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Световид
Сре те ме у за ви ча ју Све то вид. 
Го спо де, ка ко је ди ван тај бог пре дак! 
Све тао као дра ги ка мен ре дак 
про ди ре кроз ду шу, ка мен и зид.

не са крих пред њи ме. ни страх ни ти стид, 5
ка ко ми по гле да че ло, већ схва ти 
за што сам на све ту и да ли па тим. 
у тре нут ку пој ми бог Све то вид

да ми ду ша не где у про шло сти за ста, 
вер на као што је кро ву свом ла ста,  10
у ча су сав мој би му ја сан лик.

по сто ја, и оде све тао као зрак 
про ди ру ћи кроз ка мен, ви ди ке и облак 
и за ђе не где за мо дри Ме двед ник. 

Исправка
Исправка
њиме
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Дух поезије
Све ре чи ове, по е зи је ду ше, 
увек су пи сма те би, у ства ри, 
Ма о ко јој ми сли ла од ства ри, 
ту ми сао ми сли о те би при гу ше.

Ти по зна јеш пре де ле мо је ду ше 5
као пла ни ном што зна ју го ве да ри
у ко је др во гром се ка да за ри,
где ра сту ди вље тре шње, где оско ру ше.

от пр ве мо је. ти раз у меш рет ке,
сти хо ви ти мо ји ни су за го нет ке,  10
по га ђаш сва ку стреп њу, слут њу њи ну.

И уна пред мо жда знаш све шта ће 
ко ја пе сма ре ћи, јер ми их ти шап ћеш, 
јер ми их ти ства раш уисти ну.
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неуспех
Са уза луд ног ло ва на фа за не
вра ћа се ло вац, за гр лић др жи пу шку
као па стир за гла ву бе ло у шку.
око ње га тр њи не, дре њи не нео бра не

и омр зну ти му га вра ни и вра не,  5
умор но се под ди вљу спу шта кру шку, 
раз о ча ран у сре ћу ло вач ку не му шту – 
осе ћа јућ не у спех као бол од ра не.

Та ко је сли ка ру ка да се из пеј за жа 
вра ти бвз сли ке. Ри бо лов цу с пла жа 10
и пу чи на кад до ђе без уло ва,

му зи ча ру кад ни је ка дра ру ка
да, у слу ху ро ђе на, ухва ти зву ка,
пе сни ку кад од не куд стиг не без сно ва. 

Исправка
Исправка
без
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призивање
Ћу ти мо као кад се при зи ва ју ду си. 
Ве че, мрак на Бе о трад па да. 
Ту су пе сни ци Фло ра, пу сло јић адам, 
пе снин пе вач, пе сник с ви о ли ном, 
пе сник ар хи тек та, –  5
цео спек тар
пе сни ка свих ста ро сти и за но са, 
и сви те мо ле 
по ја ви се, Ста не ску ни ки та, 
бар јед но га тре на.  10
бар као се на.

по ја ви се као не за бо рав них
бе о град ских да на
кад си пред нас као ча роб ник стао,
и по но во нас ома ђи јај. 15
вар ни це ра спи ду ха,
до бро том за си јај.
учи ни да чу је мо
сто тво јих ср да ца.
сто кр во то ка, 20
до при нам до ви да,
до при нам до слу ха.

Ћу ти мо као кад се при зи ва ју ду си.
Ве че, на Бе о град па да та ма.
ни ки та Ста не ску, 25
осе ћа мо ту си,
оста ни це ло ово ве че с на ма.

Исправка
Исправка
омађијај,

Исправка
Исправка
засијај,

Исправка
Исправка
срдаца,
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Шта могу
Раз у мем све гор ке опо ме не, хва ла бо гу:
зве рад пред зи му скри ва се у ја ме, 
стар ци се гре ју ог њи шту уз пла мен, 
зве зде се про ре ђу ју, али шта мо гу!

Зи ми се је цај чу је у пти ца сло гу 5
кла сје се пре тво ри ло у стог сла ме, 
др ве ту се пре ло ми ло су хо ра ме, – 
раз у мем опо ме не, али шта мо гу!

уз бу ђу ју ме још зве зде и пти це
и ми сли ми ни чу не ми ли це,  10 
и свет ми пра знич но по ста вљен сто.

Шта мо гу про тив стреп њи, за но са но вих, 
про тив до бре сре ће ко ју чу дом зо ви, 
да ми се у пе сму пре тва ра бол.
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узалудна опомена
Пре шер ну

Го во ре зво на с цр кве све тог Мар ка:
Да ле ки свет је ша ре на ла жа, 
ма слач ков пу хор, за во дљи ва ка жа, 
зми ја шар ка.

око ме не пле ти ве нац ко ра ка 5
ја би ћу увек тво ја мр тва стра жа, 
ти ха сре ћа је од свих ску пља, дра жа, 
успех је вар ка.

при ви ђа ће ти се и крај ба ште цар ске
гор ски че ти на ри 10
и Три гла ва вр хо ви сне жни.

Го во рио је та ко не ка да и ме ни
наш то рањ цр кве ни, –
али су за блу де би ле не из бе жне.
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Стари шумар
про ла зи чо век шу мом, ко по пар ку, 
ру ку је се ре дом са гра на ма жбу ња, 
чу па ко ров око ши бља ко је ку ња, 
не жно по ди о хе са ста зе ши шар ку.

Ра ду је се сва ко ме но во ме из дан ку 5
ста ро га ста бла. И све му се чи ни 
да је сти гао у го сте род би ни 
пре ма ко јој се љу бав осе ћа жар ка.

Сва та ста бла де ца ко да су му, 
ни ко ни је смео до та ћи ту шу му 10 
док он је ту био ње ним чу ва рем.

И сад кад се ука жу из међ гра ња 
ивер ке око још све же га па ња, 
са мо што му очи не за су зе ста ре.

Исправка
Исправка
подиже
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Чекање
Већ је ноћ. Чо век че ка уза луд но. 
про шли су већ и по след њи трам ва ји, 
ни је дан про зор ви ше се не сја ји, 
ни псе то лу та ли ца ни је буд но.

Се ћа се: у јед но вре ме да ле ко,  5
пре пр вих по љу ба ца и за гр ља ја, 
че као је та ко без кон ца и кра ја 
дав но сад за бо ра вље но би ће не ко.

И ми сао га стра шна об у зе не ка – 
мо жда му је та ко да стре пи и че ка 10
са мо не ко ли ко ноћн пре о ста ло.

За бо ра ви ће и ове че ка ња ча се
ка да сва ка ту га за бо ра вља се – 
не где под зе мљом, где и све оста ло.
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како ко
ка ко ко, али ја знам је зик не му шти
ко ји се учи у древ ној под не бом шко ли, 
ње га зна чо век ко ји са мо ћу во ли, 
ко ји раз у ме реч ки ше кад пљу шти

и ми сли не ба кад се на ту шти,  5
и шта пас цви ли кад га ту га ско ли,
шта раз го ва ра ју хра сто ви го ли, – 
њи хов и мој је зик ту ге су су шти.

За раз го во ре са љу ди ма тре ба 
је зик увек дру ги нспод дру гог не ба,  10
а с не му штим оби ђеш сву зе мље ку глу.

Ми слим мо гла бих жи вот про ве сти 
као ис по сник ко ји на шум ској це сти 
ослу шку је пти цу н ти ши не ту ту.
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Грамофонска плоча
по про дав ни ца ма у да ле ком све ту 
хо дам на те на не,
ку пу јем сит ни це ка квих не ма код нас, 
за ве ша ње сли ка ча вле ме син га не, 
спра ви цу ко јом се у иглу уде ва ко нац. 5
ку пу јем не по треб не дран гу ли је глу пе:
мре же за ко су као па у чи на,
јев ти не огр ли це код нас ску пе,
пу дер, ми ри се, ту би це кар ми на,
чи о де, коп че, са пи ња че, ре ме на, 10
за де цу гу ме не ин сек те, луфт ба ло не,
спра ву ко јом се ко ра ци ме ре,
и још бих мо жда ку по ва ла сва шта
што је тр го вач ка из ми сли ла ма шта,
али утом у бли зи ни са пло че 15
глас Црн ца пе ва ча пе ти се по че.
по жу рих та мо, али до кра ја не до чух,
про бу ди ме не ки зло дух.
До тле је сан те као нор мал но,
као жи вот при ро дан био, 20
али као о чу ду се пи там стал но
ка ко је не зна ну ми му зи ку
из ми слио. 
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пред рударским окном
Већ две го ди не 
не ма на ле че њу ви ше 
ал бан ца, бо ле сног де ча ка, 
с ко јим сам по ле ко ви ту во ду 
на из вор за јед но ишла. 5

не ма га, а ја још чу јем 
го во ри ми као уче ни ку 
учи тељ ста ри:
Ре ци шта то ма ри 
што сам ја ал ба нац  10
а ти Срп ки ња,  
шта то ма ри!

И та ко су сре та сва ког
пи та са се том,
де ти њом се том ду бо ком: 15
Шта ма ри 
што ти ве ру јеш у Хри ста,
а ја у про ро ка,
ре ци шта то ма ри!

не ма га да за јед но 20
иде мо по ле ко ви ту во ду, 
да ми о сво ме до му при ча,
да ми из сво га ли тра
на ли је у ча шу
не до зво ље них ми још сто гра ма 25
са мо хи тро, 
од док то ра кри шом,

Де ча че, од ју трос те че кам. 
ако ни си у зе мљи не где 
од ко ре на др ве ћу ду бље, 30 
ако си у ру дар ском ок ну, 
пре ва ри под зем не си ле 
и кри шом изи ђи из ја ме.

Бли ста ју сун ца зу бље 
све тла је сва ва си о на,  35
ниг де ни па хуљ нце та ме 
и ва здух ште дро ну ди 
пре пу ие ча ше озо на.
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не дај се, Тара
не дај се, Та ра, та ко ти бо га,
да те ис ки да ју као Дри ну, 
ис пре се ца ју као уже, 
да ти по це па ју све тле ру ка ве, 
да те по пут пи ве за да ве. 5

не дај да те чо век ско ви тла, 
да му тво ји во до па ди го не ви тла, 
не дај сво ју сло бо ду, 
сво ју ни кад не у кро ће ну во ду. 
не дај да ти за тво ре у хап са не 10
тво је ви ро ве, 
зе ле не очи на сме ја не.

Мла да си као да си сад по те кла, 
и ста ра као ва си о на,  15
зе ле на као под ота вом њи ве, 
мо дри ја од не ба кад бу ра ми не. 
не дај да те за да ве као гр ло пи ве, 
сми ре као во ду Дри не.
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кртичњаци
уме сто ора ча
кр ти це нам сад зе мљу ору, 
сад уме сто го ве ди
у то ру кр ти ца кра љи ца
на пре сто лу се ди. 5

кр ти це сад пу стим ку ћа ма
до шле су до ис пред пра га. 
Са да оне ста зу пр те 
где чо ве ко вој но зи 
не ма ви ше тра га. 10

оста ви ле су шу му, 
ду бо ке ја ру ге ње не, 
из ву кле се сме ту ис под зла та 
и, пу стом при ву кле по дру му 
до ис пред вра та. 15

Њи ве су нам са да на лик 
на гро бља сит них, не му штих, би ћа, 
где се пру жа ла бра зда плу га 
цр на и ду га.

пут пу стих са да  20
њи ви ца и ли ва да 
под зе мљем кре ну 
да оне пре о ра ва ју зе мљу 
чо ве ком на пу ште ну.

но ћу, да се на ди шу зра ка,  25
отво ре по тај но вра та 
и гр ла дим ња ка 
ужи ва ју ћи у по ља на ма не ба 
и зве зда но га зла та.
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небеска коњица
ноћ. Спа ва ју гра не, гне зда, 
огр ну ла се ти ши ном ре ка, 
не бе са бес крај но да ле ка, 
пу на зве зда.

на јед ном гром, смр скав ти ши ну, 5
као свет ро ђен ни из че га, 
иза ви ди ка си ну.

Раз ја ре на ко њи ца му ња 
из над шу ма про га ло пи ра. 
Зве зде за бра ви ше злат не шкољ ке, 10
пти це гне зда, 
не бо бли ста ве шле мо ве на ву че.

ко њи ца гро мо ви ма на о ру жа на 
не бу из па кле на кра ја 
све је бли же,  15
бар ја ке раз ви ја цр не, 
раз ба цу је ко пља мо дра – 
ве ко ви ма се чи не ду ги ми ну ти. 
као да је све ту до шло до сма ка.

И на мах све ста де,  20
уму че па кла го вор, 
пре ста ше ог ње не се ки ре 
та му да се ку 
ху ка се сру чи у по нор.

као у из ми шље ној при чи 25
у тре ну све се сти ша
от кљу ча ше се гне зда,
ти ши ном се огр те ре ка.
И по но во је не бо бес крај но ви со ко
и пу но зве зда. 30
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Ветар
Ве тар. За мр си ле се сен ке, 
за гр ли ле гра не за љу бље не, 
осе ти ле се слат ко бре зе 
у на руч је бо ро ва ба че не. 
ли сто ви љу бе је дан дру гом дла не,  5
пе ви це се шу ма ма го не, 
пре ки да ју ћи зрач не сви ле спо не, 
мла ди по то ци уз бу ће но зво не, 
чу је се ви син ских кљу но ва кли ка. 
Тад ве тар про ме ни пра вац као ја стреб, 10
ка ра ван обла ка не бе са за стре – 
и на јед ном про ме ни се сли ка.
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на мртвој стражи
Сто ји вој ник на стра жи сам сам цит 
и по сма тра злат но не бе ско во ће. 
Ве тар је, и он се тре се од хлад но ће, 
здрав и на о чит.
Зве зда је свод не бе ски пре пун, сит,  5
он би да их из бро ји по што-по то, 
да за бо ра ви ка ко дрх ти од хлад но ће.
Размши ља да ли и на не бу го ре
це ло га жи во та свог
стра жа ри та ко и ве чи ти Бог,  10
да ли ви ди на стра жи ње га,
вој ни ка про мр злог.
пи та се да ли ће веч но тра ја ти
тај вој ни рок
и шта је све му циљ и пра у зрок,  15
и шта он, вој ник, на зе мљи тра жи.
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Душо неспокојна
Ду шо не спо кој на, 
је си ли на шла уто чи ште? 
но во о тво ре не ра не 
је су ли ти слат ке 
или те ти ште? 5

пут ни це не спо кој на, сет на, 
ка кво је сун це но вог кон ти нен та, 
има ли на ње му мра зе ва, олу ја, 
при ла зи ли ти и та мо ср цу 
отров ни ца, бо ла гу ја? 10

ка кво је не бо над но вим кон ти нен том, 
је ли ма гле но, мут но? 
Да ли те пти це бу де сво јом вре вом? 
Ис ти и ска сре ћа свра ти ли бар ус пут но, 
слу ша ли те ко та мо са ус хи ће њем? 15
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Борба у срцу
Бо ре се у ср цу 
осе ћа ње ко је се бу ди 
и осе ћа ње на са мр ти:
јед но дру го га се пла ши,
јед но дру гом 5
не мо же да се от ме.
као у по зо ри шту,
по сма тра ср це у се би
два ју на ка –
јед но га му до бро по зна та,  10
и дру го га ко ји тек сти же, –
је дан ће ли ста ти и ра сти
дру ги би ти ли сни смет зла тан.
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Човеков живот
Про ти Ма те ји Не на до ви ћу

на гле да ла сам се, на пи са ла,
на слу ша ла по гр да и хва ла, 
ми ло ште, зло бе, 
на гле да ла ле по те и ру го бе,
зве зда но га и сун че ва сја ја,  5
ме се че вих искри,
гле да ла у гро бо ве отво ре не
ро ди те ља, бра ће, се ста ра,
ви ђа ла но же ве и пу шке, 
слу ша ла ме тал но ди са ње  10 
тен ко ва и ави о на
и зву ке по бед них зво на,
гу ши ла се да хом ба ру та
и ле чи ла на пит ком озо на,
рас ки ну ла по не ке лан це,  15
и у по не ке ра до па ла,
одо ле ла по не кој си ли
и на стра шном ме сту
по не кад по сто ја ла.
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Ђурђе убија аждају
кроз про зо ре Гра ча ни ци 
зрак као мач на о штрен уђе, 
оба сјав је у ча су, 
кад у ажда ју на ико но ста су 
ко пље за би Ђур ђе. 5

у ол та ру за вла да стра ва.
Свих два на ест апо сто ла
по ги ну тих гла ва
скри ли це иза оре а ла,
а под сво дом из над Рас пе ћа 10
ан ђе ли, још де ца,
у го ми лу се зби ше
дрх тећ као пла мен во шта них све ћа. 

апо стол и го ве дар лу ка  
је два свла да 15
не ко ли ко упла ше них кра ва 
и те ла ди.

уз дрх та ла ру ка Ма ри ји на 
при љу би чвр сто уз гру ди 
усну ло га си на  20
у стра ху да се не про бу ди.

а Ђур ђе,
по сле из вр ше на чу да
исто га тре на
са ико но ста са не ку да 25
ис па ри као се на.
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Зенице са икона
Зе ни це, зе ни це, зе ни це, 
пре ве ко ва отво ре не. 
окре ћу се ко лу ти 
мо дри, зе ле ни, жу ти, 
као да се у сун це гле да.  5
Сто јим као сред при че, 
све што се ре ћи има, 
зби ва се у ми сли ма, 
у се би за ри че. 
убр за ла ср це зво на.  10
Зе ни це, зе ни це, зе ни це, 
са древ них ико на.
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последњи плод
Сви пло до ви већ су об ра ни 
са мо јед на ја бу ка 
на нај ви шој воћ ке гра ни, 
злат на, као од мла да во ска, 
сто ји још нео бра на.  5 

Је се ње јој се сун це уми ља ва, 
за о би ла зи је олу ја,
и бе ра чи ца же ле зна ште ди је зу ба та.

ка да бо гу бу де во ља,
он ће је сво јом ру ком уза бра ти 10
и уне ти ме ђу рај ске ду ње и ја бу ке.
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освећење нове цркве
убо ги му че ни ци, у ва шем ата ру 
са зи да ли су цр кву но ву. 
Знам, ви ше би сте во ле ли ста ру 
и да ста рог све ште ни ка по зо ву.
Сви ђа ла би се знам и ва ма  5
но ва цр ква што у се лу сто ји
да ме ђу па ли ку ћа ма 
ни је био и ваш су сед по ко ји.
Ви ше би сте во ле ли да сте жи ви,
али мо жда би вам дру га зла мно га 10
по сла ло не бо та да,
па би сте кле ли и са мо га Бо га.

у цр кву би мо жда уда рио гром 
у вре ме си но вље вог вен ча ња – 
по де мо на во љи, 15
мо жда 6и се у бож ји не ду жни дом 
уме шао и тад прст ђа во љи.
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Змију не треба помињати
Зми ју не тре ба по ми ња ти, 
мо же те се се ти ти по до зре њу скло на. 
ни смрт не тре ба по ми ња ти, 
мо же те се се ти тии она.

а ја не слу шам са ве те  5
му дре из на ро да љу ди, 
ни ти су је вер је чи је, –
по ми њем и смрт и зми је.

Мо же ти не ко змиј ске ћу ди 
а ре чи го лу би је  10
оте ти оног ко га во лиш, 
и осмех мо же да уби је.
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Црнбог
Из ву кли се обла ци из гу ду ра, 
Црн бог древ ни то се ве се ли, 
око че ла му оре о ли бу ра, 
за ки ти ла га му ње ру жа гнев на.

Су дећ по по гле ду ти и гла су,  5
Ти по том че све тло га Бел бо га, 
чу вај га се,
он ње го вим мом ци ма по ста вља зам ке, 
ста зе им и на ме ре му ти, 
са зве жђи ма оме та са стан ке. 10

Чу вај га се!
Бо јим се узе ће те за ру ку
и за ве сти у крај ка кав там ни
где за лу та ле во да да ви,
ода кле до ме не не ћеш на ћи пу та 15
у овај за лив пла ви 
од бо ги ње про ле ћа да ро ван ми.
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Волшебна земља 
Ја ук неш ли у кра ју овом,
по ста не пе сма.
Са гре шиш ли де лом и сло вом,
за зво ни ће по кај ни ца. 
Ро диш ли, 5
за чу ће се успа ван ка.
умреш ли,
об ја ви ће смрт ту жба ли ца.
За во лиш ли,
го во ри ћеш сти хо ве  10
у бол ном не сну.
Што чи нио да чи нио,
пре тво ри ћеш у пе сму.
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Молитва за оклоп
Чим се про бу дим,
уда ри ме ка мен у гру ди
као увре да оштар
и све оштри ји што сам са ма бла жа;
али ја се гра дим да га не опа жам. 5

Ду хо ви до сто јан ства,
по сто је ваљ да и та кви ду си ко ји, 
до ту ри те ми по тај но
окло пе од же ле за ја че,
кад ми се ка ме ње сру чи на гру ди, 10
да се не по бо јим,
да се у га ђа ча
ни слут ња не про бу ди
да ме та као уда рац у ме не ба чен. 
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оп ште на по ме не

1. Са став књи ге
пр ва књи га тре ћег то ма Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић са ста вље на је из збир ки 
Сло во о љу ба ви, Ме ђа ши се ћа ња, Са јам ре чи, Ми хољ ско ле то, Пам ти ћу све, Не бе ски раз бој 
и Зо ви на сви ра ла. у по себ ном одјељ ку на ла зе се пје сме ко је ни су увр ште не у Са бра не пе
сме, ни ти у би ло ко ју збир ку, а на ста ле су од 1980. до 1993. го ди не. Струк ту ра ове књи ге 
Це ло куп них де ла по на вља у ди је лу основ ног тек ста (пје сме Д. Мак си мо вић) струк ту ру 
4. из да ња ди је ла че твр те књи ге (Сло во о љу ба ви) и пе ту књи гу Са бра них пе са ма (Бе о-
град, но лит, 1990). у 6. из да ње пр ви пут је ушла збир ка Пам ти ћу све, док је збир ка Ме ђа
ши се ћа ња у исту еди ци ју увр ште на од 3. из да ња, за јед но са Сло вом о љу ба ви (књ. 5, 1985); 
у 4. и 5. из да њу уз дви је прет ход не збир ке штам па не су и збир ке Са јам ре чи и Ми хољ ско 
ле то. Ше сто из да ње је до ни је ло нов рас по ред збир ки: Сло во о љу ба ви је пре ба че но у књ. 4, 
а у књи зи 5 Са бра них пе са ма на шле су се на ве де не че ти ри збир ке. 

2. Из во ри
Из во ри об у хва та ју све ма те ри ја ле ко ји по сре ду ју (чу ва ју или по свје до чу ју) не ки текст. 
За по е зи ју Де сан ке Мак си мо вић глав ни из во ри су из да ња збир ки/књи га пје са ма, а осим 
њих – ча со пи си, ли сто ви, но ви не, у ко ји ма је об ја вљи ван нај ве ћи дио пје са ма. Фак си ми-
ли ру ко пи са за пје сме из ових збир ки ни су об ја вљи ва ни, а ру ко пи си (дак ти ло гра ми, 
ауто гра фи) су у по ро дич ној за о став шти ни, те ни су по год ни, од но сно до ступ ни за об ра-
ду. по пи са ла их је алек сан дра Вра неш (Ру ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић, 
Бе о град, 2001), на во де ћи на сло ве, пр ви и по сљед њи стих и број вер зи ја. Мо же се прет по-
ста ви ти да у по сје ду из да вач ких ку ћа ко је су об ја вљи ва ле по је ди не збир ке има и ру ко-
пи са. Тре ба на по ме ну ти да је Д. Мак си мо вић сво је тек сто ве да ва ла и ра ди о фо ниј ским, 
од но сно те ле ви зиј ским сред стви ма оп ште ња, али су и иза њих сва ка ко ста ја ли пи са ни/
штам па ни из во ри, ко ји у том слу ча ју има ју пред ност. 

2.1. Ауто гра фи / ауто ри зо ва ни дак ти ло гра ми 
ауто гра фи пје са ма Де сан ке Мак си мо вић ко је се об ја вљу ју у овој књи зи на ла зе се дје ли-
мич но у ње ној за о став шти ни, у по сје ду на сљед ни ка. пре ма по да ци ма а. Вра неш, ве лик 
број пје са ма ко је об у хва та ова књи га Це ло куп них де ла са чу ван је у об ли ку дак ти ло гра ма. 
по што не по сто је усло ви да се ти из во ри у цје ли ни упо ре де са об ја вље ним ре дак ци ја ма, из 
по да та ка ко је да је а. Вра неш, са оп шта ва ју се еле мен тар не ва ри јан те (на слов, пр ви и по-
сљед њи стих, број ре дак ци ја или сл.). увид у ауто гра фе и ауто ри зо ва не дак ти ло гра ме је од 
по себ ног зна ча ја за не ја сна мје ста у из да њи ма или за мо гу ће ко рек тор ско-лек тор ске ин-
тер вен ци је, на ста ле ми мо аутор ки не са гла сно сти. по го то во би би ло дра го цје но да се до ђе 
до ра ни јих ре дак ци ја, или до пје са ма у на цр ту, што би чи та о це и ис тра жи ва че уве ло у сам 
ства ра лач ки про цес, у пје снич ку ра ди о ни цу Д. Мак си мо вић. ова гра ђа би та ко ђе омо гу-
ћи ла да се пра ти суд би на по је ди них пје са ма у јав ном жи во ту (пре прав ке за но ва из да ња 
или за из ла га ња у од ре ђе ним при ли ка ма), али, по све му су де ћи, та ква си ту а ци ја ће на ста-
ти тек по што за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић до ђе у ар хив ске збир ке. 
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2.2. Штам па ни из во ри
С об зи ром на оно што је ре че но, штам па ни из во ри су за са да основ ни но си лац ра ни јих 
и ко нач них ре дак ци ја пје снич ких тек сто ва Де сан ке Мак си мо вић, ње них за ми сли, кон-
цеп ци ја ци клу са/збир ки или по во да за њи хо во на ста ја ње. не ке од пје са ма из збир ки 
увр ште них у ову књи гу об ја вље не су на ви ше мје ста. у по пи су се на во де са мо они из во-
ри за ко је се прет по ста вља да су ауто ри зо ва ни – иза бра на дје ла и слич на из да ња, уко-
ли ко их је при ре дио не ко дру ги, а у њи хо вој ре дак ци ји ни је уче ство ва ла пје сни ки ња, 
не узи ма ју се у об зир. Де сан ка Мак си мо вић је пје сме нај че шће об ја вљи ва ла у пе ри о ди ци, 
а он да их је, с не ве ли ким из мје на ма, при ку пља ла у збир ке. очи глед на пре штам па ва ња 
не по пи су ју се та ко ђе као из во ри.

2.2.1. пе ри о ди ка
Зна чај пе ри о ди ке као из во ра је из у зе тан. она је основ ни но си лац ра ни јих ре дак ци ја 
ве ћи не пје са ма ко је по сли је ула зе у збир ке, али и из вор ви ше ре дак ци ја ко је се по ја вљу-
ју не за ви сно од збир ки или чак по што су об ја вље не у збир ка ма. пе ри о ди ка свје до чи и о 
тре нут ним свр ста ва њи ма пје са ма (нпр. ци клус По след ње пе сме), или о по во ди ма ко ји 
иза зи ва ју на сло ве (Са јам књи га у Бе о гра ду: Са јам ре чи). ка ко се ви ди из по пи са скра ће-
ни ца, Д. Мак си мо вић је са ра ђи ва ла у ве ли ком бро ју пу бли ка ци ја. То је иза зи ва ло из вје-
сне не у јед на че но сти (пи смо, гра фич ке кон вен ци је, ко рек тор ски или лек тор ски рад), 
али оне по пра ви лу не на ру ша ва ју сми сао тек ста и от кла ња ју се без ве ћих те шко ћа.

2.2.2. књи ге (збир ке)
Збир ке Д. Мак си мо вић на ста ја ле су ре дов но из но вих пје са ма (об ја вље не у пе ри о ди ци 
или штам па не не по сред но из ру ко пи са). Де ша ва ло се да се у збир ка ма до не су и пје сме 
из прет ход них књи га или из ра ни јих пе ри о дич ких пу бли ка ци ја. Тај по сту пак је нај у па-
дљи ви ји у збир ци Ми хољ ско ле то (у ре дак ци ји Ми ло ша И. Бан ди ћа), са ста вље ној из 
со не та. Иако огром ну ве ћи ну чи не со не ти са вре ме ног по стан ка, при кљу чен је и из вје-
стан број со не та ко је је пје сни ки ња ра ни је об ја ви ла. Ми хољ ско ле то ти ме ни је из гу би-
ло ста тус по себ не и но ве аутор ске збир ке. Та ко ђе је Са јам ре чи (1987) уокви рен две ма 
пје сма ма из дав не збир ке Зе ле ни ви тез (1930), али су оне из о ста вље не кад је збир ка увр-
ште на у Са бра не пе сме. не ке збир ке из ван Са бра них пе са ма, на ста ле по сљед њих го ди на 
пје сни ки њи на жи во та, са др же ве ћи број дру гих ре дак ци ја је ди ни ца из по ме ну тог из-
да ња, али се на чел но чу ва је дин ство збир ке и об ја вљу је се у цје ли ни (Зо ви на сви ра ла). 
у дру гим слу ча је ви ма ра ди се о жан ров ски спе ци фич ним збир ка ма као што је Озон за
ви ча ја (1990), збир ка ха и ку по е зи је, или Не бе ски раз бој (1991), ко ја је кон ци пи ра на као 
збир ка пје са ма за дје цу, ма да са др жи ди је лом и ре дак ци је пје са ма ко је се на ла зе у Са
бра ним пе сма ма или у Зо ви ној сви ра ли. Због то га се у на шим на по ме на ма са мо упо зо ра-
ва на чи ње ни цу да ли има ва ри ја на та/ре дак ци ја, али се не по пи су ју раз ли ке, бу ду ћи да 
ће ци је ла збир ка ући у дио ко ји об у хва та књи жев на дје ла за дје цу. 

2.2.3. Збир ке у Са бра ним пе сма ма 
Збир ка Сло во о љу ба ви пр ви пут је увр ште на у Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић. – (3. из-
да ње) Бе о град; но лит, 1985. – 5. књи га, стр. 7–118, за јед но са збир ком Ме ђа ши се ћа ња. 
у 4. и 5. из да њу уз ове дви је штам па не су и збир ке Са јам ре чи и Ми хољ ско ље то. у 6. из да-
њу (1990) Сло во о љу ба ви штам па но је на кра ју 4. књ. Са бра них пе са ма (Не мам ви ше вре
ме на, Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка, Пе сме из Нор ве шке, Ни чи ја зе мља, Сло во о љу ба ви), 
док су се Ме ђа ши се ћа ња на шли у 5. књи зи истог из да ња, при је Сај ма ре чи, Ми хољ ског 



661

________    Напомене   ________

ле та, Пам ти ћу све. осим ових про мје на у са ста ву књи га, иза зва них из да вач ким раз ло-
зи ма, за Са бра не пе сме се мо же ре ћи да не до но се но ве ва ри јан те у од но су на пр ва из да-
ња збир ки. За ни мљи во је да се у збир ци Ме ђа ши се ћа ња по ја вљу ју дви је пје сме (Др ве на 
цр ква и Гри гов гроб) из збир ке Пе сме из Нор ве шке (1976), са да с ма лим раз ли ка ма у тек-
сту. ка ко уз на слов ну стра ни цу сва ког из да ња сто ји на по ме на („ово из да ње Са бра них 
пе са ма Де сан ке Мак си мо вић из да вач је при ре дио у са рад њи са ауто ром“), то фор мал но 
оба ве зу је при ре ђи ва ча да ува жи евен ту ал не ва ри јан те, од но сно да Сп увр сти у из во-
ре, без об зи ра што не са др же од сту па ња/раз ли ке пре ма пр вим из да њи ма збир ки. Из 
тих раз ло га на во де се по да ци о мје сту сва ког тек ста у свим из да њи ма Сп и о про мје на ма 
рас по ре да по књи га ма.

Из да ња збир ки у Са бра ним пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић под ре ђе на су је дин стве-
ној кон цеп ци ји: из бје га ва ју се по на вља ња пје са ма уну тар но ве цје ли не, за раз ли ку од 
збир ки, у ко ји ма се о то ме ни је мо ра ло во ди ти ра чу на (нпр. из Ми хољ ског ле та из о ста-
вље не су пје сме ко је су се на шле у дру гим збир ка ма) и осло ба ђа ју се пра те ћих тек сто ва 
ко ји не по ти чу од аутор ке (нпр. по го во ри књи жев них кри ти ча ра). 

2.2.4 пе сме ван збир ки (1979–1993) 
овај одје љак са др жи пје сме ко је су на ста ја ле па ра лел но са Сло вом о љу ба ви, Ме ђа ши ма 
се ћа ња и доц ни јим збир ка ма (Зо ви на сви ра ла), све до по сљед њих пје са ма ко је је Д. Мак си-
мо вић об ја ви ла за жи во та или су, евен ту ал но, по смрт но штам па не из ње не за о став шти-
не. не укљу чу ју се, на рав но оне пје сме ко је су пре штам па не у пе ри о ди ци, а при па да ју 
ра ни јим збир ка ма (нпр. „Жао ми је чо ве ка“, Стре мље ња, 3, 1985, „Спо мен на уста нак“, 
По ли ти ка, 6. јул 1989, „не бој се“, Днев ник, 12. фе бру ар 1993, и др. ). Та ко ђе ни оне ко је 
су ве за не за по зну ха и ку или за дјеч ју по е зи ју, по што ће се те вр сте на ћи у за себ ним 
књи га ма. Из вје сне пје сме об ја вљи ва не су у пе ри о ди ци и на кон што су штам па не у збир-
ци. Без об зи ра на то да ли су те ре дак ци је ста ри је или мла ђе од тек ста у збир ци – тај се 
сма тра основ ним и пре ма ње му се са оп шта ва ју раз ли ке. (прет по ста вља мо да су не ке 
пје сме по но во об ја вље не пре ви дом, или су пак дру ге ре дак ци је.) 

3. пра во пис
Сви тек сто ви при ре ђу ју се по са вре ме ним пра во пи сним на че ли ма, уз пу но по што ва ње 
је зич ко-пра во пи сних осо бе но сти до ко јих је Д. Мак си мо вић др жа ла (уко ли ко се одва ја-
ла од пра во пи сних кон вен ци ја сво га вре ме на, те же ћи да на гла си не ки зна чењ ски чи ни-
лац). пра во пи сне раз ли ке из ме ђу из во ра и основ ног тек ста у на че лу се не по пи су ју, осим 
раз ли ка у ин тер пунк ци ји и оних ко је би мо гле има ти зна чењ ске по сље ди це. по што су 
збир ке об у хва ће не овом књи гом об ја вље не пре ма пра во пи сним кон вен ци ја ма ко је ва же 
од 1960. го ди не, оне се бит ни је не одва ја ју од пра во пи сних кон вен ци ја уста но вље них 
1993, но вим пра во пи сом Ма ти це срп ске. али пр ва из да ња по је ди них пје са ма у пе ри о ди-
ци, об ја вље на мо жда без ве ћег по сре до ва ња лек то ра, свје до че у по је ди но сти ма о за ни-
мљи вим од сту па њи ма од стан дар да (нпр. бље сак > бле сак). Све та кве раз ли ке по пи су ју 
се у ва ри јан та ма уз сва ку пје сму. 

при мје на пра во пи сне нор ме ни је, ме ђу тим, у све му до сљед на, због ра зу мљи вих пје-
снич ких сло бо да и пра ва на од сту па ња, али и због по вре ме не не бри жљи во сти или не-
до сљед не при мје не од ре ђе ног прин ци па. Та ко је, из ме ђу оста лог, ин вер зив на ре че ни ца 
не гдје ра ста вља на за ре зом а не гдје ни је (а тре ба ло би сву гдје); има при мје ра да се име ни-
ца у во ка ти ву не одва ја за ре зи ма, иако је то нор ма. ни ста вља ње пра во пи сних зна ко ва 
ни је ујед на че но: у не ко ли ка слу ча ја оби ље же но је са мо са жи ма ње два ју во ка ла од го ва-
ра ју ћим пра во пи сним зна ком (нпр. кô у зна че њу као, а го то во ни ка да на кра ју гла гол-
ског при дје ва рад ног; ина че у збир ка ма и у Са бра ним пе сма ма обич но се не оби ље жа ва 
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са жи ма ње во ка ла, па сто ји тре но (< тре нуо), ко (< као), за о сто (< за о стао), су сто (< су
стао), из дах но (< из дах нуо), гру но (< гру нуо), ма да има и при мје ра да се са жи ма ње оби-
ље жа ва: стишô, у пје сми На шег оца мај ка; забô (< за боо). Има и дру гих ма њих од сту па-
ња од пра во пи сних нор ми: у пи са њу сло ва ј (ка јиш); та ко ђе у из во ри ма сто ји је дам пут 
(> је дан пут), или се пи ше у ра ста вље ном об ли ку оно што је пред ви ђе но да бу де са ста-
вље но (од ока, у пје сми Бар ска пру га), или без зна ко ва по лу ра ста вље но сти (по што по то). 
ни на по ред но сло же не ре че ни це (Ку ћа пат ње) у из во ри ма ни су ре дов но одва ја не за ре-
зом, па је то у при ре ђи ва њу из ве де но. Са вре ме ни пра во пис Ма ти це срп ске не ма ве ли ких 
раз ли ка пре ма пра во пи су из 1960. го ди не: је ди но је про ве де но пи са ње ве ли ког по чет-
ног сло ва за име но ва ње исто риј ских до га ђа ја (нпр. пр ви свет ски рат и сл.; у из во ри ма 
су дво чла на име на ко смич ких ти је ла пи са на оба ве ли ким сло вом, нпр. ку мо ва Сла ма, 
па је и то уса гла ше но са пра во пи сним пра ви ли ма), а дру ге раз ли ке, уко ли ко ути чу на 
зна чењ ске ни јан се, на во де се у по пи су ва ри ја на та. 

4. Тех ни ка из да ња
у ко мен та ри ма/апа ра ту са оп шта ва ју се основ ни по да ци о свим из да њи ма при је свр ста-
ва ња у збир ку (уко ли ко ни су пу ка пре штам па ва ња), о ула ску у збир ке и из да ња са бра них 
пје са ма. по пи су ју се све раз ли ке из ме ђу из во ра (лек сич ке, син так сич ке, фо но ло шке, 
ин тер пунк циј ске) и основ ног тек ста ко ји се до но си у из да њу. по што се че сто из во ри 
пот пу но по ду да ра ју (нпр. збир ка и из да ње у окви ру Са бра них пе са ма), ни је нео п ход но 
да се ука зу је по ком се из во ру до но си текст. уко ли ко ме ђу рав но прав ним из во ри ма има 
раз ли ка, при ре ђи вач се опре дје љу је за онај из вор ко ји са др жи по зни ји, ко на чан об лик, 
не обра зла жу ћи уз по је ди нач не тек сто ве сво ју од лу ку. уко ли ко је не ки из вор (у пе ри о-
ди ци) оште ћен штам пар ским гре шка ма, за основ ни текст се узи ма ис прав ни ји из вор, без 
об зи ра на ври је ме об ја вљи ва ња. Та кви слу ча је ви се ко мен та ри шу у би ље шка ма. ну ме-
ра ци ја сти хо ва по ти че од при ре ђи ва ча, ка ко би се олак ша ло сна ла же ње у ва ри јан та ма. 
по не кад се у по пи су ва ри јан ти мо ра ла да ти двој на ну ме ра ци ја сти хо ва (кад је по ре дак 
у основ ном тек сту дру га чи ји не го у дру гој ре дак ци ји): пр ви сту бац се од но си на по ре дак 
сти хо ва од ре ђе не ре дак ци је, а дру ги на по ре дак сти хо ва у основ ном тек сту.

Би ље шке су огра ни че не на по дат ке о из во ри ма и раз ли ка ма из ме ђу њих. Са мо из у-
зет но би ло је нео п ход но ко мен та ри са ти не ке ис ка зе у пје сма ма (име на, ци та ти). Име на 
(ре ал на, ми то ло шка, по ет ска и сл.) и ма ње по зна те ри је чи до но се се у рјеч ни ци ма на 
кра ју књи ге. 

по пис из во ра (и скра ће ни ца)
Б  – Баг да ла: ме сеч ни лист за књи жев ност, умет ност и кул ту ру (кру ше вац) 
Бор ба:  – ор ган ССРнЈ (ћир. и лат.) (Бе о град)
В  – Ве нац: књи жев ни омла дин ски лист (Бе о град), 1926. 
Вра неш   –  Ру ко пи сна за о ста вшти на Де сан ке Мак си мо вић: по пис и опис/алек-

сан дра Вра неш, Бе о град, 2001. 
Г   – Гра ди на: књи жев ност, умет ност, кул ту ра (ниш)
Ж   – Жи вот: мје сеч ни ча со пис за књи жев ност и кул ту ру (Са ра је во) 
ЗС   – Зо ви на сви ра ла (збир ка, Бе о град, 1992)
к   – Књи жев ност (Бе о град) 
кн   – Књи жев не но ви не: лист за књи жев ност и кул ту ру (Бе о град) 
ко   – Ко ра ци: ча со пис за књи жев ност, умет ност, кул ту ру (кра гу је вац) 
кР   –  Књи жев на реч: лист за књи жев ност, умет ност, кул тур на и дру штве на 

пи та ња (Бе о град)
лМС   – Ле то пис Ма ти це срп ске (но ви Сад) 
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Мл   – Ми хољ ско ле то (збир ка, Бе о град, 1987)
МС   – Ме ђа ши се ћа ња (збир ка, Са ра је во, 1983) 
нР   – Не бе ски раз бој (збир ка, Бе о град, 1991) 
нС   –  На ше ства ра ње: ча со пис за дру штве но-по ли тич ка пи та ња, на у ку и 

књи жев ност (ле ско вац) 
п   – Пу те ви: ча со пис за књи жев ност и кул ту ру (Ба ња лу ка)
пин   – Пе сме из Нор ве шке (збир ка, Бе о град, 1976) 
пн   – Пе снич ке но ви не: лист за пе ва ње и ми шље ње (Бе о град)
По ли ти ка   – (Бе о град)
пРп  – Десанка, Ваљево, 1980 (песниковом руком писано, св. 1)
пС   – Пам ти ћу све (збир ка, Бе о град, 1988)
Ре пу бли ка   – (За греб)
Са   – Са вре ме ник: ме сеч ни ча со пис (Бе о град) 
Сп (3/5), 5  – Са бра не пе сме (од 3. до 5. из да ња), књ. 5.
Сп (6), 4   – Са бра не пе сме, 6. из да ње, књ. 4.*
Сп (6), 5   – Са бра не пе сме, 6. из да ње, књ. 5.
СЉ   – Сло во о љу ба ви (збир ка, Бе о град, 1983)
СР   – Са јам ре чи (збир ка, ник шић, 1987)
Ст   – Стиг: лист за кул ту ру, умет ност и дру штве на пи та ња (по жа ре вац) 
Стре мље ња – ча со пис за књи жев ност и умет ност (при шти на) 

* уко ли ко се по да так од но си са мо на 6. из да ње Сп, ко је има дру га чи ји рас по ред збир ки, ње гов ред ни 
број сто ји та ко ђе у за гра ди, а иза за гра де је број књи ге пје са ма и стра ни ца на ко ји ма се пје сма на ла зи.
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СЛОВООЉУБАВИ
Збир ка је об ја вље на у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге, Бе о град, 1983, у би бли о те ци 
Са вре ме ник, но ва се ри ја 38 (уред ни ци Ми ло рад Ђу рић и Сло бо дан Ра ки тић), с по го-
во ром Дра га на М. Је ре ми ћа, „кла сич ни пе сник Де сан ка Мак си мо вић“ (стр. 109–127). 
по ди је ље на је у три ци клу са (Об ма не, Апо кри фи о не му шти ма и Пе шча ни сат). Ди је-
ло ви не ких ци клу са, па и на сло ви, по ја ви ли су се ра ни је, у пе ри о ди ци. Су де ћи по од је-
ци ма у штам пи, из и шла је до кра ја сеп тем бра 1983. го ди не. увр шћу је се у Са бра не пе сме 
Де сан ке Мак си мо вић од њи хо вог 3. до 5. из да ња (1985) у V књи гу, а у 6. из да њу ула зи у 
IV књи гу. 

Обмане
на слов ци клу са, пр ви пут се по ја вљу је у Са вре ме ни ку. Са сто ји се из 28 пје са ма. по на-
вља се у истом са ста ву у Сп, књ. 5, од но сно књ. 4. 

Намерник. – СЉ, 7–8; – Сп (3/5), 5: 11–12; (6), 4: 271–272. у заоставштини сачувано 
више варијанти, једна без посљедња два стиха, а друга са посљедња два стиха додана 
руком на дактилограму (Вранеш, бр. 489, 1992). 

Тајна. – Савременик, 28: 55/3 (1982), с. 191 (лат.), над наслов „Сунце и смрт“; – СЉ, 9; 
– Сп (3/5), 5: 13; (6), 4: 273. Јед на ва ри јан та са чу ва на у за о став шти ни (Вра неш, бр. 833). 

Изаштитапоезије. – СЉ, 10; – Сп (3/5), 5: 14; (6), 4: 274. у заоставштини два изво-
ра (Вранеш, бр. 1019, 2412). 
Словоољубави. – лМС, 159: 431/1 (1983), 5–6, наднаслов „Две песме“; СЉ, 11–13; 
– Сп (3/5), 5: 15–17; (6), 4: 275–277. у за о став шти ни кон ста то ва на ва ри јан та са 66 и 
са 57 сти хо ва (Вра неш, бр. 1017, 1025, 1991). Ва ри јан те, лМС. 

  1 ако сте се во ле ли љу ба вљу
  4 И по ра стан ку дрх та ће те од ми ли не
  5  мог не те ли се још ка да сре сти.
  6 они ко ји се во ле љу ба вљу ис по сни ка,
  8 ко ји као пти ца о ка вез ло ме кри ла,
  9 се ћа ће се увек јед но дру гом ли ка.
10  И кад се ра ста ну,
11  за мре ти им не ће гу ше на хте ља. 
12 ако си због ње па тио од не са ни це
13 и у по ноћ хо дао бу дан
15 ако те је ло ми ла не у то ље на же ља лу да
16 се ћа ња на њу не ћеш се ни кад спа сти. 
 ако те је због ње му чи ла

час сум ња, час на да, 
ако је мо гла за гр ља ју да одо ли, 
и би ла ка дра
да тај но па ти,
во ле ћеш је и кад за у век оде,
ка ко је сад во лиш.
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17 оних с ко јим смо се игра ли,
19 а бо ји мо се да је до ди ре не мо,
20 с ко ји ма иде мо крај по но ра
22 ма за во ле ли по том дру ге,
23 се ћа ће мо се с бо лом ду го.
24 ако си је же лео без гра нич но,
25 а се део крај ње без гла са,
26 слу ша ју ћи бај ку ко ја се у ва ма ра ђа
28 пам ти ћеш је
29 и кад се зи ма пред то бом за бе ла са.
30 ако ве ру јеш се де ћи уз њу да је љу бав
31 Ма слач ков пу хор
37 За у век се пам те они
40 с ко ји ма смо са мо спро ле ћа, у сну,
41 пи са ли стра сно пи смо.
42  они ко ји се као ре ке ни су мо гли сли ти,
43 ме ђу ко ји ма ни је би ло спој ног су да
44 из ме ђу кр ви вре ле,
45 а ср ца им се до зи ва ла лу до,
48 ако вам је љу бав

нож у ср цу,
49 ако се бо ји те тај нож из ву ћи,
53 они због ко јих смо ср це
54 осе ћа ли као ра ну,
57  и кад за во ли мо дру ге
58 и осе ти мо се не срећ ни и кри ви.

Обмане. – Са вре ме ник, 28: 56/12 (1982), 539–540, у ци клу су Об ма не (лат.); – СЉ, 14; 
– Сп (3/5), 5: 18; (6), 4: 278.

20 це лу веч ност ста ре, (Са)

Стазеничуизатирусе. – СЉ, 15; – Сп (3/5), 5: 19; (6), 4: 279. а. Вранеш констатује 
више извора у заоставштини (бр. 470, 1013, 2415), с једном варијантом у посљедем   
стиху. 

Фатаморгана. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 539, у циклусу Обмане (лат.); – СЉ, 16; 
– Сп (3/5), 5: 20; (6), 4: 280. по по пи су а. Вра неш по сто је три из во ра пје сме у ру ко-
пи сној за о став шти ни (бр. 27, 499, 2416). Ва ри јан те, Са.

  3 као да је сте и ни је 
  6 у то не где чу се 
  8 не ко ис пу сти кљу че;
  9  за ти тра не где пра мен све ће.
10  И све иш че зе
11 као да се упла шен дух по ву че 
15 ко ја – као ду ша – 

Халуцинацијеслуха. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 539, у циклусу Обмане (лат.); 
– СЉ, 17; – Сп (3/5), 5: 21; (6), 4: 281. по по пи су а. Вра неш по сто је два из во ра пје сме 
у ру ко пи сној за о став шти ни (бр. 782, 1015); у пр вом пје сма има 24 сти ха, с по сљед-
њим и та ма. Ва ри јан те, Са. 

  6 као ша пат
и де ти њи дах

  7 ево га
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  8  То исти глас је, 
10 ве тар ни ше
15 Са мо још по не ка

ва зду ша ста, ме ка,
16 пад не кап, 

Дружићусесасунцем. – СЉ, 18; – Сп (3/5), 5: 22; (6), 4: 282. по попису а. Вранеш, у 
рукописној заоставштини бр. 2419.

Варљивесветлости. – Са вре ме ник, 28: 55/3 (1982), 190 (лат.); – СЉ, 9; – Сп (3/5), 5: 
23; (6), 4: 283; у ру ко пи сној за о став шти ни по сто је два из во ра (Вра неш, бр. 145, 
2417). Ва- ри јан те, Са. 

  6–7 Мо жда вас за ва ра ва ју све тлу ца ња
фос фо ра ста

10 жи шци у шу ми око ве ков ног па ња?

Наводи. – Венац, 10: 1 (1924), 11 (лат.); – СЉ, 20; – Сп (3/5), 5: 24; (6), 4: 284. Један 
из вор у за о став шти ни (Вра неш, бр. 1021). 

  1  на да мном не бо се пла ви;
  2 оба ла, на сме ја на, све тли
  3  са обе стра не.
  5 и, ко зна, ко је вр бе гра не,
  6 за гр ље ни, пло ве,
10 не где ви со ко пти це сме ле.
11 Зве зда за зве здом у во ду ка не;
12 у на ше ћу та ње обал ских шу ма
13  ша пат тих.
14 у кр ма но ша очи вре ле...
15 Да ми је сво је хлад не дла не
16 спу сти ти на њих!

Етикетазавино. – СЉ, 21–22; – Сп (3/5), 5: 25–26; (6), 4: 285–286. Један извор, с ва-      
ријантом у посљедњем стиху, сунца тајне и богова снове (Вранеш, бр. 476).

Пролећнавртоглавица. – СЉ, 23; – Сп (3/5), 5: 27; (6), 4: 287. Једна варијанта, Вранеш, 
бр. 279 (посљедња строфа прецртана), 1028. 

Јутропослебдења. – Политика, 75: 23433 (31. 12. 1978); – СЉ, 24; – Сп (3/5), 5: 28; 
(6), 4: 288. у заоставштини четири извора (Вра неш, 23, 478, 1031, 1986), с варијантом 
у посљедњем стиху: слутиш] слутим. 

Жега. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 433, наднаслов „Жега“; – СЉ, 25–26; – Сп 
(3/5), 5: 29–30; (6), 4: 289–290. Ва ри јан те, к. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1023.

  2 идем ули цом где не ма др ве та
  4 не знам од сун ца ку да да се де нем; 
  9 због сун ца ого ле лог, због же ге 
23 дав но по мр лих при ја те ља 
24 или хлад др ве ћа по тру ле ла

Безодјека. – СЉ, 27; – Сп (3/5), 5: 31; (6), 4: 291. у заоставштини, Вранеш, бр. 1033: 1: 
Знам] Знаш – иза 22: ни разбојника да се с њим потучем. – 1988. 

Краљевићипросјак. – СЉ, 28–30; – Сп (3/5), 5: 32–34; (6), 4: 292–294. у СЉ између 
стиха 49–50 нема графичког размака за строфу. овдје се претпоставља да су стихо-     
ви 50–52 посебна строфа. у заоставштини, Вранеш, бр. 217, 475, 966.
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Наједномсампролећемопијена. – СЉ, 31; – Сп (3/5), 5: 35; (6), 4: 295. по но во, лМС, 
167: 447/5 (мај, 1991), с. 717, над на слов „Де вет пе са ма“. (об ја вље не су и пје сме штам-
па не ра ни је у збир ка ма, Бо ле сник и Кап кр ви, а пје сма Јед на ду ша ме ин спи ри ше има 
по зни ји из вор.) у за о став шти ни, Вра неш, бр. 160, стих 17: на до ла зи ме ло ди ја пли ма. 

Пролећнисликови. – СЉ, 32; – Сп (3/5), 5: 36; (6), 4: 296. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 218 (16: једва одолевам нестрпљивом слику), 1030, 1990 

Првапосета.–СЉ, 33; – Сп (3/5), 5: 37; (6), 4: 297. у заоставштини, Вранеш, бр. 2278.

Не требасенадати. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 540, циклус Обмане (лат.); – СЉ, 
34; – Сп (3/5), 5: 38; (6), 4: 298. у заоставштини, Вранеш, бр. 1022, 2413 (посљедњи 
стих: већ после четири годишња доба.). 

Бојазан. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 538, циклус Обмане (лат.); СЉ, 35–36; – Сп 
(3/5), 5: 39–40; (6), 4: 299–300. (Са: правописне варијанте, 5 отшкринути; 18 макоју). 
у заоставштини, Вранеш, бр. 216, 962 (20: помислим ] помисли).

Данпосета. – Са вре ме ник, 28: 56/12 (1982), 541, ци клус Об ма не (лат.); СЉ, 37; – Сп 
(3/5), 5: 41; (6), 4: 301.

Неманиког. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 540, циклус Обмане (лат.); – СЉ, 38; – Сп 
(3/5), 5: 42–43; (6), 4: 302–303. у заоставштини, Вранеш, бр. 961.

12 про ју ри ла кроз ку ћу му ња (Са) 

Сновиђење. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 543, циклус Обмане (лат.); – СЉ, 39; – Сп 
(3/5), 5: 44; (6), 4: 304. у заоставштини, Вранеш, бр. 2403 (14: чим почне вече). Вари- 
јанте, Са. 

  2 не где сред пре по топ ских шу ма 
14 као угље вље

чим пад не ве че 

Мирископрива.–СЉ, 40; Сп (3/5), 5: 45; (6), 4: 305. у заоставштини, Вранеш, бр. 211.

Сутворац. – Са вре ме ник, 28: 56/12 (1982), 544, ци клус Об ма не (лат.); – СЉ, 41; Сп 
(3/5), 5: 46; (6), 4: 306.

Мојсабеседникјеговорио. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 542, циклус Обмане (лат.); 
– СЉ, 42; – Сп (3/5), 5: 47; (6), 4: 307. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1989 (стих 1, као 
ва ри јан та Са), 2424. Ва ри јан те, Са. 

  1 Мој са бе сед ник је го во рио: 
Суд би на је ка да сун це, чим за ђе, 

  6 и за ста не и при че ка
  8 Суд би на је кад сте се це ла жи во та кле ли
11  Суд би на је ка да це ла жи во та
 не ма те ве зе са сно ви ма,
12 и на јед ном они вас сна ђу.
13 Суд би на је ка да љу бав на гло диг не

Апокрифионемуштима

Безгрешнозачеће. – Књижевност, 37: 73/ 4–5 (1982), 434, наднаслов „Безгрешно за-
чеће“; – СЉ, 45–46; – Сп (3/5), 5: 51–52; (6), 4: 311–312. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2408 (1: хиљаду једна] хиљаду и једна; 27: мезимца свога Христа)

21  ла ти це као очи скло пи (к)
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Чаролија. – Пу те ви, 26: 4 (јул–ав густ 1980), 14–15 (под на сло вом На сле ђе); – СЉ, 47; 
– Сп (3/5), 5: 53; (6), 4: 313. Ре дак ци ја из Пу те ва пре штам па ва се у цје ли ни.

на сле ђе
лањ ског ле та у ово до ба 
цве та ла је на истом ме сту 
биљ ка мај ка.
Сад ту ра сту ње не кће ри 
и, по за ко ни ма на сле ђа,  5
има ју исти број за пе ра ка 
и по је дан укри во, сва ка, 
као мај ка.

И ја сам као ово цве ће 
по но ви ла ро ди тељ ске осо би ке,  10
од бо је гла са до сло мље них ве ђа 
по но ви ла и сте че ну оче ву ма ну 
да др жим диг ну то де сно ра ме, 
и као мај ку ме об у зи ма ла ко 
ди вље ња пла мен. 15

Зар овај за кон на сле ђа
исти за ме не и цве ће,
за зми ју,
за пти це, бре зе и ве ње
не ли чи на пе са ма ча ро ли ју 20
не до во ди у па ган ско ус хи ће ње!

Женихиневеста.–СЉ, 48; – Сп (3/5), 5: 54; (6), 4: 314. у заоставштини, Вранеш, бр. 
256, 2423.

Окозаоко. – Књижевност, 35: 69/4 (1980), 778, наднаслов „од исте твари“; – СЉ, 49; 
– Сп (3/5), 5: 55; (6), 4: 315. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2402. Ва ри јан те, к.

  8 уми ре без про ти вље ња, смер но, 
13  у пр ви Хри шћан ства век 
19 зу бом за зуб, оком за око, – 

не др же ћи се та бли ца ми ло ср ђа
не при ја те љу па ли под ко жом по жар. 

Маслачци. – Путеви, 26: 4 (јул–август, 1980), 14; – Наше стварање, 28: 3–4 (1981),     
с. 52, наднаслов „Три песме о цвећу“, астрофично; – СЉ, 50; – Сп (3/5), 5: 56; (6), 4: 
316. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 29, 496. Ва ри јан те, п.

  7  све та ца ма сла ча ка
14 Тек по не ки по та јан, не ви дљив

Пролећнасета. – Савременик, 26: 51/1–2 (1980), с. 5, наднаслов „Светло рухо“ (лат.); 
СЉ, 51; Сп (3/5), 5: 57; (6), 4: 317. у заоставштини, Вранеш, бр. 30. Варијанте, Са. 

  1 Др жим у ру ци бу сен ја гор че ви не
  3 на пр сти ма ми тра го ви

биљ на со ка
  8 или не ко из ко га већ ни че тра ва,
  9 тек учи ни ми се сав цвет ни свет
11 не об ра до ва ше ми се ни љу ти ћи жу ти,
14 као ужа сну ти, – 
16 Спу стих на пањ ја гор че ви не бу сен
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Одвећбрзо. – Књи жев ност, 35: 69/4 (1980), 779, над на слов „од исте тва ри“; – СЉ, 52; 
– Сп (3/5), 5: 58; (6), 4: 318. Ва ри јан те, к. 

  2 са па шња ка украј бран ко вин ске пор те
  7  злат на ре ка ли ла, – 

Бакарнаружа. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), с. 51, наднаслов „Три песме о цвећу“; 
– СЉ, 53; – Сп (3/5), 5: 59; (6), 4: 319. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 484. Ва ри јан те, нС. 

  3 нов чи ћи ба кар ни
  7 ба кар но пе ни.
  8 За це ло је још као за ме так ма ле ни
12 За це ло је

не ка да дав но, дав но
17 и оста вио бла го за ко па но
18 кра де но или сте че но те шком му ком. 

Коренакражи. – СЉ, 54; – Сп (3/5), 5: 60; (6), 4: 320.

Дивизмаслутисмрт. – СЉ, 55; – Сп (3/5), 5: 61; (6), 4: 321. у Сп, стих 7: < > пру гу 
(шт. гре шка).

Црнесузе. – Са вре ме ник, 28: 55/3 (1982), 191, под на сло вом Ку ку та (лат.); – СЉ, 56; 
– Сп (3/5), 5: 62; (6), 4: 322. Ре дак ци ја из Са до но си се у цје ли ни. 

ку ку та
Цр не су зе ро ни ку ку та, 
цр не су зе на зе мљу па да ју 
сва ког ми ну та.

отров не су зе ро ни ку ку та,  5
отров на је зе мља, и љу та,
и отро вом је про цве та ла.

Цр не су зе ро ни ку ку та, 
из ви ру зе мљи из не ке тми не, 
из цр не ду би не. 10
кр ва ве су зе ро ни ку ку та,
сва ки час ја ви
да и зе мљи на груд кр ва ви.

Буђењетраве. – СЉ, 57; – Сп (3/5), 5: 62; (6), 4: 323. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 54 
(1: По сма тра ла сам ка ко се бу ди тра ва, 21–22. ма ле не ју тар ње се те), 182 (1: По сма
тра ла сам ка ко се бу ди тра ва, 21–22. на њој ју тар ње ма гле не се те).

Змијауморутраве. – Савременик, 28: 55/3 (1982), 190–191, наднаслов „Сунце и смрт“
(лат.); СЉ, 58; – Сп (3/5), 5: 64; (6), 4: 324. Варијанте, Са.

  2 раз и гра на, без змиј ских пре до у ми шља ја, (шт. гре шка)
  6 и она скри дра гу ље ње ног свла ка.
  7 као пли ва чи ца во ду, се кла је
  8  тра ве пли му та ла са ву
11 Ба ца ла се по ле ђу шке

Подземниалхемичари. – СЉ, 59; – Сп (3/5), 5: 65; (6), 4: 325. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 1014.

Сребрнаграна. – СЉ, 60; – Сп (3/5), 5: 66; (6), 4: 326. у заоставштини, Вранеш, бр. 
965, 1896.
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Цветночудо. – Политика, 78: 24216 (7. 3. 1981), културни додатак Политике, 2:86. 
Факсимил аутографа, с потписом: „Из необјављених рукописа: песма Десанке Мак-
симовић“; – СЉ, 61; – Сп (3/5), 5: 67; (6), 4: 327. у заоставштини, Вранеш, бр. 469 
(14: из подземља алхемичари), 835, 953, 964, 2588. Варијанте, Политика. 

  3  по ја ви се из зе мље цвет
пла мен,

  4 с кру ном од јан та ра
  5 и ми ри са ли вад ског ме да
  7 го ди не да на
10 не би му ни је дан ко сме ти чар зем ни
19 под зем ни ал хе ми ча ри (без тач ке). 

Спратови. – СЉ, 62; – Сп (3/5), 5: 68–69; (6), 4: 328–329. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 48, 255 (26: сред овог недужног света), 403, 2466; ЗС, 100–101.

Успаванкацвећу. – Књижевност, 35: 69/4 (1980), 779, наднаслов „од исте твари“; 
– СЉ, 63; – Сп (3/5), 5: 70; (6), 4: 330. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 207, 490. Ва ри-
јан те, к.

16–17 Не ма у К.
19 за тво ри ћу до бро вра та
20–21 да мој те жак сан у ваш не уђе.

Болесници. – СЉ, 64; – Сп (3/5), 5: 71; (6), 4: 331. у заоставштини, Вранеш, бр. 2421 
(18: другоме ни сунца ни воде да дода).

Пасзавија. – пРп, л. 21; – Савременик, 26: 51/1–2 (1980), с. 5–6, астрофично, надна-
слов „Светло рухо“ (лат.); – СЉ, 65; – Сп (3/5), 5: 72; (6), 4: 332. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 468 (1: У дворишту се створио једног дана пас 16: имају с васионом везе.), 
957. Варијанте, пРп, Са.

  2 пас ко га ни смо ви ђа ли до тле, (пРп)
  3  као да је пао из ва си о не (пРп)
  5 и стра вич но стао за ви ја ти, (пРп)
  6 и сви смо, не мо згом, (пРп) 
  7 не го ср цем зна ли (пРп, Са)
  9 И сад до ле не где за ви ја пас, (пРп)
11–12 а) Мо жда ужу те ле оне, (пРп)
11 по гле да ху дво ри ште су се до во: (Са)
12 ужу те ле мо жда оне
13 пре са ђе не из шу ме, (пРп)
14 у су сед ском дво ри шту бре зе (пРп)
15 И би ља ка ду ше мо жда (пРп)

Обешениинсекти. – СЉ, 66; – Сп (3/5), 5: 73; (6), 4: 333.

Богомољке. – СЉ, 67; – Сп (3/5), 5: 74; (6), 4: 334. у заоставштини, Вранеш, бр. 963.

Кукцилешинари. – СЉ, 68; – Сп (3/5), 5: 75; (6), 4: 335.

Потомци. – СЉ, 69; – Сп (3/5), 5: 76; (6), 4: 336.

Цветнистарачкидом. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), с. 52, наднаслов „Три песме 
о цвећу“,  астрофично; – СЉ, 70; – Сп (3/5), 5: 77; (6), 4: 337.  у заоставштини,  Вра-
неш, бр. 487, 956. Варијанте, нС.

  1 у но вем бар ском опу сте лу вр ту
10 као вој ни ци ра жа ло ва ни
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11 гре ју сво је уши ну те кич ме.
12–13 Се ди чу пер ци па ви ти
 по огра ди свуд ра за су ти. 
15–16 Хај ду чи ца жед на упо моћ ви че,
17–18 али бол ни чар облак у си вом ман ти лу

рав но ду шно ћу ти.

Веченаливади. – СЉ, 71; – Сп (3/5), 5: 78; (6), 4: 338.

Мириси. – СЉ, 72; – Сп (3/5), 5: 79; (6), 4: 339. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 101. 
– ЗС, 102. 

Свејеодменевеће. – Стремљења, 21: 4 (јул–август 1980), 7–8, под насловом Нисам 
краљица природе; – СЉ, 73; – Сп (3/5), 5: 80–81; (6), 4: 340–341. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 1011 (одговара редакцији у Стремљењима). Редакција из Стремљења 
доноси се у цјелини.

ни сам кра љи ца при ро де
кра љи ца при ро де ни сам.
Гу гут ка у го ри
има ви ше ми ло ште
не го све што ја у љу ба ви из го во рих.
Зми ја мо же отро ва ти ма че ве 5
за де вет Ха мле та,
ја ни мр ву за јед но га мра ва.
Ви ше искон ске му дро сти има
би ће цве та
не го све што ме ни кроз гла ву си не. 10
кра љи це при ро де ни смо.
пти це су вер ни је и од ме не
и од пе не ло пе.
пче ла ве шти је гра ди са ће
не го ја стро фе. 15
ла сте у кри ли ма но се ра да ре,
а ја лу там.
ни сам кра љи ца при ро де.
Те треб пе ва,
док се за љу бљен че ста ма кра де,  20
не жни је од Хај неа,
стра сни је од Бај ро на,
а ка мо ли од ме не и у да не мла де.
Дýга ис пре да бо је
од ра се у по љу ши ро ком,  25
у там но пре ди во ја све тлост са му.
Сви ци осве тљу ју пољ ску та му,
зе ни це мо је ни прст пред оком.
ка пља во де од креч ња ка ства ра кри ста ле,
ја не бих мо гла ни кр ча ге.  30
Мрав зи да на зе мљи твр ђа ве, 
ја од сно ва тро шне ка те дра ле. 
Та ла си су ве шти ји не и ма ри 
не го мо је ми сли и ру ке. 
кра љи ца ни сам ни би ћа ни ства ри.  35
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Пешчанисат
Пешчанисат, 1, 2. – Савременик, 28: 55/3 (1982), 188, с наднасловом „Сунце и 
смрт“ (лат.); – СЉ, 77; – Сп (3/5), 5: 85–86; (6), 4: 345–346. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 954, 955 (2: 13: и то у понор). Варијанте, Са.

  1  4  још до бро не схва там ко сам 
  2 1  по пи јем лек, ми не ча са ка де сет,
  5 од жи во та ко ји ми је дат,
  6 већ је део оти шао у не по врат. 
  9  за чу јем од не куд драг ми го вор,
11  осе тим тре нут ну сре ћу, – 
12  сру ши ло је део жи во та
13  и то у по нор. 

Требасахранити. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 542, с наднасловом „обмане“ (лат.); 
– СЉ, 78; – Сп (3/5), 5: 87; (6), 4: 340–347. у заоставштини, Вранеш, бр. 31, 488, 950, 
1029, 2406. Варијанте, Са. 

  2  чи је смо пре бро ја ва ли тре па ви це 
  5  или по ру ке ко је сти жу с не ба
  7  и на пад не пре по ро де

Термометаркрви. – Песничке новине, 5: 5–6 (1981), 1, факсимил аутографа, с потпи-
сом: „Десанка Максимовић За ’песничке новине’“; Савременик, 28: 55/3 (1982), 189, 
наднаслов „Сунце и смрт“ (лат.); – СЉ, 79; Сп (3/5), 5: 88; (6), 4: 348. у заоставшти-
ни, Вранеш, бр. 480, 2411. Варијанте, пн, Са.
Мо то: Ро ђе ни ма по сле ме не. (пн, Са)

  2  про ле ће по про ле ће, ти се пе њеш ка ле ту, (Са)
  8  Тво ја крв се пе ње пре ко че тр де сет, (Са)
  9  мо ја па да до у хлад но ћу Си би ра, (Са)

мо ја па да до у хлад но ћу Си би ра (пн)
11  око те бе су про сто ри узре ле ро бе (СЉ; шт. гре шка)
13  сун це твог ср ца жу ри се у зе нит, (пн, Са)
14 вре ло као у Бу ха ри, – (пн)
15 а мо је стàри, (Са)
16 спу шта се до у ле де но до ба, (Са)

Узпастирскуватру. – СЉ, 80; – Сп (3/5), 5: 89; (6), 4: 349. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 1032 (15: Иједна више ватра запалити.).

Научниапокриф. – СЉ, 81; – Сп (3/5), 5: 91; (6), 4: 350. у заоставштини, Вранеш, бр. 
486, 2093.

Верујемуатоме. – пРп, л. 10; – Књижевност 35: 69/4 (1980), 778, с наднасловом „од 
исте твари“; – СЉ, 82; – Сп (3/5), 5: 91; (6), 4: 351. у заоставштини, Вранеш, бр. 968 
(а14–15: да ћу се у свету одгонетнутих чуда / поново родити. б15: и доспети у неки свет 
нових чуда. в14–15: и да ћу још једном моћи/ у неком другом свету да се родим.). Варијан-
те: пРп, к. 

  3 ко ле бљи во сти му ка (пРп)
  7а) елек тро не и про то не. (пРп)
  7  елек тро не и про то не (к)
  8 И што ви ше у ствар но сти ре ли ги ју

то нем (пРп)
12 ла за ре во ус кр сну ће (пРп)
13 у апо сто лов ход по во ди (пРп)
14 и да ћу још је дан пут мо ћи (пРп)
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Леденоагрегатностање. – пРп, л. 11; – Књижевност, 35: 69/4 (1980), 779–80, наднаслов: 
„од исте твари“; – Савременик, 28: 56/12 (1982), 543, циклус Обмане (лат.); – СЉ, 83; 
– Сп (3/5), 5: 92; (6), 4: 352. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 396, 1010. Ва ри јан те, пРп, Са. 

  3а) оча ра на сам ле по том ле де ног гра ња (пРп)
  3  оча ра на сам ле по том ле де на гра ња (Са)
  5 опо ми ње (пРп)
  9 ле де но гра ње по чи ње да се то пи. (пРп)
10 Слич но ра зо ре ном сну (пРп)
12 Сун чев зрак га по ди же у на руч је (Са)

Верујемземљинареч.–СЉ, 84; – Сп (3/5), 5: 93; (6), 4: 353. у заоставштини, Вранеш, бр. 95 
(в. 2584), 2092, 2584 (18: откако је задата). у ЗС, 129, с варијантом у ст. 18 (в. Вранеш). 

Одистетвари. – пРп, л. 8–9; – Књижевност, 35: 69/4 (1980), 780; – Савременик, 28: 
56/12 (1982), 542–543, у циклусу Обмане (лат.); – СЉ, 85; – Сп (3/5), 5: 94; (6), 4: 
354; Варијанте, пРп, к, Са. 

  1  Два, три иста еле мен та (к)
Два три иста еле мен та (Са)

11 И ни смо ка дри да се спо ра зу ме мо. (пРп)
18 и ни смо ка дри до ћи (пРп)
19 до ми шље ња исто вет но га (пРп)

Надразбијеномсаксијом. – Књижевност, 35: 69/4 (1980), 778; – СЉ, 86; – Сп (3/5), 5:95; 
(6), 4: 355. у заоставштини, Вранеш, бр. 494, 500 (18: можданих вијуга). Варијанте, к.

  8  И чи ни ми се да се сав тај сплет  
10  ко ји је знао про би ти се до оног
11 за чи ме тра га
13 чо ве ку чу ди и ру га
14 ви де ћи га ка ко још сто ји бес по моћ но 
15–16 ис пред вра та ва си он ских за го нет ки
17  са ки ло грам и по

Хирург.– Борба, 60: 97 (10. 4. 1982); – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 432, наднаслов „Жега“; 
– СЉ, 87; – Сп (3/5), 5: 96; (6), 4: 356. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2312. Ва ри јан те, к.

18  пам ти што ти ре кох 

Рендгенскиснимак. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 433, наднаслов „Жега“; – СЉ, 

88; 
– Сп (3/5), 5: 97; (6), 4: 357. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2313, 2410. Ва ри јан те, к.
У К: 2. и 3. стро фа у јед ној стро фи.

19  за бо ра ви зем не при ви де и вар ке, 
20  ма да би ла у згло бу ту ку,

Клиничкасмрт. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 432, наднаслов „Жега“; – СЉ, 89; 
– Сп (3/5), 5: 98; (6), 4: 358. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 951. Ва ри јан те, к.

  2  не ма, скр ште них ру ку.  
13  и брат жи ви и мр тва оба, 

Промрзлаливада.–Савременик, 28: 55/3 (1982), 188–189, наднаслов „Сунце и смрт“
(лат.); – СЉ, 90; – Сп (3/5), 5: 99; (6), 4: 359. у заоставштини, Вранеш, бр. 180, 270, 
479, 2407. Варијанте, Са. 

  6  ко зна мо жда је Ве ли ки Мај стор 
10  би сер не шкољ ке не ће отво ри ти глог, 
11  не ће се за па ли ти зве зде ја гор че ви не, 
12  ни до ја ха ти ве сник про ле ћа
14  из гле да да је на дру ги пут дуг
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15  окре нуо југ. 
16  По че так но ве стро фе. 

Крадљивципролећа. – СЉ, 92; – Сп (3/5), 5: 100–101; (6), 4: 360–361. У заоставштини, 
Вранеш, бр. 834, 1012. 

Опрости. – СЉ, 92; – Сп (3/5), 5: 102; (6), 4: 362. у заоставштини, Вранеш, бр. 93, 
250, 2590. Исто вје тан текст у ЗС, 131. 

Завичајнихраст. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 434, наднаслов „Жега“; – СЉ, 93–94; 
– Сп (3/5), 5: 103–104; (6), 4: 363–364. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2409 (1: До ђем по
про лећ њем да ну 25: не где у тво ју ко ру.) Ва ри јан те, к. при ре ђи ва че ва пре прав ка у сти ху 16.

  1  До ђем по про лет њем да ну 
13  и љу бав не две три ри ме
16  кад са зе мље по ђем обе си ћу (СЉ, Сп)
21  а ти ли стај, ве ни, ли стај
23  раз го ва рај ме сто ме не,
24  и лет њем сун цу се ра дуј 

Сунцеисмрт. – Савременик, 28: 55/3 (1982), 191, наднаслов „Сунце и смрт“ (лат.); 
– СЉ, 95; Сп (3/5), 5: 105; (6), 4: 365. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 25 (1: Се ди мо на
сун цу и го во ри мо о смр ти 14 на праг до ве сти.). Ва ри јан те, Са. 

  6  Док ми сун це кроз би ло ко ла 
  9  у то сун це за бре го ве се де, 

Јошјестрашније.–СЉ, 96; – Сп (3/5), 5: 106; (6), 4: 366; ЗС, 26. у заоставштини, 
Вра неш, бр. 141 (1: Стра шно је за у век за ћи у та му), исто бр. 1026 и бр. 2566. по но во, 
лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 720, над на слов „Де вет пе са ма“, с ма њим раз ли ка ма. 
Текст до но си мо у цје ли ни (у осно ви се по кла па са ре дак ци јом у ЗС).

Стра шно је за у век за ћи у та му, 
а још стра шни је оном ко зна 
да је не ко оти шао у њу.

Стра шно је оти ћи са сун ца 
и не вра ти ти се ни кад,  5
а још стра шни је је зна ти 
да је не ко за у век оти шао 
она мо где сун ца не ма.

Стра шно је кад се поч не га си ти
и ме се чи на се ћа ња,  10
а још стра шни је је зна ти
да се и она га си
и да већ и на зе мљи
по чи ње та ма.

Трка. – Венац, 11: 7 (25. марта 1926), 465; –СЉ, 97; –Сп (3/5), 5: 107; (6), 4: 367. у за-
оставштини, Вранеш, бр. 1985, 2414. Редакција из Венца доноси се у цјелини. 

Тр ка
кад ра зно бој не по ве за ше ма ра ме, 
за озна ку, се би о па со ве 
и бро је ве ста ви ше на ра ме, 
сви ме ти по те ко ше прав це. 
на јед ном ја хач број три,  5
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на пра гу сво је по бе де, 
па де на тра ву стр мо глав це 
и смрт но по бле де.
Ди же се уз бу на; свет се та ла са. 
Збо ре јед ни: „о, ка ква ште та!  10
пр ви би сти го на ме ту. жж
Ми сле дру ги: пре јед ног ча са, 
ко би знао да већ на све ту 
не ће га би ти.
а на умо ру ја хач сме ши се бла го, 15
јер све му тај не ја сне по ста ше.
он ви де: ка ко зра ци што на бре гу оста ше, 
ка ко дан што још се ни је ди гао,
ка ко зве зде и кру ни це би ља –
сви ју ре та мо, где он већ бе ше сти гао: 20
до ви со ко га свих ци ље ва ци ља.

Довиђења. – Савременик, 26: 51/1–2 (1980), 5, наднаслов „Светло рухо“ (лат.); Са
временик, 28: 55/3 (1982), 189, наднаслов „Сунце и смрт“ (лат.); – СЉ, 98; – Сп (3/5), 
5: 108; (6), 4: 368. у заоставштини, Вранеш, бр. 2422. Варијанте, Са, СЉ. 

  1  До ви ђе ња.  (Са)
  5  Тре ба се на ви ћи на ра сто ја ња – (СЉ, Сп – шт. гре шка) 
 Тре ба се на ви ћи на ра ста ја ња, (Са, 1980, 1982)
  6 а)  би ће та ко лак ша

и она те шка и ко нач на. (Са, 1980)
     б)  би ће по но во лак ша

 и она ко нач на (Са, 1982)
  7  а ка кво бу де да бу де вре ме (Са, 1980)
  8 а)  за пу то ва ње где се оста не веч но (Са, 1980)
     б)  на пу то ва ње где се оста је веч но (Са, 1982)
12  До ви ђе ња. у сва ком слу ча ју, (Са, 1982)
13  И оту да,

 бу ду ли ве тро ви по вољ ни, (Са, 1982)
15  До ла зи ћу вам у сно ве (Са, 1982)

Светлорухо. Са вре ме ник, 26: 51/1–2 (1980), 6, над на слов „Све тло ру хо“ (лат.); – СЉ, 
99; – Сп (3/5), 5: 109; (6), 4: 369. Ва ри јан те, Са. 

  9  и жа лост са се бе ски дам,  
12  као она рав но ду шна
14  што још из то пле хум ке

Засад. – Ко ра ци, 17: 3/4 (1982), 158; – СЉ, 100; – Сп (3/5), 5: 110; (6), 4: 370. у за о став-
шти ни, Вра неш, бр. 2282.

15  Ра ђа ле се ми сли и осе ћа ња (ко, шт. гре шка?)
19–20 ни шта не ме ња.  

Искушење. – СЉ, 101; Сп (3/5), 5: 111; (6), 4: 371. у заоставштини, Вранеш, бр. 219, 
275, 1027.

Копачбунара. – СЉ, 102; – Сп (3/5), 5: 112; (6), 4: 372; – ЗС, 30. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 70=477(стих 19 као у Књижевним новинама), 1016. поново, Књижевне 
новине, 44: 852 (15. 11. 1992), с. 3, с мањим разликама, које садржи редакција у ЗС. 

  1 ко пач бу на ра и ја сва ког да на
  3 он у зе мљу, ја у ду шу,
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  4 и сва ки дан че ка нас об ма на,
  5 ја не до пи рем ду ши до дна, 
13 та мо где би сан њен чуо, 
19 тра жећ се бе са му.

Моцартовреквијем.–СЉ, 103–104; – Сп (3/5), 5: 113–114; (6), 4: 373–374. 
у заоставштини, Вранеш, бр. 2443. Варијанте, СЉ.

  1 Не ма у СЉ.
  2 пе ва ју не што бли ско, по зна то во де,
  6 бру ји сва ки лист и ко лен це на гра ни – 
  8 До ле на зе мљи као љу шту ра пу жа
  9 у мо дрој из ма гли ци дом ми пло ви
10 око ло нео б у хват не ба се пру жа
11 и обла ци бе ли као је дра на бар ци,
13 у гне зди ма зве зда ту же по ле тар ци.
14 ни ше се др ве ће, љу ља ју не бе са,
15 зве зда звуч ни спла во ви бро де,
16 као во де ног цве ћа ле са
17 за бо ра вље на ни шу се ле та,
18 гу чу све то ви, ка ко се ко ји ро де – 
22 од је ку ју под зе мља ду бо ки те но ри,
23 пе ва ју са зве жђа пре ме не по мр ла.
25 ов де цeли и зву ци ма ме дво ри.
27 пе ва ју у ре ци хо ро ви не мих ри ба,
30 што се из гу био не где у да љи ни

Какветоимавезе.–лМС, 159: 431/1 (1983), 3–5, над на слов „Две пе сме“; – СЉ, 105–107; 
– Сп (3/5), 5: 115–118; (6), 4: 375–378. Ва ри јан те, лМС. 

  9  не бе ског бес пу ћа да ле ка, – 
18 и ме те ор у по нор за лу тао,-
23 и не знан ца пу тем се о ским на точ ку
24 ку да се по глед те шко ве ре, – 
54 око њих оба де и зла ти це му хе, –  
70 ве штач ка сун ца и ве штач ка је зе ра, – 
79 до но се ћи на свет жи ва би ћа, – 

МЕЂАШИСЕЋАЊА
Збир ка пје са ма, об ја вље на у из да њу из да вач ког пред у зе ћа „Ве се лин Ма сле ша“, Са ра је во, 
1983. го ди не. на кра ју збир ке је „на по ме на“, пот пи са на ини ци ја ли ма Д. М. (Де сан ка 
Мак си мо вић). она се пре штам па ва и у са да шњем из да њу на истом мје сту. не ке од 
аутор ки них тврд њи о мје сту пр вог об ја вљи ва ња пје са ма ни су уви јек са свим тач не и на 
њих се у по је ди нач ним на по ме на ма упо зо ра ва. Гре шка је мо гла на ста ти и усљед по ре-
ме ћа ја при об ја вљи ва њу при ло га у ча со пи су: не ки су, на и ме, мо гли из и ћи по што је 
збир ка већ об ја вље на. Ме ђа ши се ћа ња се са сто је од че ти ри ци клу са. То ком на ста ја ња и 
об ја вљи ва ња у пе ри о ди ци по је ди не пје сме су би ле свр ста ва не у дру ге цје ли не/ци клу-
се: у Књи жев но сти, ци клус Ме ђа ши се ћа ња, у Сти гу (1983) – Пи сма са Мље та, и сл. Иза 
аутор ки не на по ме не је би ље шка „о ауто ру“ (стр. 85) и по го вор Ми ло ша И. Бан ди ћа 
„успо ме не без кра ја“, стр. 87–103.

по сли је пр во га из да ња збир ка је ушла у Са бра не пе сме: пе та књи га, 3. из да ње, но-
лит, Бе о град, 1985, стр. 119–215, с на по ме ном из пр вог из да ња збир ке, стр. 213–125, 
за јед но са збир ком Сло во о љу ба ви. у 5. из да њу уз ове дви је збир ке до да те су и збир ке 
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Са јам ре чи и Ми хољ ско ле то. у 6. из да њу (1990) Ме ђа ши се ћа ња увр ште ни су у 5. књи гу 
(са збир ка ма Са јам ре чи, Ми хољ ско ле то, Пам ти ћу све), стр. 7–99, уз аутор ки ну „на по-
ме ну“, стр. 101–103. 

Бранковинскојутро 
на слов ци клу са, пр ви пут ов дје, по пје сми бр. 3.

Разговорсазавичајнимкаменом. – Живот, 31: 60/3–4 (1982), с. 238–239; – МС, с. 7–8; 
– Сп (3/5), 5: 123–124; (6), 5: 11–12. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 993, 2309 (35 сти-
хо ва). Ва ри јан те, Ж.

13 – Би ла је и цр ве не ла се још ви ше
36 чим се јед но за вр ши, дру го поч не.
40 у мо је ка ме не ко шти. (МС, шт. гре шка)

Разговорсбранковинскимцветом. – Живот, 31: 60/3–4 (1982), с. 238–239; – МС, с. 9; 
– Сп (3/5), 5: 125–126; (6), 5: 13–14. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 992. пр ва ре дак-
ци ја (Ж) пре штам па ва се у цје ли ни. 

   Раз го вор с бран ко вин ским цве том
– ки чи це, опро сти што ти сме там, 
хте ла бих по раз го ва ра ти с цве том 
с бран ко вин ских ли ва да.
– ако ни ка да ни си зга зи ла ли ста.
– Са мо не хо ти це, без пре до у ми шља ја. 5
Во лим тво ју бо ју аме ти ста.
ка ко је на ђе у овој гли ни?
– ни сам то га све сиа.
– Ти он да на ста јеш као пе сма. 
под чи јим си ра сла ути ца јем? 10
– опи ја ла сам се пе смом зри ка ва ца
и сун ца сја јем.
– а ода кле цр пеш чу ве ну гор чи ну?
– Што ду бље мо гу, идем у ду би ну,
ду би на је ов де гср ча не го пе лен. 15
– од че га су ти сет не зе не 
као да су пре ве ка отво ре не?
– у ме ни све ла ко се ту пре не.
– Цве те на гор ки, ли чиш ми на ме не:
ро ниш у ту гу, 20
а с ус хи ће њем по сма траш сун це иду гу.
Мо жеш ли зна ти с ким си го во рио?
– С не ким ко леб ди, ма да не ма кри ла.
– Сад мо рам по ћи, облак се ме ки по ма ља. 
Вре ме се ме ња. 25
– обла ка не ви дим, али ми то ја вља ју изко ре ња,
и ла хор ми на но си ми рис ки ше,
– ки чи це, збо гом. Мо жда се не ће мо ви де ти ви ше.

Бранковинскојутро. – МС, с. 10; – Сп (3/5), 5: 127; (6), 5: 15. 

Безименасеоскарека. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 9; – МС, с. 11; – Сп (3/5), 5: 128; 
(6), 5: 16. у заоставштини, Вранеш, бр. 985 (16: важније су слике него сликари.). Варијанте, к. 

  7  ни ти имао овог ма лог сла па; шт. гре шка 
16  Ва жни је су сли ке не го сли ка ри  
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Властелинство. – МС, с. 12; – Сп (3/5), 5: 129; (6), 5: 16. по аутор ки ној на по ме ни 
(МС), пр ви пут у МС. 

Кавга. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 6–7; – МС, с. 13; – Сп (3/5), 5: 130; (6), 5: 18. 
Текст по МС. упоредити такође ауторкину напомену (в. горе стр. 170) која се тиче ове 
пјесме и пјесама бр. 7, 8. у заоставштини, Вранеш, бр. 980 

  3 тра ва над њим бу ја, (к)
11 кад де цу цр кви на пре сла ву по ве зу (к)
15 као нов се за си ја ка јиш ста ри, (к, МС)
20  и ми рис кр џе, нај јеф ти ни јег ду ва на (к)

Чурга. – по ауторкиној напомени (МС), први пут у МС, с. 14; – Сп (3/5), 5: с. 131; 
(6), 5: 19. у заоставштини, Вранеш, бр. 209, 981. 

ЧичаЈанко. – по ауторкиној напомени (МС), први пут у МС, с. 5; –Сп (3/5), 5: с. 132; 
(6), 5: 20. у заоставштини, Вранеш, бр. 210 (1: Усред детињства стоји чича Јанко), 982. 

Трешњекрадица. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 9; – МС, 16; Сп (3/5), 5: с 133; (6), 5: 
21. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 994. 

  2 и де тињ ства као у ђа ка (к, шт. гре шка?)

Просидбамојебудуће мајке. – Багдала, 108–110 (1968), с. 5; – МС, 17–18; Сп (3/5), 5: 
с. 134–135; (6), 5: 22–23. упоредити ауторкину напомену (в. го ре стр. 170) о овој пје-
сми и пјесми бр. 11. у заоставштини, Вранеш, бр. 2274. Ва ри јан те, Б. 

  7 и ци пе ле, тек обу ве не, ла ко ва не, – 
13  ко ру ске бо јар ке оче шља ла ко се
14 и на знак очев пре пла ше но че ка:
16 учи тељ и ње го ва мај ка, да је про се.
23 истог да на је ни је пр сте но вао, 

Сликаизпрадедовскесобе. – МС, с. 19; – Сп (2/5), 5: 136–137; (6), 5:24–25. у заостав-
штини, Вранеш, бр. 2276. 

Барскапруга. – по ауторкиној напомени (МС), први пут у МС, с. 20; – Сп (3/5), 5: с. 
138–139; (6), 5: 26–27. Такође упоредити ауторкину напомену (в. го ре стр. 170). у за-
оставштини, Вранеш, бр. 201, 1008 (1: лане] лани 24: него старчеве кутије дуванске.)

Нашегоцамајка. – Кораци, 17: 3–4 (1982), 158; – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 6; 
– МС, с. 21; (6), 5: 28. по аутор ки ној на по ме ни пр ви пут у МС, што ни је тач но. у за-
о став шти ни, Вра неш, бр. 2357, 2826. Ва ри јан те, к. 

  6 ка ко у ку ћи, дав но до го ре ла 
16 и у су сед ној со би, где се жа мор сти шо,  

Биткаукованлуку. – МС, с. 22; – Сп (3/5), 5: с. 141–142; (6), 5: 29–30. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 1369. 

Дедовскитребник. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с.5–6, с наднасловом за циклус Међаши 
сећања; – МС, с. 24; – Сп (3/5), 5: с. 143; (6), 5: 31. у заоставштини, Вранеш, бр. 92, 1006.

  3  на то пље на ми ри сом там ње на и ду ва на, (МС, шт. гре шка)

Читаоницанатавану. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 5, наднаслов за циклус, Међа
ши сећања; – МС, с.25–26; Сп (3/5), 5: с.144–145; (6), 5: 32–33; нР, 15. у заоставшти-
ни, Вранеш, бр. 1007 (1: била је] био је). Варијанте, к. 

  1 на ша пр ва чи та о ни ца био је та ван
  8 те шке, као ка ме не пло че 
  9 ро ђе них и умр лих књи га. (МС, шт. гре шка?) 
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10 Свест о про ла зно сти, да се јед ном 
11 умре ти мо ра, ту по че. 
13 чи та мо име на па ро хи ја на 
22 бран ко вин ских и бли зоњ ских, 

име на сто ча ра и на по ли ча ра,
23 с чи јим чу ку ну ну ци ма учи мо шко лу, 
28 и пра де до ва

чи ја нам име на
29 до тле ни су би ла зна на. 
32 слу ша мо ве тар

и ка ко пти це по кро ву се мен ке зо бљу 

Поноћнамолитва. – по Д. Мак си мо вић (МС), пр ви пут у МС, с. 27; – Сп (3/5), 5: 
с. 146; (6), 5: 34. у оба из во ра, у ст. 18 по ја вљу је се об лик пе пер ти, што је вје ро ват но 
шт. гре шка (умје сто па пер ти, об лик ко ји се по ја вљу је у пје сми Тај на, збир ка Сло во 
о љу ба ви). 

Просјацинасајму. – по Д. Мак си мо вић (МС), пр ви пут у МС, с. 28; – Сп (3/5), 5: 
с. 147–148; (6), 5: 35–36; ре дак ци ја, ЗС и нР, у за о став шти ни, Вра неш, бр. 86 (на-
слов: Про сја ци пред цр квом 24: да се раз го во ре.). 

Гатара. – по Д. Мак си мо вић (МС), пр ви пут у МС, с. 29; – Сп (3/5), 5: с. 149; (6), 
5: 37. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 418. 

Народнаклетва. – по Д. Максимовић (МС), први пут у МС, с. 30; – Сп (3/5), 5: с. 
150; (6), 5: 38; истовјетан текст, нР, 37; у заоставштини, Вранеш, бр. 991

Петпејзажа
Шуманажези. – Стиг, 13: 50 (1983), с. 12, над на сло вом „пи сма са Мље та“; – МС, 33; 
– Сп (3/5), 5: с. 153; (6), 5: 41. по Д. Мак си мо вић (МС), пр ви пут у МС, али то мо же 
би ти под усло вом да је збир ка ра ни је об ја вље на не го ча со пи сно из да ње (исто се од-
но си и и на пје сме Усну ло је зе ро и Не по го да). у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1384. 

ЗалазаксунцазаМедведником; – МС, 34; – Сп (3/5), 5: с. 154; (6), 5: 42. није утврђе-
но да ли је раније објављивана. у заоставштини, Вранеш, бр. 997 (наслов: Залазак 
за Медведиком 1: Уђи у небо, 20: и затварају се враташца свака.).

Уснулојезеро. – Стиг, 13: 50 (1983), с. 13–14, над на слов „пи сма са Мље та“; МС, с. 35; 
Сп (3/5), 5: с. 155; (6), 5:43. у ча со пи су (Ст), дру га и тре ћа стро фа су јед на цје ли на, а 
тре ћа и че твр та та ко ђе јед на. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1383 (на слов: Усну ло је
зе ро (Ма ло је зе ро)). 

Непогода. – Стиг, 13: 50 (1983), с. 12–13, над на слов „пи сма са Мље та“; – МС, с. 36; 
– Сп (3/5), 5: с. 156; (6), 5: 44. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1382.

Новембарскаслутња.–МС, с. 37; – Сп (3/5), 5: с. 157; (6), 5: 45; – ЗС, 38; у за о став шти-
ни, Вра неш, бр. 15 (1: Кроз шу мо вит и вла жан до 11–12: и би ва ће с да на у дан све ве ћи.).

Ликови

ИсповестЊегошу. – Књижевност, 13: 9–10 (1951), с. 215, наслов Сирак тужни, с већим 
разликама према издању; – МС, с.41; – Сп (3/5), 5: с.161–162; (6), 5: 49–50. у заостав-
штини, Вранеш,  бр. 978.  (наслов:  Сирак тужни:  Његошу),  1371  (Наслов:  Сирак ту
жни (Исповест Његошу)).  у к наднаслов за три пјесме:  „Мотиви из Његоша“.  пјесма 
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је ва ри ја ци ја два ју основ них мо ти ва/сти хо ва из Гор ског ви јен ца: Јед на слам ка ме ђу 
ви хо ро ве, / Си рак ту жни без ниг ђе ни ко га (стих 35–36). Ра на ре дак ци ја (к) пре штам-
па ва се у цје ли ни. 

Си рак ту жни
Би ла сам де те, 
на гра ну про лећ ну на лик ла ку;
а ми сао ме те шка ти шта ла мно га,
ми сли ла сам. о ту жном си ра ку, 
ту жном си ра ку  5
без игде ико га.

Ми сли ла сам на ју нач ку сре ћу ло шу,
на јед но га што се са мно ги ма
у ко штац хва та,
ми сли ла сам о Ми ло шу 10
са мом у ша то ру
цар Му ра та.

Би ла сам де те, 
тек пр ве по че ла са ња ти сно ве;
а стре пе ла за тан ку слам ку  15
ба че ну ме ђу ви хо ро ве.

Ви де ла сам око ње ко ла олу је, 
не бом пун ту че облак гу сти, 
мр зе ла у не дру хра ње не гу је, 
кле ла с ла за ром кад прет ко сов ску кле тву из у сти.  20

Два пут су вој ске од ла зи ле
у ра то ве
по пр вом мра ку,
а ја ми сли ла у по моћ иду – 
ту жном си ра ку,  25
чу ла глас ње гов ка ко зо ве.

До го ди ли се за тим пре врат, 
вре ме на сме не;
а ме ни се у се ћа ње увек 
вра ти слам ка ба че на у зи хо ро ве,  30
Ми лош оп ко љен хи ља да ма 
ста не пред ме не.

Порука. – Књижевност, 13: 9–10 (1951), с. 215–216, под наднасловом „Мотиви из Ње-
гоша“; – МС, с. 42; – Сп (3/5), 5: с. 163; (6), 5: 51. пјесма је варијација на Његошеве 
стихове из Горског вијенца (563–564): Чашу меда јошт нико не попи,/ што је чашом 
жучи не загрчи. у заоставштини, Вранеш, бр. 977, 137. Варијанте из прве редакције (к). 

  1 ла сто, што жи виш ис под мо је стре хе
  2 кад су тра у зо ру
  3 от поч не пти ца је се ња се о ба
Иза сти ха 6: 

о ча ши мо је ра до сти и жу чи
ис при чај, пти цо ве сни це, пе сни ку,
не ка те чу је још са мо ка мен и смр ча,
ис при чај, ла сто, шта ср це мо је му чи, 
шта да не мо је радòсти и гр ча. 
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  7 при чај му о том да за сва ком ча шом
  8 сла сти и ме да и ви на ме де но га
  9 до шле су увек мно ге жу чи ча ше,
10 да се све ра до сти ср ца мо га
11 по де сет иви ше пу та за гор ча ше; 
12 да од свег што про ђе са мо гр кост оста
13 као од си вог пе ле но ва стру ка,
15 би ва ли до ста
Иза сти ха 16:

И по сле ни кад о том не спо ми њи.
про ду жи сно ва
о мо ру, да љи ни, сун цу ко је си ја, 
не ка сви ми сле увек пе вам и ја,
док пе ва ла ста ис под мо га кро ва.

„Ћудјеженскасмијешнаработа“. – Књижевност, 13: 9–10 (1951), с. 214–215, под над-
насловом „Мотиви из Његоша“; – МС, с. 43–44 (у ст. 18 шт. грешка: јасилку); – Сп 
(3/5), 5: с. 164–165; (6), 5: 52–53. пјесма је варијација на познати Његошев стих из 
Горског вијенца. у заоставштини, Вранеш, бр. 975. Варијанте, к. 

  4 на гна облак и му њу и сун це вра ти,  
26 Тре ба ли да је ни чи је не чу је уво, 
28 не ће се чу ти кад ста је на гра ње су во,  

ЂуринакућауСкадарлији.–МС, с. 45; – Сп (3/5), 5: с. 166–167; (6), 5: 54–55. у зао-
ставштини, Вранеш, бр. 1368.

Јутарњапосета. – лМС, 411/3 (1973), с. 239; Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 7, с над-
насловом за циклус пјесама „Међаши сећања“; – МС, с. 47; – Сп (3/5), 5: с. 168–169; 
(6), 5: 56–57. у заоставштини, Вранеш, бр. 2303.

  5 не пре ста јеш бди ти ни ча ском, (лМС, к)
  6 ни ми сли ти на још јед ном је зи ку – (лМС, к)
14 Тра јеш над зе мљом це ла цел ца та, (к)
23 бо јим се да ро вац и ко рен (к)
25  на пра ти ће на ње га све жи во, (к)

Исидорауореолуиња. – МС, с. 47; Сп (3/5), 5: с.170; (6), 5: 58. по ауторкиној напомени 
(МС) први пут у МС. у заоставштини, Вранеш, бр. 2908 (21: појавити се опор човек.)

Исидоринврт. – МС, с. 48; – Сп (3/5), 5: с. 171; (6), 5: 59. по ауторкиној напомени 
(МС) први пут у МС. у заоставштини, Вранеш, бр. 2302 („последња строфа од пет 
стихова прецртана“).

БорнаБрачу. – МС, с. 49; – Сп (3/5), 5: с. 172; (6), 5: 60. по аутор ки ној на по ме ни 
(МС) пр ви пут у МС. 

„Ицврчицврчицврчак“. – Књи жев ност, 77: 1–2 (1983), с. 8, с над на сло вом „Ме ђа ши 
се ћа ња“; МС, с. 50; – Сп (3/5), 5: с. 173; (6), 5: 61. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 986 
(на слов: У На зо ро вом кра ју). пје сма је на сло вље на по зна тим сти хом из пје сме хр ват-
ског пје сни ка Вла ди ми ра на зо ра. 

Благотеби. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 7–8, с наднасловом „Међаши сећања“; 
– МС, с. 51; – Сп (3/5), 5: с. 174–175; (6), 5: 62. по све та Гу ста ву кр кле цу, хр ват ском 
пје сни ку (1899–1977), ко ји је из ме ђу пр вог и Дру гог свјет ског ра та пре те жно био у 
Бе о гра ду. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 740, 1375. Ва ри јан те, к. 

14–15 из ме ђу за гор ске пла ни не, и бо сан ске ко те,
17–18 се вер не и ју жне зе мљи не по лу лоп те 
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19 ни сад,
20 кад си пут ник кроз ва си о ну по сто,
21 не при зна јеш ни јед не пре пре ке 
22 ко ја ти у ле ту сме та,

„Јошбинаммогладеситисељубав“. – МС, с. 53; – Сп (3/5), 5: с. 176; (6), 5: 64. по 
ауторкиној  напомени  (МС),  првипут  у  МС.   упоредити  такође њену посебну напо-
мену о пјесми (в. горе стр. 170); њен наслов је стих из пјесме хрватског пјесника  До-
брише Цесарића (1902–1980), Тко зна, ах, нитко ништа не зна. у заоставштини, Вра- 
неш, бр. 212 (наслов: И још би могла десити нам се љубав). 

НиколиТесли. – Бор ба, 56: 118 (30. април, 1. и 2. мај 1977); Књи жев ност, 77: 1–2 (1983), 
с. 8–9; – МС, 54; – Сп (3/5), 5: с. 177–178; (6), 5: 65. по аутор ки ној на по ме ни (МС), 
пр ви пут у МС, што ни је тач но. Ва ри јан те, Б, к.

  1–2  ка ко је мо гу ће твор че зем них су на ца и ме се чи на, (к)
  2 твор че зем них сун ца и ме се чи на, (Б)
11 пу нио бље ском кон церт не дво ра не (Б)
17 Зар и ти ко ји си око нас раз го нио та му (Б)
21(22) па би кад ти зрак ме се чи не и сун ца (Б)
(23) би љур ни ков чег дар не,
(24) му ње се око те бе раз ле те ле.
(21) па би и мр тав ле жао у сја ју,
 по ве зан с на ма, у сва ком ча ску

и пра тио све тло сне олу је,
и мр тав при су ство вао сун че ву ро ђе њу,

24 и ме се че вом за го ре за ла ску! (Б)
22 па би кад ти зрак ме се чи на и су на ца (к)

ФестивалуСтруги. – Летопис Матице српске, 158: 429/3 (1982), 393–394; – МС, с. 
55–56; – Сп (3/5), 5: с. 179–180; (6), 5: 67–68. у заоставштини, Вранеш, бр. 826, 1376. 
Варијанте, лМС.
на слов: Фе сти вал је про шао 

11 по не ко ру ко ва ње од мах је за бо ра вља но,
29 оно га по след њег, нај леп шег сти ха
30 његове песме прочитане с моста.

НаОдисејевојстени
ПисмосаМљета. – МС, с. 59; Сп (3/5), 5: с. 183–184; (6), 5: 71–72. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 976, 1374. 

Мртведуше.–МС, с. 60–61; Сп (3/5), 5: с. 185–186; (6), 5: 73–74. упо ре ди ти аутор-
ки ну по себ ну на по ме ну (в. го ре стр. 170).

Утуђини. – МС, 62; Сп (3/5), 5: с. 187–188; (6), 5: 75–76. по ауторкиној напомени 
(МС), први пут у МС. упоредити ауторкину посебну напомену (в. горе стр. 170). у за-
оставштини, Вранеш, бр. 1378 (1: Видела сам их где у свету). 

РекаПотомакуВашингтону. – МС, с. 63; – Сп (3/5), 5: с. 189–190; (6), 5: 77–78. по 
аутор ки ној на по ме ни (МС), пр ви пут у МС. упо ре ди ти аутор ки ну по себ ну на по ме-
ну (в. го ре стр. 171).

ГрадскогробљеуВашингтону. – Живот, 33: 63/3–4 (1983), 219–221; – МС, 64; – Сп 
(3/5), 5:с.191;(6),5:79. по ауторкиној напомени (МС), први пут у МС, што није тачно. 
уп. ауторкину посебну напомену (в. горе стр. 171). у заоставштини, Вранеш, бр. 979.
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ПоноћниТоронто. – Књижевне новине, 31: 594 (24. новембра 1979); – Живот, 33: 
63/3–4 (1983), 219–221; – МС, 65; – Сп (3/5), 5: с. 192 (иден тич но тек сту у кн) ; (6), 5: 
80–81. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1024, 1912 (27: без ика квог раз ло га.), 2745 (27: без 
ви дљи вог раз ло га и сме ра.). 

НепознатговорникуХајдпарку. – Живот, 33: 63/3–4 (1983), 219–221; – МС, 66–67; 
– Сп (3/5), 5: с. 194–195; (6), 5: 82–83. упо ре ди ти аутор ки ну по себ ну на по ме ну 
(в. го ре стр. 171). у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2279 (на слов: За ка сне ле по бу не 34: 
Црнце] на црн це). 

Јереван. – Путеви (Бања лука), 14: 6 (новембар–децембар 1968), 503; – МС, 68; Сп 
(3/5), 5: с. 196–197; (6), 5: 84–85. у заоставштини, Вранеш, бр. 213, 989. Варијанте, п. 

  3 ство рио је Је ре ван у то ку но ћи
  4 и спу стио, ка ко га ви диш,
  7 до мо ви ли че као бли зан ци
18 под зем не по то ке и кла ден це,
24 За то се Је ре ве на но ћу чи ни (шт. гре шка?)

Арарат. – Путеви (Бања лука), 14: 6 (новембар–децембар 1968), 503–504; – МС, 69; 
– Сп (3/5), 5: с. 198–199; (6), 5: 86–87. упо ре ди ти аутор ки ну по себ ну на по ме ну 
(в. го ре стр. 171). у за о став шти ни, Вра неш, бр. 214, 990. Ва ри јан те, п.

10 Из да љи не да га до ву чем,
19  И ма да ср це не мо же да му се чу је,
20  ма да га не ви дим ви ше,

УАтонскојпећини. – Стиг, 10: 41 (1980), с. 3; – МС, 70; – Сп (3/5), 5: с. 200–201; (6), 
5: 88–89. Ва ри јан те, Ст. 

  6 Ту из ме ђу ле де них го лу бо ва 
  9 ока ме ње них бај ки и сно ва,  
23 као што у шпи љи где пре су ши во да, 

ПлажаузаливуБатуми. – МС, с. 71; – Сп (3/5), 5: с. 202; (6), 5: 90. у за о став шти ни, 
Вра неш, бр. 1898. 

НаКавказнетребауподанаићи. – Стиг, 10: 41 (1980), с. 4; – МС, с. 72; – Сп (3/5), 5: 
с. 203; (6), 5: 91. Ва ри јан те, Ст. 

11 ка да се про бу де по но ри и про це пи, (шт. гре шка)
17 на ње не сте но граф ске древ не зна ке:

тра го ве ве тра, пти ца и зве ри ња,
18 ка да жбун та ман упла ши као авет,
19 и зми јом се учи ни уски бо газ.
21 кад поч не над њим да под му кло ти ња
22 за о бла че них му ња пла вет. 

Каменабиблиотека. – МС, с. 73; – Сп (3/5), 5: с. 204; (6), 5: 92. по ауторкиној напо-
мени (МС), први пут у МС. уп. ауторкину посебну напомену (в. горе стр. 171). у за-   
оставштини, Вранеш, бр. 1367.

Пећинскисликар. – Стиг, 10: 41 (1980), с. 4–5; – МС, 74; – Сп (3/5), 5: с. 200–201; 
(6), 5: 93. у заоставштини, Вранеш, бр. 22,988.

Дрвенацрква.–лМС, 416: 6 (1975), с. 584; – пин, л. <17> ; МС, с. 75; Сп (3/5), 5: с. 206; 
(6), 4: 175; 5: 94. у заоставштини, Вранеш, бр. 493, 1002, 2390. Варијанте, пин (Сп 4).

  1 Сле те ла од не куд у шу му по крај осла,  
  8 или из у мр лих оке ан ских ри ба пе ра ја  
14 С Ису сом под сво дом, ма лим ко играч ка,  
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Григовгроб. – лМС, 416: 6 (1975), с. 585; – пин, л. <13> ; – МС, с. 76; – Сп (3/5), 5: с. 
207–208; (6), 4: 171–172; 5: 95–96.  у заоставштини,  Вранеш,  бр. 1004, 2393. Вари- 
јанте, пин (Сп 4).

  9 пи сак га ле ба и ши шта ње у сте на ма гу ја.  
14 Са кри вен је као у др ве ту птич ја ду пља 
21 уобра зе да од не куд из сте на у бли зи ни  
25 и раз гр не сен ке древ них че ти на ра  

Коалаурачвамадрвета. – МС, 77; Сп (3/5), 5: с. 209; (6), 5: 97. по ауторкиној напо-
мени (МС), први пут у МС. упоредити ауторкину посебну напомену (в. горе стр. 171). 
у заоставштини, Вранеш, бр. 1366. 

Трешњенероткиње. – Књижевне новине, 31: 594 (24. новембар 1979); – Живот, 33: 
63/3–4 (1983), 219–221; – МС, с. 78; Сп (3/5), 5: с. 210; (6), 5: 98. по ауторкиној напо-
мени, први пут у МС. у заоставштини, Вранеш, бр. 221, 1379. Варијанте, кн.

  3  да је зао дух не ка кав
– ва ше не ве стин ске ве ло ве уре као, – 

  5 ви са мо цве та те, цве та те. 
  6 Ве три скит ни це са да ле ких стра на
  8 али ва ма, не рот ки ње, тре шње из Ја па на
  9 у не дри ма не са зре ва во ће (шт. гре шка, без тач ке)

НаОдисејевојстени.–МС, 79; Сп (3/5), 5: с. 211; (6), 5: 99. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 1373. 

Напомена. – МС, с. 81–84; – Сп (3/5), 5: с. 213–215. Да тум по го во ра-на по ме не (19. ју ла 
1983) упу ћу је на ври је ме окон ча ва ња ра да на збир ци. С об зи ром на тај да тум мо гу 
се оци је ни ти по је ди не аутор ки не тврд ње о мје сту об ја вљи ва ња не ких пје са ма: мо гу-
ће је прет по ста ви ти да је је дан дио пје са ма че као у ре дак ци ја ма ча со пи са и ли сто ва 
на об ја вљи ва ње, а да је збир ка у ме ђу вре ме ну из и шла из штам пе. Та ко је аутор ка мо-
гла твр ди ти да не ке пје сме пр ви пут из ла зе у збир ци, а оне су се мо гле исто вре ме но 
или ка сни је по ја ви ти и у ча со пи су, по што пе ри о дич на из да ња че сто из ла зе с ве ћим 
за ка шње њи ма. Тек уз по у зда не по дат ке шта је че му прет хо ди ло мо же се из ве сти 
пре ци зни је да ти ра ње из вје сних при ло га. 

САЈАМРЕЧИ
Збир ка пје са ма Са јам ре чи из и шла је у из да њу нИо „уни вер зи тет ска ри јеч“, ник шић, 
еди ци ја Би бли о те ка по е зи ја (1987), у ти ра жу од 5.000 при мје ра ка. Ре цен зен ти из да ња су 
Сло бо дан Ра ки тић и Дра го мир Брај ко вић. Штам па на је у ГИ Ро „Ми лић Ра кић“, у Ва ље-
ву. Да тум за вр шет ка штам па ња ни је на ве ден. Збир ка је уокви ре на две ма пје сма ма из Зе
ле ног ви те за (1930), на по чет ку је пје сма Ре чи, а на кра ју Го сто љу бље. Те пје сме ни су пре-
штам па не при уно ше њу збир ке у из да ње Са бра не пе сме, па су из о ста ле и у на шем из да њу. 

Сајамречи
Сајамкњига. – Књи жев не но ви не, 32: 718 (15. 10. 1986), с. 20, с над на сло вом за ци клус 
пје са ма – Са јам ре чи (пр ви пут у Књи жев ним но ви на ма); СР, 9; Сп (4/5), 5: 221; Сп (6), 
5: 109; пре штам па но (сва ка ко не по сред но из Сп) у По ли ти ци, 87: 27680 (27. 10. 1990).

  7 у кут ку ка квом ти ши ном за ве та ну (Сп, шт. гре шка)

Састанакнасајму. – Књи жев не но ви не, 32: 718 (15. 10. 1986), в. уз пје сму Са јам књи га; 
СР, 10; Сп (4/5), 5: 222; Сп (6), 5: 110. 
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Речиипесник. – Књи жев не но ви не, 32: 718 (15. 10. 1986), на по ме на као уз пје сму Са јам 
књи га; СР, 11; Сп (4/5), 5: 223; Сп (6), 5: 111. Ва ри јан те, кн.
на слов: Са рад ни ци

13 ка да тре ба ко је да за зво не

Судбинаречи. – Књи жев не но ви не, 32: 718 (15. 10. 1986), на по ме на као уз пје сму Са јам 
књи га; СР, 12; Сп (4/5), 5: 224; Сп (6), 5: 112. Ва ри јан те, кн.
на слов: Суд би на на пи са ног

Речикаотакве. – Књи жев не но ви не, 32: 718 (15. 10. 1986), на по ме на као уз пје сму Са
јам књи га; СР, 13; Сп (4/5), 5: 225; Сп (6), 5: 113. Ис прав ка у сти ху 13 пре ма кн 
(твр ди ци). Ва ри јан те, кн. 

  3 као се љак ван кла са – зр но пше ни це,
  4 шу мар ван шу ме – и са ме гра не.
  6 са кри ве не где год под ли стом,
  9 Во лим их и у реч ни ку, на го ми ли, 
11 глас им во лим и ка ко ко ја из гле да, 
12 Реч ми се и ван пе са ма ми ли
13 као твр ди ти <!> сам звек сре бр ња ка, (Сп, шт. гре шка)
14 као свра ци сам сјај ко ма ди ћа ста кла. 

Древнеречи. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), напомена као уз пјесму Сајам 
књига; СР, 14; Сп (4/5), 5: 226; Сп (6), 5: 114. у заоставштини, Вранеш, бр. 36 (14: и 
заборављених] заборављених).
на слов: Го вор пре да ка

12 око се бе сва ког бо го вет ног ча са.

„Истото,самомалодрукчије“. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), напомена 
као уз пјесму Сајам књига; СР,15; Сп (4/5),5: 227;Сп (6), 5: 115. наводници упозора- 
вају да ауторка цитира познате наслове из Вукових збирки народних  пјесама – Вук      
је тиме означавао да је нови текст само редакција претходне пјесме. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 18 (наслов: Заборављене речи). 

Потајнипесник. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), напомена као уз пјесму 
Сајам књига; СР, 16; Сп (4/5), 5: 228;Сп (6), 5: 116. 

Новинскеречи. – СР, 17; Сп (4/5), 5: 229; Сп (6), 5: 117. у ст. 2: ка кви је гра ма тич ки не-
ко рект но (тре ба ло би: ка квих). у за о став шти ни, Вра неш, бр. 39 (14: зрелих] зре ли ну). 

Реч. – Књи жев ност, 42: 84/6 (1987), 817; СР, 18; Сп (4/5), 5: 230; Сп (6), 5: 118. Ва ри-
јан те, к. 

  6 Из го ва рам је све ти ше. 
14  они ће пе ва ти сло го ве оне ре чи. 

Заборављеноиме. – СР, 19; Сп (4/5), 5: 231; Сп (6), 5: 119. 
  4 пад ну ти на па мет у ми гу (СР)

Вест. – СР, 20; Сп (4/5), 5: 232; Сп (6), 5: 120.

Уметници. – СР, 21; Сп (4/5), 5: 233; Сп (6), 5: 121. 

Нарави
Савременикпрадедова. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 817; СР, 25; Сп (4/5), 5: 237; 
Сп (6), 5: 125. у заоставштини, Вранеш, бр. 195 (14: – па] ма), 2025. Варијанте, к, СР. 

  4 су се ду у ле ди не (СР)
  6 бо жи је су па мо је, (СР)
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  7 зар да се ду ше збро је (СР)
  8 а) ду ше не бу од ле те ле! (к)
     б) не бе си ма од ле те ле. (СР)
10 а) храст што пред ку ћом ра сте, (к)
     б) хра стић што пред ку ћом ра сте (СР)
11 а) и де до ва ору ђа. (к)

   б) и де дов ска ору ђа, (СР)
12 али за из вор ску во ду, (СР)
14 а) ги ну ћу ма би ла и ту ђа. (к)

   б) ги ну ћу – ма би ла и ту ђа. (СР). 

Прадедмојемајке. – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 4–5, дио циклуса Сонети; СР, 26; Сп 
(4/5), 5: 238; Сп (6), 5: 126; нР, 49. у заоставштини, Вранеш, бр. 2141 (1: Верујем да 
имам доста особина 14: али, кажу, да сновима беше склон.). Варијанте, лМС. 

  1 Ве ру јем да имам до ста осо би на  
  5 И он је слу чај сма трао суд би ном,  
  6 и он је во лео јек ве чер њих зво на 
  7 и ње га је ма ми ла ва си о на, 
  8 ни је охол био због све ште ног чи на.
  9 Слу шао је по бо жно и шум с ко че ра (шт. грешка)
10 као оно о че му је го во ри ла ве ра, – 
11 а бро ја ње зве зда по зна тих ве че ром
12 дра го му као рад цр кве ни ко ји. 
13 о хра бро сти му пре да ње не по сто ји, 
14 али ка жу да сно ви ма бе ше склон. 

не зна, али благ био је, сно ви ма склон. (СР, не зна: шт. гре шка?)

Нашхвалишапивници. – СР, 27; Сп (4/5), 5: 239; Сп (6), 5: 127. у са др жа ју збир ке 
СР: Пив ни ци, што упу ћу је, гре шком, на пре зи ме. 

ЦиганинМарко. – СР, 28; Сп (4/5), 5: 240; Сп (6), 5: 128. 

Сеоскипоштар. – СР, 29; Сп (4/5), 5: 241; Сп (6), 5: 129. 

Просјак. – СР, 30; Сп (4/5), 5: 242; Сп (6), 5: 130. у заоставштини, Вранеш, бр. 766 
(наслов: Просјаци 14: да бих доживео бар часак среће.). 

Одбранаједненарави. – СР, 31; Сп (4/5), 5: 243; Сп (6), 5: 131. 

Охолост. – СР, 32; Сп (4/5), 5: 244; Сп (6), 5: 132. 

Телефонист. – СР, 33; Сп (4/5), 5: 245; Сп (6), 5: 133. 

Заточени

Кућапатње. – СР, 37; Сп (4/5), 5: 249; Сп (6), 5: 137. у заоставштини, Вранеш, бр. 2176. 

Решеткауболничкој соби. – Кораци, 21: 11/12 (1986), 601; СР, 38; Сп (4/5), 5: 250; 
Сп (6), 5: 138. у заоставштини, Вранеш, бр. 2354. Варијанте, ко. 

  3 Гле да ме из ње сто ока ца мра ка – 
  7 а жи во та мо га ти че се сва ка, – 
12 на раз бо ју не ви дљи вом тка ти ши на. 

Ноћуболници. – СР, 39; Сп (4/5), 5: 251; Сп (6), 5: 139.

Болничкисточић. – СР, 40; Сп (4/5), 5: 252; Сп (6), 5: 140.
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Болничкојутро. – СР, 41; Сп (4/5), 5: 253; Сп (6), 5: 141.

Крозболничкипрозор. – СР, 42; Сп (4/5), 5: 254; Сп (6), 5: 142. 

Милосрднасестра. – СР, 43; Сп (4/5), 5: 255; Сп (6), 5: 143.
  3 Мо жда је тек сти гла са оно га све тла, – (СР, шт. гре шка?)

Позивар. – СР, 44; Сп (4/5), 5: 256; Сп (6), 5: 144. 

Немуштијезик
Географскизапис.– СР, 47; Сп (4/5), 5: 259; Сп (6), 5: 147. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2102 (1: до града] до школе). у Сп сонетни облик је неутралисан астрофично-  
шћу; очите штампарске грешке овог издања, што у неким детаљима даје предност СР 
извору, по којему се доноси графички лик пјесме. Варијанте, Сп, СР 

  1 Сто пет ки ло ме та ра од гра да и мо ста (Сп)
  2 и по сле то га од мо ста и гра да (Сп)
  6 до из во ра на ко ме се од вај ка да (СР)
  7 па сти ри на пи ја ли се о ска ста да – (СР)
  9 на бр ду ве ли ком око сто ти нак ква дра та (СР)
10 сто ји ку ћа на ших де до ва и уја ка, (СР)
11 с про зо ри ма пу ним ре за и ши па ка. (СР)
12 а та мо ка ис то ку крај сун че вих вра та, (СР)

Језикнемушти. – СР, 48; Сп (4/5), 5: 260; Сп (6), 5: 148. у за о став шти ни, Вра неш, 
бр. 2023 (на слов: Ка ко ко 14: уз ра дост пти ца и ти шине ту гу). 

Јесен. – СР, 49; Сп (4/5), 5: 261; Сп (6), 5: 149. 

Лисникрематориј. – СР, 50; Сп (4/5), 5: 262; Сп (6), 5: 150. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 238, 2099 ( 14: у коме пролетос гајиле су птиће.) 

Бранковинскицветниврт. – СР, 51; Сп (4/5), 5: 263; Сп (6), 5: 151. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 2139. 

11 пун не ве на, сми ља и ле па-ка та.  (СР)
14 ра сту бо ко ри ма око ва ја та. (СР)

Усамљеник. – СР, 52; Сп (4/5), 5: 264; Сп (6), 5: 152. у заоставштини, Вранеш, бр. 273. 

Јутро. – СР, 53; Сп (4/5), 5: 265; Сп (6), 5: 153. Варијанте, СР. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 235 (14: рудокопом жара), 2083. 

  2 на сун че ва вра та.
  3 (6) Све тлих стре ла ја та
  4 (5) као да је топ гру но
  5 (4) ис кр се са жбу ном,
  6 (7) по ља на се хва та,
  7  шу ма и по ја та
10 и у кру не смре ке
11 пу ну ре ци ср че (шт. гре шка, мј. пу ни?)
12 сја јем и да љи ни
14 ру до ко пе жа ра.

Чесме. – СР, 54; Сп (4/5), 5: 266; Сп (6), 5: 154. 

Невидљиваземља. – СР, 55 ; Сп (4/5), 5: 267; Сп (6), 5: 155. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 2161.

Људскимозак. – СР, 56; Сп (4/5), 5: 268; Сп (6), 5: 156.
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Игралиштеупорти. – СР, 57; Сп (4/5), 5: 269; Сп (6), 5: 157.

ПредфрескомапостолаЛуке. – СР, 58; Сп (4/5), 5: 270; Сп (6), 5: 158. апо стол лу ка, је-
дан од че тво ри це је ван ђе ли ста у но во за вјет ној тра ди ци ји. по ле ген ди, био је и сли кар. 

Богојављење. – СР, 59; Сп (6), 5: 159. – Бо го ја вље ње је хри шћан ски пра зник, ко ји у 
пра во слав ном ка лен да ру па да 19. ја ну а ра. За то се у 1. сти ху по ми ње Јо вањ ски мраз, 
Јо вањ дан па да 20. ја ну а ра. 

Старинароднипразник. – СР, 60; Сп (4/5), 5: 272; Сп (6), 5: 160. у за о став шти ни, 
Вра неш, бр. 2112, 2113 (2:14: и тре шће се хи по дром сме хом враж јег бе са), 2155 (1: на 
пут] на тр ке), 2156 (1: и светилишт е] и стре ми те 14: и стре шће се хи по дром ки ко
том за до вољ ног беса] и тре шће хи по дром ки ко том бе са; а коњ зар зат од очај ног бе са). 

Tрке, 1, 2. – Књижевна реч, 16: 300 (05. 1987); Градина, 27: 1 (1992), 46–47. у кР само 
први дио пјесме. – СР, 61–62; Сп (4/5), 5: 273–274; Сп (6), 5: 161–162. Варијанте, кР, Г. 

  1: 1 по шли сте на тр ке са ноћ не про сла ве (кР)
  3 ус пут има пре пре ка и кри ви на, (Г)
12 да се не на ђе те под сла пом ка ме ња. (кР)

да се не на ђе те ис под сла па ка ме ња – (Г)
у Г не ма ст. 14, а по сљед ња стро фа има пет сти хо ва. 

14 че ка га сад успех, сад за се да чи ја. (кР)
2: 1 За о би ђи те гро бља и све ти ли ште (Г)
  3 за о би ђи те ог њи шта ђа во ља (Г)
  7 уз ли це мер ни ке не мој те ја ха ти
13 не ма у Г.
14 и тре сти хи по дром од враж је га бе са. 

Посвета. – СР, 63; Сп (4/5), 5: 275; Сп (6), 5: 163. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 94 
(1: Као што на ко ле ни ма иду на хо до ча шће 14: из над ви син ских осун ча них по ја та), 
2589 (14 =бр. 94). Дру га ре дак ци ја, ЗС, 130. 

Сеоскогробље. – СР, 64; Сп (4/5), 5: 276; Сп (6), 5: 164. у заоставштини, Вранеш, бр. 87. 

Одумирање. – СР, 65; Сп (4/5), 5: 277; Сп (6), 5: 165. Стих 14 изгледа да је језички 
мањкав, људи и њених судбина, осим ако би се њених судбина тицало школске табле, а 
изгледа да се тиче људи (требало би: њиних, тј. њихових, судбина). у заоставштини, 
Вранеш, бр. 277 (14: заборавимо лица њина.) 

Богови,вилеиљуди
Састаримбоговима. – СР, 69; Сп (4/5), 5: 281; Сп (6), 5: 169.

Породицабогова. – СР, 70; Сп (4/5), 5: 282;Сп (6), 5: 170. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 5, 311.

Битканебаикамена. – СР, 70; Сп (4/5), 5: 283; Сп (6), 5: 171. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 768.

Перуновдворац. – СР, 72; Сп (4/5), 5: 284; Сп (6), 5: 172. у за о став шти ни, Вра неш, 
бр. 1358 (1: Сев му ње ми осве тли дом 14: та зар чо век лик ње гов ви де ти сме?). 

Волос.– СР, 73; Сп (4/5), 5: 285; Сп (6), 5: 173; Књи жев ност, 41/82 (1986), бр. 1/2, 
с. 3, над на слов гру пи пје са ма. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 821, под тим на сло вом дру-
га пје сма (37 сти хо ва, пр ви стих: Је че на зе мљи ра ње ни ци,; по сљед њи стих: ни чо ба на.). 

ПесникиСветовид. – СР, 74; Сп (4/5), 5: 286; Сп (6), 5: 174. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 230. 
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Заљубљенимесец. – СР, 75; Сп (4/5), 5: 287; Сп (6), 5: 175.

Анегдота. – Политика, 83: 26014 (8. 3. 1986), с. 9; СР, 76; Сп (4/5), 5: 288; Сп (6), 5: 
176. у заоставштини, Вранеш, бр. 6, 228. Варијанте (осим изричито обиљежених), п. 
наслов: Небеска анегдота

  2 на пла не ти Зе мљи у мом ка,
  3 оча ра ла је два мла дић ка ока
  4 а љу ба ви те од мах не би све сна <.> (п, СР, Сп)
  5 не схва ти од мах за што па ти од не сна
  6 и ту га за што хва та је ду бо ка,
  7 што се у са мо ћу по вла чи пре ро ка,
  8 што јој се не ми ле све ти на не бе сна. (СР, Сп; шт. гре шка) 
10 за зе маљ ску, обич ну, љу бав спрем ну,
11 ко о бо ги њи знао о њој да сни ва.
12 чак кад му Ве сна за лу та у сно ве, 
13 ни је на слу ћи вао ко га зо ве,
14 јер је би ла оку људ ском не ви дљи ва.

ХимнабогињеВесне. – СР, 77; Сп (4/5), 5: 289; Сп (6), 5: 177.

Громовник. – СР, 78; Сп (4/5), 5: 290; Сп (6), 5: 178.

Молбагромовнику. – СР, 79; Сп (4/5), 5: 291; Сп (6), 5: 179. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2086 (1: помора] невоље). 

Натпевање. – СР, 80; Сп (4/5), 5: 292; Сп (6), 5: 180. Мо тив из на род не пје сме Мар ко 
Кра ље вић и ви ла, у ко јој се ви ла нат пје ва ва с Ми ло шем оби ли ћем, а он да га, по што 
га не мо же нат пје ва ти, устри је ли у гр ло и у ср це. 

Останипутниче. – СР, 81; Сп (4/5), 5: 293; Сп (6), 5: 181. 

Заборав. – СР, 82; Сп (4/5), 5: 294; Сп (6), 5: 182. у заоставштини, Вранеш, бр. 2175. 
14 Зво ни мо у зво на сном нет пла ће на. (СР, шт. гре шка)

МИХОЉСКОЛЕТО
Збир ка пје са ма Ми хољ ско ле то из и шла је то ком про ље ћа, 1987. го ди не. „од ло мак из 
за пи са о со не ту“, пот пи сан ини ци ја ли ма Де сан ке Мак си мо вић, да ти ран је 12. мар та, 
па је то при бли жно ври је ме за вр шет ка ра да на збир ци. на на слов ној стра ни ци сто ји 
„при ре дио Ми лош И. Бан дић“. ли ков ни при ло зи Вељ ко Ми хај ло вић из гра фич ке ма-
пе Хи лан дар. по себ ност ове књи ге је у то ме што је збир ка со не та, у ко ју су укљу че ни 
и не ки од ра ни је об ја вље них при мје ра овог об ли ка. Та ко ђе, њен при ре ђи вач, Ми лош 
И. Бан дић, ци је лој збир ци да је свој пе чат при ре ђи вач ком кон цеп ци јом и на по ме на ма 
на кра ју, у ко ји ма са оп шта ва вр ло ко ри сне по дат ке о од ре ђе ним со не ти ма и раз ја шња-
ва из вје сна мје ста. про зни „од ло мак из за пи са о со не ту“ свр стан је у одје љак „До да-
ци“, гдје су се на шле и Бан ди ће ве „на по ме не о овој збир ци и о по је ди ним пе сма ма“, 
те „Бе ле шка о пи сцу“ (не а у то ри зо ва но). Ве ћи на со не та је, ме ђу тим, на ста ла по сљед-
њих го ди на, па ће та чи ње ни ца би ти од лу чу ју ћа при уно ше њу збир ке у из да ње Сп, гдје 
се она не ће по но ви ти у цје ли ни. Изо ста ће ци је ли ци клус Про шлост у ства ри ма (со-
не ти У му зе ју I–II, Опу сте ли оклоп, По вра так, Мр тва ти ца, Фан та стич но ве че, Гла со ви 
но ћи), из ци клу са Шум ски храм пје сме Ју тро, Са вре ме ник пра де до ва, Ге о граф ски за пис, 
Бран ко вин ски цвет ни врт, из ци клу са Буд на ку ла пје сма Не ви дљи ва зе мља. пје сни ки-
њин „од ло мак из за пи са о со не ту“ ни је штам пан у за себ ном одјељ ку, већ не по сред но 
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иза по сљед ње пје сме. у том „од лом ку“ из не се ни су и не ки од раз ло га на ста ја ња и кон-
цеп ци је збир ке. 

Мо то: Сти хо ви су из Шек спи ро вог 102. со не та (Со не ти В. Шек спи ра, у пре во ду Жи-
во ји на Си ми ћа и пре пје ву Сте ва на Ра ич ко ви ћа, про све та, Бе о град, 1966). 

Шумскихрам
Раноранилац. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 814–815, с наднасловом „Сонети“; Мл, 
22; Сп (4/5), 5: 299; Сп (6), 5: 187. у заоставштини, Вранеш, бр. 2028, 2085 (14: ће 
бити ми] ће сад ми бити). 

14 и власт ће ми би ти оте та. (к)

Звона. – Мл, 23; Сп (4/5), 5: 300; Сп (6), 5: 188. у заоставштини, Вранеш, бр. 193 
=1394=2127 (14: и по ве ра ва мом оча ра ном ду ху.).

Кишобрани. – Мл, 24; Сп (4/5), 5: 301; Сп (6), 5: 189. у заоставштини, Вранеш, бр. 
186 =2126 (1: киша] кишица). 

Пауци. – Мл, 25; Сп (4/5), 5: 302; Сп (6), 5: 190. у заоставштини, Вранеш, бр. 239, 
2114 (14: песник] и песник). 

Растанакслетом. – Мл, 26; Сп (4/5), 5: 303; Сп (6), 5: 191. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 2123, 2151. 

Шумскихрам. – Мл, 27; Сп (4/5), 5: 304; Сп (6), 5: 192. у заоставштини, Вранеш, бр. 
2091. 

Узлатујесени. – Мл, 28; Сп (4/5), 5: 305; Сп (6),  5: 193. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 237 (14: Кад даљине буду хладне, љубичасте.), 2119 (14: кад јесен лишће са дрвећа 
здуне?). Текст се доноси по Мл.

  3 ли стак по ли стак са ту гом по сма трам (Сп)

Лисназлатнакиша. – Књижевна реч, 16: 303/304 (јул 1987), с. 33; Мл, 29; Сп (4/5), 
5: 306; Сп (6), 5: 194. у заоставштини, Вранеш, бр. 13, 2143. Варијанте, кР.

  1 пре гр шти ма пљу шти на зе мљу лист,
  5 Са мо трен по гле ду на до хват
  6 пре тво рен у ви хор и сјај, 
11 Су тра ће за бран осва нут црн,

Источњак. – Књижевна реч, 16: 300 (мај 87); Књижевност, 42: 84/6 (1987), 815–816; 
Мл, 30; Сп (4/5), 5: 307; Сп (6), 5: 195. у заоставштини, Вранеш, бр. 2080 (1: Овом 
стазом јутрос је минуо источњак,). Варијанте, кР. 

  1 Ју трос је ову да про шао ис точ њак 
  4 по ди гао увис па у чи не свлак, 
  7 пре пла шио на гра ни га вра на ста ра,
  8 за ви рио у сва ки шу мо вит бу џак.
  9 Са да мра ви кр пе сво је пи ра ми де,
11 по ја ви ле се из ду пље ве ве ри це.
13 и ју ри у дру ги ви дик по де вој ку

Смртушуми. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 815;Мл, 31; Сп (4/5), 5: 308;Сп (6),5: 196. 
у заоставштини, Вранеш, бр. 2096 (наслов: Смрт 14: и тужи ветар однекуд издалека.)      
у Књижевности наслов Смрт. Варијанте, к.

10 да га са да мра ви и цр ви раз но се,
13 да га по оби ча ју шум ско ме са хра не.
14 Ту жи за њим не ки ве тар из да ле ка.
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Ливадскочудо. – Мл, 35; Сп (4/5), 5: 309; Сп (6), 5: 197. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2031=2124 (14: да кукац кукцу љубав призна.).

Разрушенацрква. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. децембра 1983), с. 1 наднаслов 
„Сонети“; Мл, 36 ; Сп (4/5), 5: 310; Сп (6), 5: 198. у заоставштини, Вранеш, бр. 197, 
2030, 2172. Варијанте, кР.

  1 Раз ру ше на цр ква по сле ра та.
  2 Још што шта јој се сло ми сва ког да на,
  3 са да се сло ме на па пер ти вра та. 
  5 да по пра ви оде жде апо сто ла,
  6 да им осве жи бле сак оре о ла
  7 и да окре чи зи до ве за ба та. 
13 кад зи ма пла ни ну сне гом огр не,

Мртваприрода(креда). – Мл, 37; Сп (4/5), 5: 311; Сп (6), 5: 199. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 2162. – Видјети ауторкину напомену поводом ове пјесме у „одломку из 
записа о сонету“, на крају збирке. 

Тисућустабалааон један. – Књижев ност, 42: 84/6 (1987), 815; Књижевна реч, 16: 
303/304 (јул 1987), с. 33; Мл, 38; Сп (4/5), 5: 312; Сп (6), 5: 200. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 2144. Варијанте, к, кР. 
на слов: Уса мље ник (к)

  2 хо да кроз шу ме древ ни храм, (к)
  7 ли цем му скли зне с гра не ро се грам, (кР)
  8 с ду ше сле ће ноћ не мо ре сте га. (к)

с ду ше сле ти ноћ не мо ре сте га, (кР)
  9 крв за жу бо ри, оли ста ју плу ћа, (к)

крв за жу бо ри и ли ста ју плу ћа, (кР)
14 Др ве ћу са мо схва тљив раз го вор. (к)

Самсамцит. – Мл, 39 ; Сп (4/5), 5: 313; Сп (6), 5: 201. у заоставштини, Вранеш, бр. 
187 (14: сад на земљи он] сад на земљи), 2024 (14: и шта ћеш сад на свету, сам самцит.). 

Несрећник. – Мл, 40; Сп (4/5), 5: 314; Сп (6), 5: 202.

Повратаксаизлета(градскасцена). – Мл, 41; Сп (4/5), 5: 315; Сп (6), 5: 203. у за-  
оставштини, Вранеш, бр. 2037, 2153 (14: рањенога одвозе на колима.).

Волеласедваветра

Непоновљивсан. – Мл, 45 ; Сп (4/5), 5: 319; Сп (6), 5: 207. Мото је узет из романа 
фран цу ског пи сца Мар се ла пру ста У тра га њу за иш че злим вре ме ном, књи га Пут к 
Сва ну: Јед на Сва но ва љу бав (уп. на по ме ну Ми ло ша И. Бан ди ћа, с. 84, 85). у за о став-
шти ни, Вра неш, бр. 189, 2098. 

Заљубљенивраг. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1 наднаслов Сонети; 
Мл, 46; Сп (4/5), 5: 320; Сп (6), 5: 208. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 191, 2120 (14: и 
не ста де га у па кла бес кра ју.). Ва ри јан те, кР. 

  1 За ку ца ма ле ни враг на вра та бо га. 
  2 И во ли га и дрх ти пред њи ме од стра ха
  3 оче ку ју ћи глас ње гов, без пре да ха. 
  7 да га по шље у јед но од рај ских се ла,
  8 да му да пре гршт шљун ка зве зда но га
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  9 или да му по кло ни ду шу чо ве ка?
13 за бо ра ви шта је хтео да га мо ли
14 и не ста де га у па кла бес кра ју. 

Гром. – Мл, 47 ; Сп (4/5), 5: 321; Сп (6), 5: 209. у заоставштини, Вранеш, бр. 183 
(14: за гле до се у мо дри про стор.), 2032 (14: за гле до у мо дар над со бом про стор). 

Прваљубомора. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 814; Мл, 48; Сп (4/5), 5: 322;Сп (6), 
5: 210. у заоставштини, Вранеш, бр. 2132. Варијанте, к.
на слов: Пр ва љу бав

  3 гне здо му би ло то пли скут,
  9 на ко ме се до тле гре јао он – 

Волеласедваветра. – Мл, 49; Сп (4/5), 5: 323; Сп (6), 5: 211. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 836 (наслов: Није за децу).

Буднакула

Стиховисонета. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 817; Мл, 53; Сп (4/5), 5: 327; Сп 
(6), 5: 215. у заоставштини, Вранеш,  бр.  2841  (14: и – засветлуца] засветлуца).  Ва- 
ријанте, к. 

10 и по е зи је си не шкри ња злат на,
12 Сти хо ви се от шкри ну као шкољ ке, 
14 за све тлу ца сно ва злат на пе на. 

Песник. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 816; Мл, 54 ; Сп (4/5), 5: 328; Сп (6), 5: 216. 
(под истим насловом друга пјесма узбирци Ничија земља.) у заоставштини, Вра-    
неш, бр. 2022 (13–14: ни лудога му не ометају сна; и кад зачаран бежи земљи с тла] и не 
брани да бежи земљи с тла; песник је дошао из сунчаног света.). Варијанте, к. у загради је 
поредак стихова у основном тексту. 

  2 он је као зрак: био, јест и би ће.
  6 Млад је и кад му је сто ти ну ле та,
  7 а стар кад му је тек два де се та.
10 (12) пу сте га да сне ва до кле хо ће, 
11 (13) лу до га му не оме та ју сна,
12=(11)
13=(10)
14 не бра ни му да бе жи зе мљи са тла.

Радозналидух. – Мл, 55 ; Сп (4/5), 5: 329; Сп (6), 5: 217. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2111 (14: Чије их руке] Чије руке их). 

  9 Раз ми шљам и ја но ћу, да њу (Мл)

Рудниксјаја. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 816, под насловом Стваралачка страст; 
Мл, 56; Сп (4/5), 5: 330; Сп (6), 5: 218. у заоставштини, Вранеш, бр. 181 (наслов: 
Стваралачка страст). Варијанте, к. 

  2 по ток што зла то те ра,
  4 и мно га ри зни ца дру га.
  8 од ба ци за бор бу по лу га.
12 Са мо руд ник тај не га сне,

Песниковкабинет. – Мл, 57; Сп (4/5), 5: 331; Сп (6), 5: 219. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 2138 (1: Као што се птице с пролећа, лети 14: мирис зелених лисних кула), 2880 
(14: и мирис] мирис).
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Човеколикабиљка. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 814; Мл, 58; Сп (4/5), 5: 332; Сп 
(6), 5: 220. у заоставштини, Вранеш, бр. 181=2836 (1: Често се рађању својих стихова 
чудим 14: ће нам] ће), 2167 (14: нападати] нападат). Ва ријанте, к. 

  1 Ра ђа њу сво јих сти хо ва се чу дим.
  5 Сва ког се про ле ћа мој воћ њак про бу ди,
  6 ја бу ке сја је од цвет ног из о би ља,
10 от куд ми воћ них со ко ва ри там
11 у крв ним су до ви ма, мо зга ви ју га ма.
14 у снег ће нам на па дат по гра на ма. (шт. гре шка)

Изгубљенистих. – Мл, 59; Сп (4/5), 5: 333; Сп (6), 5: 221. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 234=2879 (12–13: нећу га се сетит више.).

ТинуУјевићу. – Мл, 60; Сп (4/5), 5: 334; Сп (6), 5: 222. у заоставштини, Вранеш, бр. 
2080. Хрватски пјесник Тин ујевић (1891–1955) живио је десетак година у Бео-    
граду између два свјетска рата, кад се с њим упознала и Десанка Максимовић. Сонет, 
међутим, потврђује да је пјесникиња била везана и за ујевићеву поезију. 

Сан. – Мл, 61; Сп (4/5), 5: 335; Сп (6), 5: 223; редакција, нР, 13 (Сан из детињ  
ства I); Књижевна реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1, с наднасловом за групу пје-        
сама, „последње“. Могуће је да потиче из редакције која претходи тексту у Мл. у 
заоставштини, Вранеш, бр. 174 (14: или просто скамењена бајка давна.). Вари-            
јанте, кР. 

  2 уме сто цве то ва пре пу на опа ла,
  4 ула зим у ду гу пе ћи ну без дна.
  5  про ће не ко вре ме, ме сец, мо жда два, (Мл, Сп; шт. гре шка?)
  7 као да сам је од не куд већ зна ла, – 
  8 ве же ме не што за њу, не знам шта.
10 од че га ме је страх, а опет ми ми ло, – 
11 при вла чи ме као ка ква ва жна тај на. 
12 Је ли овај сан био се ћа ње,
13 или не ко дав но обе ћа ње, 
14 или про сто ска ме ње на бај ка дав на. 

Несаница. – Књижевна реч, 16: 303/304 (јул 1987), с. 33; Мл, 62; Сп (4/5), 5: 336; Сп 
(6), 5: 224. у заоставштини, Вранеш, бр. 179, 194 (крај] украј), 2116. Вари-             
јанте, кР. 

  7 сум ње бу ди, ку ле у зра ку ства ра – 
12 сад је на зе мљи, сад у све ту сно ва. 

Послепоноћи. – Мл, 63; Сп (4/5), 5: 337;Сп (6), 5: 225. у заоставштини, Вранеш, бр. 
2122а (1: само] само 14: само] сам), 2122б (1: Само ја будна ноћи на хрбату,).

Сусрет. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1; наднаслов „Сонети“; Мл, 65; 
Сп (4/5), 5: 338; Сп (6), 5: 226. у заоставштини, Вранеш, бр. 1995, 2135, 2646. Вари-
јанте, кР.

11 мо жда су му пре ци са африч ких гра на,
13 про ми че тај на као тај на та ла са,
14 као сен ка обла ка пре ко са ва на.

Путник. – Мл, 66; Сп (4/5), 5: 339; Сп (6), 5: 227. у заоставштини, Вранеш, бр. 120. 
  5 пут ник се освр ђе ко да не ког че ка. (Сп, шт. гре шка)

Шведска. – Мл, 67; Сп (4/5), 5: 340; Сп (6), 5: 228. у заоставштини, Вранеш, бр. 2108 
(наслов: Земља Шведска). 
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Уавиону. – Мл, 68; Сп (4/5), 5: 341; Сп (6), 5: 229. у заоставштини, Вранеш, бр. 2125 
(наслов: Лет авионом [На авиону]; а14–15: Сав се живот претвара у пену б15: Него у 
магли – чини ми се није.). Иако је у збирци сонета, и има структуру сонета, пјесма се у 
оба издања појављује у астрофичном облику. 

Падобранац. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1, наднаслов Сонети; Мл, 
69; Сп (4/5), 5: 342; Сп (6), 5: 230. у заоставштини, Вранеш, бр. 2133. Варијанте, кР. 

  4 во де ме не по зна ти ми ра да ри
  5 и спу сте где они хо ће, у ства ри.

Буднакула. – Мл, 70; Сп (4/5), 5: 343; Сп (6), 5: 231. 

Михољскољето. – Мл, 71; Сп (4/5), 5: 344; Сп (6), 5: 232. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2140.

„Одломакиззаписаосонету“. – Мл, одје љак „До да ци“, с. 75–77, пот пис: Д. М.; Сп 
(4/5), 5: 345–347; Сп (6), 5: 233–235, пот пис: Д. М. 

ПАМТИЋУСВЕ
Збир ка Пам ти ћу све, с ре цен зи јом Ива на В. ла ли ћа (пред ња клап на ко ри ца књи ге), не ма 
осо би тих по да та ка о свом на ста ја њу и кон цеп ци ји. Штам па на је у 3.000 при мје ра ка. 
Са ста вље на је из пје са ма ко је су на ста ја ле прет ход них го ди на. ни је ми је ња ла са став 
увр шћи ва њем у Са бра не пе сме (6. из да ње, 1990, књ. 5). пје сме об ја вљи ва не у пе ри о ди ци 
то ком 1988. го ди не вје ро ват но су по ти ца ле из ру ко пи са за збир ку, па не ма бит них раз ли-
ка из ме ђу њих и ко нач не ре дак ци је. пр ве ре цен зи је об ја вље не су у По ли ти ци и Бор би, 
25. ју на 1988. го ди не. Ру ко пи сни из во ри за ову збир ку при ре ђи ва чу ни су би ли на рас по-
ла га њу. не ко ли ко раз ли ка, по пра ви лу фо нет ских, и не ко ли ко штам пар ских гре ша ка у 
Са бра ним пе сма ма упу ћу ју на не па жљи ву ко рек ту ру, а не на на кнад не аутор ске из мје не. 
Та окол ност на во ди да се у спор ним слу ча је ви ма при хва те ва ри јан те из збир ке, нпр. на
сум це: на су ми це (Сп), би ља: би ља ка (Сп). 

Суморнавештина

Шталитеспречи. – пС, 9; Сп (6), 5: 241; Књижевне новине, 755 (1. 6. 1988), Полити
ка, 87: 27486 (1990), прештампано из збирке Памтићу све. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 777. 

Когалиточекам. – пС, 10; Сп (6), 5: 242. 

Некаостанемутно. – к, 77: 6–7 (1984), с. 887–888, дио ци клу са Исто се то до га ђа и у 
ме ни; пС, 11; Сп (6), 5: 243. Ва ри јан те, к.

  2 ни не бо ни је хте ло да све зна мо,
  3 и оно је же ле ло да има тај ни
  9 ни не бо ни је хте ло да све чу је мо,
11  По че так но ве стро фе.

Ћу ти и оно, му дро и ста ро,

Штачекаш. – к, 77: 6–7 (1984), с. 886, дио циклуса Исто се то догађа и у мени; пС,   
12; Сп (6), 5: 244. у заоставштини, Вранеш, бр. 2451, пјесма има 6 стихова (наслов: 
Сећање). Текст по пС. Варијанте: к, Сп. у к пјесма је из три строфе (свака графичка 
цјелина састоји се из питања и одговора).
на слов: Шта ту че каш (к)

  1 Шта че каш (Сп) 
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Дајнекизнак. – лМС, 162: 438/1–2 (1986), 4, с над на сло вом „Три пе сме“; пС, 13; 
Сп (6), 5: 245.

  4 за ми шље ног и оног ко стра да (пС, Сп; шт. гре шка)
19 Дај ми не ки знак (лМС)
20  да си ти то био ипак. (лМС)

Тихимепрогонезвуци. – пС, 14; Сп (6), 5: 246. Текст по пС. Сед ми стих мо же има ти 
ви ше ис прав них зна че ња: Са њи ме се за др же, или: Са њи ме се здру же, али не из гле да 
ло гич на ва ри јан та (од но сно шт. гре шка) у Сп, Са њи ма, јер је је дан глас јед ни на. 

  7 Са њи ма се за др же (Сп, шт. гре шка)

Најулскојжези. – Гра ди на, 21: 11 (1986), 5–6; Књи жев на реч, 17317 (10. 3. 1988), с. 1, 
с на по ме ном: Из књи ге ко ја под на сло вом „пам ти ћу све“ уско ро из ла зи у из да њу „но-
ли та“; пС, 15; Сп (6), 5: 247. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 972 (1: Не ви дљи во би ће). Ва-
ри јан те, Г, кР. 

  2 (3) во ду ли ста (кР)
  3 (2) је два чуј но (кР)
  4 и кри ли ма ме про зир ним обу ји ма, (кР)
  5 по не се пут про сто ра чи ста (Г)

од но си пут про сто ра чи ста, (кР)
  6 све не бе сни ја. (Г)
  7 а) Тад у јед ном ча ску (Г)

 б) у јед ном ча су (кР)
та да

  8 тај ко се чи нио дух во да, (Г)
  9 а) ви хо ра вла дар, (Г)

  б) или ви хо ра вла дар, (кР)
10 краљ бес кра ја. (Г)
11 ски де ма ску (Г)

и до би лик људ ски (Г)
у Гра ди ни два по сљед ња сти ха као за себ на стро фа. 

Обреднаигра. – Градина, 21: 11 (1986), 5; пС, 16; Сп (6), 5: 248. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 971=1387 (1: Водени дуси играју коло). 
Ре дак ци ја из Гра ди не об ја вљу је се у цје ли ни. 

Во де ни ду си игра ју ко ло
око пу но га ме се ца у во ди. 
об и гра ју га та ко мно го пу та, 
а ни дах им се не за чу, 
за тим као пра знич ну по га чу  5
ту не бе ску нов ча ни цу од зла та 
сва ки при хва та 
и окре ће, окре ће, 
по бо жно, ћут ке, 
по древ ном об ре ду. 10

по љу бе је за тим сви по ре ду 
и за ба це,
ка ко се од вај ка да чи ни, 
на врх нај ви шој пла ни ни.

Играватром. – пС, 17; Сп (6), 5: 249. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 377 (на слов: Бе гу
нац 16: ко ји је уже гао у стра ху од мра ка.).
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Славујмесечар. – Књи жев на реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с на по ме ном: Из књи ге ко ја 
под на сло вом „пам ти ћу све“ уско ро из ла зи у из да њу „но ли та“; пС, 18; Сп (6), 5: 250. 
Текст по пС, јер је ар ха ич ни ји об лик вје ро ват ни ји и мо же се (у Сп) прет по ста ви ти 
ин тер вен ци ја лек то ра или ко рек то ра. Ва ри јан те, кР, Сп.

  1 Ме сец се ди же над бр ди ма.  (кР)
  2 И сла вуј ме се чар, ње гов по да ник, (кР)
  6 до ди ру ју му пр сти. (кР)
  8 низ по ља по ђох на су ми це (Сп)
  9 За бо ра вив на увре де и ту ге (кР)
10, 11 на за вист ко са и дро зда, (кР)
12 на ра до зна лост љу ди (кР)
13 сла вуј вр си ма бо ро ва, (кР)
14 а ја по љем хо дам, (кР)
15 као да су зле чи ни (кР)
16 ба ци ли на нас ћук и со ва (кР)
19 па сти за но су са ви си не (кР)
20 про бу ђе ни из не на да (кР)
21 ја и сла вуј по да ни ци ме се чи не. (кР)

Грешнианђео. – пС, 19; Сп (6), 5: 251. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 199 (1: Мла ди 
ан ђео би же лео 19: љу ба ви ста ње ома ђи ја но.).

Праузрок. – ПС, 20; СП (6), 5: 252.

Наговештај. – Гра ди на, 21: 11 (1986), 6; пС, 21; Сп (6), 5: 253. Ва ри јан те, Г. 
  6 отво ри ће се не ба две ри
  9 и опет зве ри (Г, шт. гре шка)

Суморнавештина. – Вје сник, 48: 14544 (12. 3. 1988), Па но ра ма су бо том, с. 11; пС, 
22; Сп (6), 5: 254. Ва ри јан те, В. 

  9  Гра дим се да са њам, (В) 

Путеви. – Гра ди на, 21: 11 (1986), 6–7; Књи жев не но ви не, 749/750 (1–15. 3. 1988), с. 6; 
пС, 23; Сп (6), 5: 255. Ва ри јан те, Г, кн.

  4 са ми по сле ра стан ка, (Г)
  3 пу те ви су за то да се на њи ма вра ћа мо (кн)
  5 да се на њи ма се ћа ња (Г, кн)
  6 од мо та ва бес крај на тра ка. (Г, кн)
11 пу те ви су за то да њи ма омрк не мо (пС, Сп; шт. гре шка)
14 да нас до ве ду у пре и скон ска ста ња (кн)
15 и пре ки ну са ја вом спо не (Г)
19  као што по не ка биљ ка цве та (Г)

Ћутањесечуло. – пС, 24; Сп (6), 5: 256. 

Безсаговорника. – к, 77: 6–7 (1984), с. 887, дио ци клу са Исто се то до га ђа и у ме ни; 
пС, 25; Сп (6), 5: 257. 

13 у Сп стих по чео ма лим сло вом, шт. гре шка. 

Жељнасамразговора. – Стремљења, 28: 1 (јануар 1988), с. 4, као дио циклуса Жељна сам 
разговора; пС,26; Сп (6), 5: 258. у заоставштини, Вранеш, бр. 2450 (15: кад вода набуја.).

Међуградскителефонскиразговор. – к, 77: 6–7 (1984), с. 889–890, дио ци клу са Исто 
се то до га ђа и у ме ни; пС, 27–28; Сп (6), 5: 259–261. Ва ри јан те, к, пС. у Сп шт. гре-
шка (стих 5, ма ло сло во по сли је тач ке).
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  6 као кад се скла ња
14 бо јим се, кад ме не бу де, 
24 чи там о жи во ту би ља? (к)

чи там о жи во ту би ља, (пС)
25 Шта би пе сник ина че? (к)

шта би пе сник ина че? (пС)
Иза сти ха 27: ка ко се ле чиш? (к)

28 Ше там ли мно го као и пре? (к)
30 Мно го и то че сто на сум це (к)
49 кад за ми ри шу но ве цва сти, (к)
51 вра ћам се сво јој пи са ња стра сти – (к)

Челикбола

Вечерњатуга. – пС, 31; Сп (6), 5: 265. 

Кадсклопимочи. – пС, 32; Сп (6), 5: 266. 

Памтим. – пС, 33; Сп (6), 5: 267. 

Болесник. – к, 77: 6–7 (1984), с. 886, дио циклуса Исто се то догађа и у мени; лМС, 
162: 438/1–2 (1986), с. 4; лМС, 167: 447/5 (1991), с. 720; пС, 34; Сп (6), 5: 268. у за-
о став шти ни, Вра неш, бр. 55=285=2576 (19: као пра мен обла ка..). Ва ри јан те, к, 
лМС/91

  5 по ме ра хар ти је са сто ла, са по да, (к, лМС/91)
  9 Бо ле сник са ња не ка ква же на (к, лМС/91; шт. гре шка)
11/12 гр ли га, про вла чи му пр сте кроз ко су (к, лМС/91)
13 на че ло ста вља ко ма ди ће ле да, (к, лМС/91)
14 на по сте љу се да (к, лМС/91)
16 а) као да је про ве ла ноћ у тра ви. (к)
     б) као да је про ве ла ноћ у тра ви, (лМС/91)
17–19а) у не дра му се за вла чи ла ка (к)

и не ста де је – 
у за гр ља ју ис па ри
као пра мен обла ка. 

 б) у вре ла му се не дра за ри, (лМС/91)
и не ста де је <.> – 

 у за гр ља ју ње го вом ис па ри.

Памтићусве. – Књижевна реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с напоменом: Из књиге која 
под насловом „памтићу све“ ускоро излази у издању „нолита“ ; пС, 35; Сп (6), 5: 269. 
у заоставштини, Вранеш, бр. 409 (1: Памтићу – тако ми 16: грмљавине и грома.) Вари-
јанте, кР. 

  4 та ко ми про лећ них ус кр сну ћа
  6 пам ти ћу
  7 та ко ми лир ског Млеч ног пу та

Бол. – пС, 36; Сп (6), 5: 270. у Сп пр вих шест сти хо ва као јед на стро фа. прет по-
ста вља мо да је ис пра ван об лик у пС. 

Уврућици. – пС, 37; Сп (6), 5: 271.

Очајник. – пС, 38; Сп (6), 5: 272. 

Некападнесан. – пС, 39; Сп (6), 5: 273. 
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Нечудисе. – пС, 40; Сп (6), 5: 274; лМС, 166, 445/3 (1990), с. 379. у лМС дио пје сме 
се раз ли ку је од тек ста у пС, Сп:

Та кви су они ко ји се не ми ре 
да се жи вот во ли – а уми ре.

Та кве су опа ле Мо ра ве 
и Ду на ви и Ти се, 
не чу ди се.

Спавајтеслатко. – пС, 41; Сп (6), 5: 275. 

Зло. – пС, 42; Сп (6), 5: 276. у заоставштини, Вранеш, бр. 372.

Водеиливаде
Морамуонајкрај. – пС, 45; Сп (6), 5: 279–280.

Узавичају. – пС, 46; Сп (6), 5: 281–282. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 88 (на слов: 
У дав ном за ви ча ју). 

Истосетодогађаиумени. – Књи жев ност, 77: 6–7 (1984), с. 888–889, дио ци клу са 
Исто се то до га ђа и у ме ни; пС, 47; Сп (6), 5: 283. Ва ри јан те, к. 

  4 И тек на јед ном ста не да се отва ра,
  7 пла ни на мрач ни збег до збе га
  8 за га зио у во де.
  9 али на мах, не зна се због че га,
13 од тек по га ше них у шу ми по жа ра
14 не сти ша не
15/17 оста ле су ра не,

ша ке цр ве на жа ра, 
кр ше ви опе че ни.

18 Исто се то зби ва и у ме ни.

Људсконасиље. – пС, 48; Сп (6), 5: 284–285. 
22  и из гу би у пе ни бле ску (Сп, шт. гре шка)

Тајанственисапутник. – пС, 49; Сп (6), 5: 286.

Предвечерје. – пС, 50; Сп (6), 5: 287. 

Вихортуђинац. – пС, 51; Сп (6), 5: 288. у заоставштини, Вранеш, бр. 53=300 (13: 
кичи ца гор ка.).

Сликарлуталица. – пС, 52–53; Сп (6), 5: 289–290. 
22 под не по не ка и мр ља мо дра (Сп, шт. гре шка)

Змијаземљакиња. – пС, 54; Сп (6), 5: 291. 

Белоушка. – пС, 55; Сп (6), 5: 292.

Мраз. – пС, 56; Сп (6), 5: 293. у заоставштини, Вранеш, бр. 220=1020 (16: и у мени.).

Портретпланинке. – Књи жев ност, 77: 6–7 (1984), с. 886–887, дио ци клу са Исто се 
то до га ђа и у ме ни; пС, 57–58; Сп (6), 5: 294–295. Ва ри јан те, к.

на слов: Пор трет
  4  као снег
  5 што по но ћи с ви си не пад не
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12 ли че на та ли ре
14 Из бе за зле не ко је си ве дри не,
19 и до бро те,

Зимскаподокница. – Република (Загреб), 42: 3/4 (1986), 273–174 (лат.), у оквиру те-
матског блока „нови стихови српских пјесника“, гдје је уредник Славко Михалић 
на гласио да су стихове бирали сами пјесници; пС, 59; Сп (6), 5: 296–297. у заостав-
штини, Вранеш, бр. 291, 2869 (22 зимске] снежне). Варијанте, Р. 

  2 Град ска ти ши на зи ме фе бру ар ске. 
  3 За си па ви дик снег као цвет воћ ни
  4 а њу у про ле ћа од но се сна сан ке.
  5 Град се у бе ла пре тво рио чу да, 
  6 кру не др во ре да у сре бр но пру ће, 
  7 па ху љи це збу ње не не зна ју куд ће. 
  8 на јед ном у про зо ре де вој ке – гру да
  9 оста ви траг на јед ног ок на ста клу
10 сли чан пла шљи во ме по љуп цу ла ку. 
12 про мр злим кри лом про зор окр зну ла
13 или ве тром на не та ве ја ви ца – 
14 а ипак оштар шум је до бро чу ла. 
16 пу сто, ни пи ја ни ца ни пе сни ка,
17 са мо под про зо ром, на ру бу плоч ни ка
18 мла ди ћа јој не зна ног там на пе га. 
19 по но во сне га јед на пре гршт не жна
20 за сле пи јој за трен још са њи ве очи. 
21 Је ди на у це лом гра ду по док ни ца

Јед на у гра ду сне жна по док ни ца (Сп, шт. гре шка)
22 усред сне жне фе бру ар ске но ћи.

Снежнавизија. – к, 77: 6–7 (1984), с. 888, дио циклуса Исто се то догађа и у мени; пС, 
60–61; Сп (6), 5: 298–299. у заоставштини, Вранеш, бр. 11. Варијанте, к.

по све та: За ги
14 кру ни це сре бр ног цве та на ран џи на,
21 на пр сте на вла чи пр сте ње би љу ра. 
22 Два људ ска ста бла мла да уцве та ла,
26 сне жна јаг њад,
27 ве ја ви це сва не зе маљ ска чу да. 
По сљед ња стро фа (стих 28–30) у К ни је из дво је на. 
28/29 Иду, иду, све јед но им је ку да<.>
30 па ху ља на њих са не бе са па да. 

Старинскавечера. – пС, 62; Сп (6), 5: 300–301. у заоставштини, Вранеш, бр. 16 (на-
слов: Позивница на вечеру). 

Надахнуће
Надахнуће. – Стре мље ња, 28: 1 (ја ну ар 1988), с. 3, као дио ци клу са Жељ на сам раз го во
ра; Књи жев на реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с на по ме ном: Из књи ге ко ја под на сло вом 
„пам ти ћу све“ уско ро из ла зи у из да њу „но ли та“; пС, 65; Сп (6), 5: 305. Ва ри јан те, С.

  2 тре ба га пи ти

Пролећнисликови. – Књи жев на реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с на по ме ном: Из књи ге ко ја 
под на сло вом „пам ти ћу све“ уско ро из ла зи у из да њу „но ли та“; пС, 66; Сп (6), 5: 306. 
у за о став шти ни, Вра неш, бр. 218 (1: Тек што се ро ди пр ви стих 20: је два одо ло ва м 
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не стр пљи вом сти ху.), 1030 (Ва ри јан та има 15 сти хо ва: 1: Тек што се ро ди пр ви стих 15: 
што пче ла ма је два одо ле ва.), 1990. Ва ри јан те, кР.

  1  Не ма у КР.
  2, 3 Тек што се ро ди пр ви стих
  4 а ро је ње сли ко ва по че,
  5 за коп ча ва ју до гр ла пе сму
  9 шу ми о гра ну. 
13 и што пљу ште ми ри са ки ше. 
14 Не ма у КР.
15 Је два одо ле вам
16 не стр пљи вог сли ка зво ну и сме ху,
17  с де сна и с ле ва, 
18, 19 као пче лар с упа ље ним тру дом у ме ху

Рађањепесме. – ПС, 67; СП (6), 5: 67. 
  1 не иди сад, ни куд не иди, (пС)

Песниковописмоумузеју. – пС, 68; Сп (6), 5: 308. у заоставштини, Вранеш, бр. 304 (9 
стихова). 

11 не зна јућ шта сва ка реч у ње му зна чи (пС)

Волшебникречи. – пС, 69; Сп (6), 5: 309. 
Јо ван Ду чић, ве ли ки срп ски пје сник, 1869? – 1943. Мо жда се на ње га од но си и иду ћа 
пје сма.

Заноспесником. – пС, 70; Сп (6), 5: 310. уп. на по ме ну уз пје сму Вол шеб ник ре чи. 

Слутњасмрти. – Књижевна реч, 12: 227 (10. 2. 1984); Песничке новине, 8: 1–3 (јул, 
1984), с. 34; у пн фак си мил ауто гра фа пје сме ни ки те Ста не скуа (на ру мун ском), 
пре ве де не као Пи смо пи са но у хи три ни за веч ну Де сан ку Мак си мо вић; пС, 71; Сп 
(6), 5: 311–312. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2364. Исте ва ри јан те у кР и пн, из у зев 
гдје је по себ но на ве де но.
Ве ли ки ру мун ски пје сник ни ки та Ста не ску (1933–1983), до ста пре во ђен на срп ски 
је зик и у ти је сним ве за ма са срп ским пје сни ци ма и са срп ском по е зи јом. у истом 
бро ју књи жев не ре чи об ја вље ни су и ње го ви при ло зи и при ло зи дру гих срп ских 
пје сни ка по све ће ни ње го вом дје лу и лич но сти.

  3 за се ни га ре флек то ра то пли бле сак,
  6 али, ка ко га оп ко ли пе снич ка сви та,
13 али, по но во са ча са на час (са мо пн)
15 као сам се бе па жљи во да слу ша, (са мо пн)
20 као су мор не му зи ке смр ти та лас. 
22 у пре де ле по е зи је за ро нио.
23 ах, ни ки та, ни ки та, све си нас опио

БранкуЋопићу. – пС, 72; Сп (6), 5: 313. у заоставштини, Вранеш, бр. 32. пјесма је 
одјек трагичне смрти Бранка Ћопи ћа (1984). Дед Раде је јунак Ћопићевих прича из 
дјетињства (нарочито Башта сљезове боје), а мегданџија Марко је краљевић Марко. 

Наставакразговора. – пС, 73–74; Сп (6), 5: 314–316. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 2328.

  6 да га Ср бе свр стам, (СП, шт. гре шка)
Ра до ван Зо го вић (1907–1986), пје сник и по ли ти чар. осим на при сна дру же ња с Де-
сан ком Мак си мо вић, ова пје сма алу ди ра на Зо го ви ће ва стра да ња и изо ла ци ју за 
ври је ме про го на ин фор мби ро  ва ца у та да шњој Ју го сла ви ји (1948–1955). 
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Ројење. – пС, 75; Сп (6), 5: 317. 

Здравицамладимпесницима. – пС, 76; Сп (6), 5: 318. Друга редакција у ЗС. 

Говорник. – пС, 77; Сп (6), 5: 319. 
Ми лан Бог да но вић (1892–1964), бе о град ски уни вер зи тет ски про фе сор и књи жев-
ни кри ти чар, по знат као из ван ре дан го вор ник.

Отворенакњига. – Жи вот, 36: 71/9–10 (1987), 244–245; пС, 78; Сп (6), 5: 320.
  5 и ње зи них бри га.
12 ко ји са мо у књи зи по сто ји.

СећањенаИсидору. – пС, 79; Сп (6), 5: 321–322. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2350 
(на слов: Иси до ра (Чо векже на) 1: њене] тво је).
пје сма се ти че Иси до ре Се ку лић (1877–1958), по зна те срп ске књи жев ни це, ко јој је 
Д. Мак си мо вић би ла бли ска. 

Прекасно. – пС, 80; Сп (6), 5: 323. у заоставштини, Вранеш, бр. 2183 (1: ћете] ћеш)

Разговоррадозналцасапесником. – Гра ди на, 21: 11 (1986), 7; пС, 81; Сп (6), 5: 324. 
у за о став шти ни, Вра неш, бр. 973 (на слов: Раз го вор на ули ци (Раз го вор са ра до знал
цем). Ва ри јан те из Гра ди не. у за гра ди уз број сти ха је по ре дак из основ ног тек ста. 

  6 – ка ко је ва ше ср це мла до?
  7 – оно ми је веч ни не спо кој ник. 
  8 – пи ше те ли још о љу ба ви,
  9 ја те пе сме ра до чи там?
10 – Љу бав има мо је кр ви ри там,
11 она је мој двој ник.
12 (14) – ка жу да су вам пе сме ис кре не.
13 (15) – Има их и ве ро до стој них, (шт. гре шка, за рез умје сто тач ке)
14 (12) – у њи ма се че сто у про шлост вра ћа те?
15 (13) – Има та квих мно го број них. 
17 – Мој дух је стра сни по нор ник. 
18 – За то ваљ да дру штво из бе га ва те?
19 – по е зи ја ми је са го вор ник. 

Прашуме
Прашуме. – Са вре ме ник, 34: 7/3–4 (1988), 162–163 (лат.); пС, 85–86; Сп (6), 5: 327–329. 
Ва ри јан те, Са. 

10  где вре ба ју бо ла за се де тај не;
13 мо жда до про пла на ка
14 где ми сао ни че мла да,
20 за пи њем о ми сли за мр ше них вре же,
25–26 где не слу ће на ми сао ба не пред чо ве ка.
28 и ба нем у ста ре за бра не се ћа ња, 
30 об ра сле у ма хо ви ну ту ге
34, 35 у Са као је дан стих.
42 да стиг не до про роч ких сно ва (шт. гре шка)
44 Ју трос тр чах про план ком
49 слу шам бај ки ша пат,
50 и за не та, у на дах ну ћу, 

Сам. – пС, 87; Сп (6), 5: 330–331. 
22  по кој нич ку оса мље ност сти да (Сп, шт. гре шка)
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Бежимо. – пС, 88–89; Сп (6), 5: 332–333. у заоставштини, Вранеш, бр. 15 (наслов: 
Чека ли нас негде Ноје). 

Акосеврати. – пС, 90; Сп (6), 5: 334.

Провиричовекизшпиље. – пС, 91; Сп (6), 5: 335. 

Десетбожјихзаповести. – пС, 92–93; Сп (6), 5: 336–337. 

Малајеграница. – Стремљења, 28: 1 (јануар, 1988), с. 4. пС, 94; Сп (6), 5: 338. у зао-
ставштини, Вранеш, бр. 970, 2803. Варијанте, С. 

  1–2 Ма ла је гра ни ца где се свр ша ва ју
       Мо жда не ће ли је

  4 Сва ки час се не те ле сно
  5 у те ле сно пре ли је

Свећебитипухор. – пС, 95; Сп (6), 5: 339. 

Узбуђујеме. – пС, 96; Сп (6), 5: 340–341. 
18  за тво ри ле ви дик као мо дри оков, (Сп, шт. гре шка)

Чекаћу. – пС, 97–98; Сп (6), 5: 342–343. 

Нећемебити. – Жи вот, 36: 71/9–10 (1987), 243–244; пС, 99–100; Сп (6), 5: 344–
346. Ва ри јан те, Ж.

  2 на ли вад ским из ло жба ма би ља,
  3 ме ђу сви ле ним ру пи ца ма ма ка, (шт. гре шка)
  5 крај ду гих ви ти ца ко ви ља,
  9 крај облу та ка лу бе ни ца
10 и гру дви зла та ди ња,
13 ни дре њи на ма крај мо дрих пи ља ка, 

у ку па ца сви ти
16 на по ноћ ним кон цер ти ма

ћу ко ва и со ва
17 не ћу слу ша ти со пра не јул ских пе ви ца
18 у мук веч но сти ћу се сли ти,
20 За бо ра ви ћу ђа вол ски бе ло (пС, Сп; шт. гре шка)
21 гр ло сне га 
22 не бом по тке ду га,
24 стра сну вре ли ну же ге
Сти хо ва 30–36 не ма у Ж. 
36 по пар ко ви ма ићи ће у су срет ме ни
39  до пи ра ће из брон зе сет не је ке
40 мо је са бра ће,
43 не ћу ви ше про ла зи ти с про ле ћа ра на
44 гро бљем пу ним са хра на,
46  отво ре них ра на,
47 ме ђу жи ви ма не ћу су зе ли ти, 
48 не ће ме би ти. 
49 о ве ли ким пра зни ци ма
50 кад се сви жи ви и мр тви
52 и по ме ша ју ра до сти и жа ло сти; 
53 док се ме ђу жи ви ма и мр твим 
54 во де раз го во ри,
55 ја ћу са мр тви ма би ти.
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Полетувисине. – Жи вот, 9/10 (1987), 246; Књи жев не но ви не, 40: 749/50 (1. 3. 1988); 
пС, 101–102; Сп (6), 5: 347–348. Ва ри јан те, кн, Ж. 
на слов: Игра дак ти ла (Ж)
пр ва и дру га стро фа у кн и Ж у јед ној стро фи.

  3 за ви чај ни ви лин ко њи че (пС, Сп, шт. гре шка?)
  6 пре ле ће мо вр хун це и вр зи не, (Сп, шт. гре шка)
  7 пре стиг не мо пти це и зло ве тре, (кн, шт. гре шка?)
10 не ти чу нас се брв на ни мо сто ви, (кн, Ж)
12 а) во ђи це ко је ру ке пе ку, – (кн)

 б) ни во ђи це ко је ру ке пе ку, – (Ж)
15 Још ни је са зре ло ни под не, (кн, Ж)
17  Гре шка у кон гру ен ци ји: пред бра ве јој (за мје ни ца се од но си на врат ни це), 

тре ба ло би пред бра ве им (уп. стих 31).
22 До ле ду бо ко су рав но ду шни (кн, Ж)
23 при зем ни и ма ло ду шни, (кн, Ж)
24 зло ре ки и зло тво ри. (кн, Ж)
31 по че кај мо да нам се отво ре, (кн, Ж)

Игавранрече. – пС, 103; Сп (6), 5: 349. Мо то је ци тат ди је ла сти ха по зна те пје сме 
„Га вран“, аме рич ког пје сни ка ед га ра ала на поа. 

НЕБЕСКИРАЗБОЈ
Збир ка је об ја вље на је у Бе о гра ду 1991. го ди не, у из да њу Ин тер пре са (In ter press), с ре цен-
зи јом пе сни ка Дра га на лу ки ћа и илу стра ци ја ма Љи ља не Ја рић, у ти ра жу од 5000 при ме-
ра ка. Је дан дио тек сто ва је исто вје тан (или са ва ри јан та ма) тек сто ви ма у дру гим збир ка-
ма, о че му се у на по ме на ма да ју по да ци (СкРа Ће нИ Це: ЗС – Зо ви на сви ра ла, збир ка; 
Мл – Ми хољ ско ле то, збир ка; МС – Ме ђа ши се ћа ња, збир ка; нР – Не бе ски раз бој, збир ка; 
Сп – Са бра не пе сме).

Сандетињства

Песниковабиографија. – нР, 7; друга редакција, ЗС, 45. 

Поверујте. – нР, 8, 77. 

Љубавнабајка. – нР, 9.

Саниздетињства(I). – нР, 11; ре дак ци је Мл, 61; Сп (4/5), 5: 335; Сп (6), 5: 223: 
Сан; Књи жев на реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1, с над на сло вом за гру пу пје са ма, 
„по след ње“. Мо гу ће је да по ти че из ре дак ци је ко ја прет хо ди тек сту у Мл. у за о став-
шти ни, Вра неш, бр. 174 (14: или про сто ска ме ње на бај ка дав на.).

Саниздетињства(II). – нР, 13. 

Чишћењесеоскешколе. – нР, 14. 

Читаоницанатавану. – нР, 15; – Књи жев ност, 77: 1–2 (1983), с. 5, над на слов за ци-
клус, Ме ђа ши се ћа ња; – МС, с. 25–26; Сп (3/5), 5: с. 144–145; (6), 5: 32–33; нР, 15. 
у за о став шти ни, Вра неш, бр. 1007 (1: би ла је] био је). Ва ри јан те, к. 

Школскигуслар.– нР, 16.

Добеглица. – нР, 17.
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Завађенемачке. – нР, 19.

СећањенаБину. – нР, 21.

Селидбадуша. – нР, 22.

Немаписма. – нР, 23.

Пламењача. – нР, 25;– ЗС, 64; – Стремљења, 28: 1 (јануар 1988), с. 5, као део циклуса 
Жељна сам разговора. у заоставштини, Вранеш, бр. 137, 223=2015=2055 (друга песма), 
445, 483, 2571. Редакција из Стремљења се у првим стиховима делимично разликује од 
основног текста у ЗС. 

Прваљубав. – нР, 27.

Волишли. – нР, 28. 

Догодисе. – нР, 29. 

Умладости. – нР, 30.

Студентбезновца. – нР, 31.

Сусретшколскихдругова. – нР, 32.

Прадедамојемајке

Ђурђевданскиуранак. – нР, 35.

Словенскибог. – нР, 36. На

роднаклетва. – нР, 37. 

Просјацинасајму. – нР, 38.

Бегунац. – нР, 40.

Поднебомоджице. – нР, 41.

Крштење. – нР, 42.

Бунило. – нР, 43.

Слутимблисказла. – нР, 44.

Санпредзору. – нР, 45.

Нетражи старо гробље. – нР, 47; дру га ре дак ци ја За тра вље но гро бље. –ЗС, 156; 
Књи жев не но ви не, 42: 779–780 (1/15. 7. 1989), с. 12. – Стре мље ња, 30: 9 (1990), с. 5. 
у Стре мље њи ма уз За тра вље но гро бље штам па не су гре шком две по след ње стро фе 
пе сме Ђор ђе уби ја ажда ју. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 78 (1: не тра жи ту] ту не тра
жи – по сљед њи стих: ни ждре бад, ни јаг ње, ни ов це.). 

ЦрквенимузејуБранковини. – нР, 48.

Прадедмојемајке. – нР, 49; – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 4–5, дио ци клу са Со не ти; СР, 
26; Сп (4/5), 5: 238; Сп (6), 5: 126; нР, 49. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2141 (1: Ве ру
јем да имам до ста осо би на 14: али, ка жу, да сно ви ма бе ше склон.). Ва ри јан те, лМС. 

Русофиловорманзакњиге. – нР, 50; наслови се односе на роман и драму л. н. Толстоја. 
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Дедаумесве. – нР, 51.   

Смртмајке. – нР, 52.     

Ноћпослесахране. – нР, 53.  

Васионадечјесобе. – нР, 55.

Доведиптицу

Јесењеподне. – нР, 59.

Месечевосмех. – нР, 60.

Ветарпакосник. – нР, 61.

Зимсковенчање. – нР, 62.

Благовама. – нР, 63.

Завичајуснегу. – нР, 65.

Рађањецвета. – нР, 67; дру га ре да ки ја, Пу те ви, 26: 4 (1980), 13–15; у за о став шти ни, 

Вра неш, бр. 1357.

Доведиптицу. – нР, 68.

Ћукиздедовскогзабрана. – нР, 69.

Такмичење. – нР, 70.

Грозничависан. – нР, 71.

Грлице. – нР, 72.

Сеоскагатара. – нР, 73.

ШумауИзраелу. – нР, 75.

Поверујте. – нР, 77.

Волшебназемља
Залутах. – нР, 81.

Немуштипријатељи. – нР, 82.

Волшебназемља. – нР, 83; – Градина, 27: 1 (1992), с. 46, с другачијом строфичношћу.  

у заоставштини, Вранеш, бр. 2401.

Болеснианђели. – нР, 85.

Песниковаколевка. – нР, 87.

Честитке. – нР, 88.

Говоргостапесника. – нР, 89. 

Књижевновечемладих. – нР, 90.

Срећновамсећање. – нР, 91.
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Натпевавање. – нР, 92; СР, 80 (варијанте).

Небојсебола. – нР, 93.

Смртматематичара. – нР, 94.

Узалуднаопомена. – нР, 95; – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 4, део циклуса Сонети; у за-  
оставштини, Вранеш, бр. 2038 (14: и Триглава врхови снежни.), 2148. посвета слове-  
начком песнику Францу прешерну упућује на конкретну лектиру (његову песму). 

МолбабогуСветовиду. – нР, 96.

ПразникуЛуковдолу. – нР, 97.

КакоћемобезБранка. – нР, 99. уп. напомену уз песму Бранку Ћопићу, с. 701.
Добројутро. – нР, 101. наслов алудира на емисију Радио Београда, Студио Б, којом 
је Д. Радовић поздрављао Београђане од јула 1975. године.

ЗОВИНАСВИРАЛА
Збир ка Зо ви на сви ра ла об ја вље на је у ре дов ном ко лу СкЗ(ко ло 85, књ. 564), 1992. године 
у ти ра жу од 3.000 при мје ра ка. пре штам па на је у ди вот опре ми, 1993, у 2.000 при мје ра-
ка. Ре цен зент је био Ми ло рад Ђу рић, та да уред ник СкЗ. Са ста вље на је из пје са ма ко је 
су об ја вље не по сли је Са бра них пе са ма, али са др жи та ко ђе ви ше пје са ма увр ште них у 
ра ни је збир ке, нај че шће са сит ни јим (ва ри јан те) или круп ни јим раз ли ка ма (ре дак ци је). 
Дио пје са ма увр ште них у ову збир ку об ја вљен је у пе ри о ди ци за аутор ки на жи во та. 

ВизијеизнадКремља
ЈутроуКремљу. – ЗС, 7. 

Празничниметеж. – ЗС, 8. 

Кремаљскимузеј. – ЗС, 9. 

ВизијеизнадКремља. – ЗС, 10–14; Визије у Кремљу. – Књижевност, 45: 89/1 (јануар 
1990), с. 1–4. у стиху 103: дуказа (шт. грешка, умјесто: дуката). у зао ставштини, Вра-
неш, бр. 171. Редакција из Књижевности доноси се у цјелини.

Ви зи је у кре мљу
Све од успо ме на и зла та 
у ва зду ху ли ше ном озо на. 
ка та ри не пр ве уко че не ко чи је
на два спра та,
у њи ма са мо успо ме на,  5
ти ха, не срећ на же на, 
чи је су се ру ке 
пре тво ри ле у ру де. 
И вре ме не у мит но 
те ра у за бо рав  10
ко чи је
ње не.

Шле по ви ца ри чи не вен ча ни це
као мра вље че те
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тлом св ву ку.  15
по шла је на вен ча ње,
али не ма ца ра
да јој пру жи ру ку.

Јед на две ста го ди шња лут ка, 
бив ша ца ри ца,  20
сле па гле да по сма тра че.
на бо га тој ле пе зи ње ној
за о ста ла су за
као на па у чи ни кап ро се.

Мр твој ца ри ци сан не па да на очи. 25
у по ноћ пу ну она ви ди 
облак у бе лом чу ну 
од но си нај све тли је ку бе 
и у не бе си ма
не ку да се гу бе.  30

Сле па и за не та
гле да за гр љај кр сто ва
и обла ка.
кр сто ви јој се чи не
сад ла сте кри ла злат них,  35 
сад све тле гра ни це.
а кад обла ци оду,
кр сто ви су где су и би ли
у не бе ском сво ду.
Сле пу ца ри цу из да на у дан  40
про го не та над цр ква ма чу да.

Че сто она по сма тра
у кре мљу на зе мљи зво на
ис трг ну тих је зи ка
не ма сто је. 45
За бра ње но им да ка жу
шта је ви де ло ко је.
а њај се чи ни
да то су она што су зво ни ла 
на ње ном вен ча њу. 50

но ћас је усни ла
про ла зи кроз кре маљ ра но,
он ми ри ше ро сом и озо ном
и уму клим зво ном про го ва ра. 
Дим с ка ди о ни ца ка ди 55
кру не др ве ћа.

али и мр тва зна она: то се са мо про шло сти се ћа.
И опет сва ке но ћи гле да
што је не кад гле да ла са ца рем 
так ми че ње цр ка ва и не бе са: 60
сад не бо цве та ја гор че ви ном зве зда,
и њи хо ве цва сти на цр кве стре са,
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сад зво ни ци сво јим пу пољ ци ма
ноћ на оба си па ју не бе са. 

Мр тва и уса мље на 65
по сма тра та ко да но ноћ но 
не бе ска чу да:
чу па ју обла ци с ку по ла 
кр сто ве јој зна те
и од но се пут не бе сна сво да –  70
је дан их иш чу па па дру го ме до да, 
а она мр тва, још их че ка да се вра те.

Сва ки пут кад по то не у сан, 
ви ди лоп та ју се ан ђе ли 
древ ним ку бе ти ма.  75
ан ђел ски дла ни бе ли 
сад их њи ха ју,
сад уз ба цу ју до са мог не ба, 
оти ма ју се о њих, ту ку, 
и по но во као де ца до ба цу ју  80
је дан дру гом у ру ку.

Тор ње ви кре маљ ски 
ја бу ка ма ра ђа ју злат ним, 
ан ђе ли их бе лих кри ла 
бе ру и кри ју у не дра  85
и, за тим је дан дру го ме 
до ба цу ју из ру ке у ру ку 
од но сећ иза сво до ва три ста,-
а мр тва ца ри ца се се ћа 
ја бу ка из вр то ва  90
сво га де тињ ства.

Брзојавдавноодсутном. – ЗС, 15; књижевне новине, 44: 827 (1. 10. 1991), с. 5, с раз- 
ликама у интерпункцији и строфичности. у ст. 8: са. у заоставштини, Вранеш, бр. 124, 
170.

Сан. – ЗС, 16. – Друга редакција објављена у збирци Михољско лето (в.). Тамо и оста-
ле напомене о разликама и изворима. 

Цркваупламену. – ЗС, 17–18.

Зовинасвирала. – ЗС, 19–20

Лутампарком. – ЗС, 23. – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 3, дио циклуса Сонети. у зао-
став шти ни, Вра неш, бр. 139 (1: час срце] ср це), 2147. Ре дак ци ја из за о став шти не у 
ЗС. у ст. 7 (лМС) би љем га зи сит но, пру ће ло ми љу то – вје ро ват но штам пар ска гре-
шка (би љем).

Каохипик. – ЗС, 24. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 434. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 138 (1: Као хипик из ФлауерПауер клана 15: и сунчева сјаја.), 1391, 2420, 2549, 
2550=138. Верзија из Књижевности: 

као хи пик из чу ве но га 
Фла у ер-па у ер кла на 
сто јим на сло ње на на ста бло ли пи, 
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ли сна пла ме ња ча бо је мер џа на 
по ла ко си пи.

у зе мљу сам уро ње на
по пут ко ре на,
а не ба се ма шам као птич ја ја та,
ни шта под бо гом не раз у мем
и све схва там. 

као хи пик
осло бо ђе на бо дљи ка вих жи ца
дру штве них оби ча ја
жи вим жи во том обла ка и жи ви ца
од зра ка
и сја ја.

Необичнамисао. – ЗС, 25. 

Јошјестрашније. – ЗС, 26; В. напомене уз редакцију у СЉ.

Усовбола. – ЗС, 27. 

Недоумице. – ЗС, 28. 

Старење. – ЗС, 29.

Копачбунара. – ЗС, 30. В. напомену уз редакцију у СЉ. 

Варљивесветлости. – ЗС, 31. – Истовјетан тексту у СЉ. 

Лоповиказна. – ЗС, 32.

Јутросстеминеопходни. – ЗС, 33.

Ускрснуће. – ЗС, 34.

Привид. – ЗС, 35.

Мисаопонорница. – ЗС, 36.

Умрежисећања. – ЗС, 37.

Новембарскаслутња. – ЗС, 38. В. напомену уз другу редакцију, у МС.

Недам. – ЗС, 39.

Злипредзнак. – ЗС, 40.

Кошмар. – ЗС, 41.

Дамебољепознате. – ЗС, 42.

Паучинаснова. – ЗС, 43.

Последњачаролија. – ЗС, 44. – лМС, 166, 445/3 (1990), с. 380. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 156, 306, 323. Редакција у лМС разликује се од редакци је у ЗС од 7. до 10 стиха.

сва ки ко тач је врео,
као че лик се си ја.
у мо згу ми се зби ва не ка
по след ња ча ро ли ја.
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Песниковабиографија. – ЗС, 45; редакција у нР, 7. 

Капкрви. – ЗС, 46. – лМС, 162: 438/1–2 (1986), с. 3; лМС, 166, 445/3 (1990), с. 378; 
лМС, 167: 447/5 (1991), с. 719, у окви ру над на сло ва „Де вет пе са ма“; – кн, 44: 852 
(15. 11. 1992), с. 3. у за о став шти ни, Вра неш, бр. 2551(ва ри јан та има 17 сти хо ва). Ва-
ри јан те, лМС/86; лМС/90; лМС/91. Текст за ЗС је из ру ко пи сне за о став шти не 
(уп. Вра неш). Да је мо у цје ли ни и ре дак ци ју из кн, а дру ге раз ли ке у по је ди нач-
ним сти хо ви ма. 

Чо век за ми шљен се ди,
са мо ћа му го ди,
по сма тра шљу нак зве зда
у во ди мир ној –
а не где у ве ни кап кр ви му гу сне.  5

о че му ми сли у но ћи про зир ној: 
о про ла зно сти, о тај на ма не ба
или му па да ју на ум
не ке очи и усне –
а из крв но га су да  10 
смрт га вре ба.

Мо жда о де тињ ству са ња, 
о сре бру сне жно га цве та, 
ле де ног на ок ну гра ња – 
а ве ном му ше та  15
ка пља кр ви згру ша на.

Мо жда на пут сме ра да кре не
у зо ру ра но,
же љан да ле ка све та –
а кап кр ви от ки ну та од ве не 20
у ср це му се за ри ва
као зр но пу шча но.

  5, 6 а не где у ве ни кап кр ви му гу сне. (лМС/ 86, 91)
а не где у ве ни кап кр ви му гyсне. (лМС/ 90)

  7 о че му ми сли по но ћи про зир ној: (лМС/ 90)
  8 о про ла зно сти, о тај на ма не ба (лМС/ 86)

о бе смрт но сти, тај на ма не ба, (лМС/90)
о бе смрт но сти, о тај на ма не ба (лМС/ 91)

  9, 10 или му на ум па да ју не ке очи и усне, – (лМС/ 90)
11, 12 а у крв но ме су ду смрт га вре ба. (лМС/ 90)
14 о сре бру сне жног цве та, (лМС/ 90)
 по сли је сти ха 17: (лМС/ 86, 90)

Мо жда на пут сме ра да кре не
а) у зо ру ра но, (лМС, 86)
б) у зо ру ра но (лМС, 90)
же љан да ле ка све та – 
а кап кр ви от ки ну та од ве не
у ср це му се за ри ва
као зр но пу шча но.

Немирансан. – ЗС, 47.

Старедуше. – ЗС, 49.
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Наједномсампролећемопијена. – ЗС, 50. – СЉ, 31; – Сп (3/5), 5: 35; (6), 4: 295. по-
ново, лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 717, наднаслов „Девет песама“. (објављене су и 
пјесме штампане раније у збиркама: Болесник и Кап крви, а пјесма Једна душа ме ин   
спирише има познији извор.) у заоставштини, Вранеш, 160 (17: на долази мелодија 
плима). Текст у ЗС по лМС. 

Женаилипа. – ЗС, 51.

Болесникугрозници. – ЗС, 52.

Преплашенаптица. – ЗС, 53.

Људскосрце. – ЗС, 54.

Наиваноптимизам. – ЗС, 55.

Деветиспрат. – ЗС, 56.

Ноћупланини. – ЗС, 57.

Чудновато. – ЗС, 58.

Буновансан. – ЗС, 59.

Тајнаснова
Епитаф. – ЗС, 63.

Пламењача. – ЗС, 64; нР, 25; – Стремљења, 28: 1 (јануар 1988), с. 5, као дио циклуса 
Жељна сам разговора. у заоставштини, Вранеш, бр. 137, 223=2015=2055 (друга пје-
сма), 445, 483, 2571. Редакција из Стремљења се у првим стиховима дјелимично раз-    
ликује од основног текста у ЗС. 

ли ва ду осун ча ну, у цве ту,
по пр ска пла ме ња ча –
то се не ки облак у пу бер те ту

Лакуноћ. – ЗС, 65. 

Ибилотипросто. – ЗС, 66. Друга редакција пјесме под насловом Здравица младим 
песницима, пС, 76; Сп (6), 5: 318. 

Последњисастанак. – ЗС, 67; – Књижевна реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1. наднаслов 
за групу пјесама „последње“. у заоставштини, Вранеш, бр. 129=388 (Као што се тек 
празником 13: Разиђемо се као после сахрана.). Редакција у књ. речи се доноси у цјелини: 

као што се са мо о пра зни ку 
дра гом гро бу на вра ћа
та ко ти к ме ни сад.
у ду ши ти уве ло се ћа ње, 
ру ка мир на, про хлад на,  5
у ср цу за љу бље ност но ва.
Се ди мо јед но пре ма дру гом 
као две су сед не хум ке 
из ме ђу нас ве чер ња ти ши на.
по том ја кљу чи ћем  10
не ког дав ног се ћа ња 
отво рим раз го вор.

Ра ста до смо се као по сле са хра не.
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Месец. –ЗС, 68. 

Узалуд. –ЗС, 69.

Јошсионај. – ЗС, 70; – лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 718, наднаслов „Девет песама“. у 
заоставштини, Вранеш, бр. 128, 390 (1: Још си онај, онај прошао 12: и још си свачији и 
ничији.). Редакција из лМС доноси се у цјелини:

Још си онај про шао
кроз љу ба ви и суд бин ске и тре нут не,
онај чи је су очи лир ске
од не проб де ве них но ћи
би ва ле умор не и од ту ге мут не.

опа да ло је два де сет пу та 
ли шће са бре зе и ја се на, 
са кле но ва и оско ру ша, 
али је остао твој по глед пти чи ји
и осмех та ну шан,
оста ло је тво јих де сет ду ша
и још си онај сва чи ји и ни чи ји.

Раскршће. – ЗС, 71. 

Самоћа. – ЗС, 72–73.

Могилевремена. – ЗС, 74.

Заборав. – ЗС, 75.

Сетисесмрти. – ЗС, 76. 

Тужбалица. – ЗС, 77–78.

Песниковаколевка. – ЗС, 79. 

Последњеконачиште. – ЗС, 80. 

Успомене. – ЗС, 81.

Кадженаволи. – ЗС, 82.

Зимскипразник. – ЗС, 83.

Тајнаснова. – ЗС, 84. 

Твојчасовникунапредиде. – ЗС, 85. 

Часовниксаистока. – Жи вот, 36: 71/9–10 (1987), с. 245–246, Твој ча сов ник уна пред 
иде; лМС, 166, 445/3 (1990), с. 380. Ре дак ци ја из лМС до но си се у цје ли ни. 

Ча сов ник са ис то ка
Да ле ки при ја те љу, 
твој ча сов ник уна пред иде. 
код те бе је већ цик зо ре, 
а код нас се још зве зде ви де 
и по мр чи на њи ве оре. 5

ка да ти бу деш за пи си вао
пе сму ју тар њу,
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тек ро ђе ну,
ја ћу још ле жа ти са хра ње на
у сна тај ну. 10

Ју тар њег сун ца та ну шна обр ва 
кад се код нас иза бр да ја ви 
од го нећ мрак под стре хом остао, 
и сун це ме тек уми је, 
ти ћеш већ хи та ти на по сао. 15

Сун це ће код нас још си ја ти,
а код вас ће већ би ти су тон –
час кад се са ња и па ти, 
и ти ћеш мо жда уто
на за пад, пре ма ме ни, по гле да ти. 20

– Ва ри јан те, из ча со пи са Жи вот (пре ма ре дак ци ји из лМС). 
  1 Да ле ки мој при ја те љу,
  7 тек ро ђе ну, 
  8 пе сму ју тар њу,
13 од го нећ мрак под стре хом остао, 
14 и сун це ме не тек уми је, 
18 час ка да се са ња и па ти, 
19 и ти ћеш, мо жда, уто

Једнадушамеинспирише. – ЗС, 86. – лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 718, наднаслов „Де- 
вет песама“; Јефимија (Трстеник), 1: 1 (1992), с. 61, наднаслов „Из рукописа“. у зао- 
ставштини, Вранеш, бр. 2553. Варијанте, лМС, Ј(ефимија).

  5 сти хо ви ми не сла зе с ума (лМС)
13 у ту ту ђу ду шу, (лМС)

у ту ту ђу ду шу (Ј)
15 као у за го нет ну че сте тму шу (лМС, Ј)
16 као у пла нин ску там ну ја ру гу. (лМС)

као у пла нин ску, там ну ја ру гу. (Ј)

Бегунац. – ЗС, 87; дру гаредакција: Игра ватром. – пС, 17; Сп (6), 5: 249. у заостав-
штини, Вранеш, бр. 377 (наслов: Бегунац 16: који је ужегао у страху од мрака.).

Балет. – ЗС, 88.

Прекор. – ЗС, 89.

Сан. – ЗС, 90.

МузејуОшвенћиму. – ЗС, 91–92.

Записодеци. – ЗС, 93.

Деветивал

Грлице. –ЗС, 97. Раније у књизи Песме о птицама, 74.

Таоци. – ЗС, 98–99; истовјетан текст, Књижевне новине, 44: 852 (15. 11. 1992), с. 3. у за-
оставштини, Вранеш, бр. 166, 401.

Спратови. – ЗС, 100–101; друга редакција, СЉ, 62; – Сп (3/5), 5: 68–69; (6), 4: 328–
329. у заоставштини, Вранеш, бр. 48, 255 (26: сред овог недужног света), 403, 2466. 
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Мириси. – ЗС, 102; – СЉ, 72; – Сп (3/5), 5: 79; (6), 4: 339. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 101. Текст у свим изворима истовјетан. 
Боје. – ЗС, 103–104.

Знамосе. – ЗС, 105. 

Децембарскидан. – ЗС, 106. 

Лето. – ЗС, 107. 

Наливади. – ЗС, 108. 

Деветивал. – ЗС, 109. 

ЈулинаСави. – ЗС, 110. 

Небескозлато. – ЗС, 111. 

Буђењетраве. – ЗС, 112; – СЉ, 57; – Сп (3/5), 5: 62; (6), 4: 323. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 54 (1: Посматрала сам како се буди трава, 21–22. малене јутарње сете), 182   
(1: Посматрала сам како се буди трава, 21–22. на њој јутарње маглене сете). Текст у  
ЗС је редакција пјесме, сачувана у рукописној заоставштини (уп. Вранеш). 

Вихортуђинац. – ЗС, 113. 

Првиснег. – ЗС, 114.

Цветнадуша. – ЗС, 115. 

Предатума. – ЗС, 116. 

Стосрдаца. – ЗС, 117. 

Ињенадрвећу. – ЗС, 118.

Пружидлане. – ЗС, 119.

Априлскапомама. – ЗС, 120. Раније у књизи Песме о птицама, 27.

Чудотворацувоћњаку. – ЗС, 121.

Сапутници. – ЗС, 122; – лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 717–718, наднаслов „Девет пе-
сама“. у заоставштини, Вранеш, бр. 108. 
– Ва ри јан те из лМС: 

  4 и трч ка уза њ тан ка пу та ња, – 
  5 сла зи куд он сла зи, за њим се пе ње.
  8 као да је он за ру ку во ди. 
  9 кат кад пре чи цом она ход скра ти 
10 и на да ле кој га оку ци срет не

Сунцеикопачи. ЗС, 123; – лМС, 166: 445/3 (1990), с. 376. у заоставштини, Вранеш, 
бр. 107=2545 (1: би] је већ била). Варијанте, лМС. 

  4 око осам мо ба збри са (Посл.)
два ме тра сен ке ки па ри са, 

  9 а ка да мо ба још два ме тра 
12 утом се сен ка ску пи 
13  до ис под са мих гра на 
14 и њи ва би око па на. 

Делфини. – ЗС, 124.
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Соко. – ЗС, 125; – Багдала, 33: 386/7 (мај–јун 1991), с. 1. у заоставштини, Вранеш, бр. 
49, 330. 

Јутроушуми. – ЗС, 126.

Завичај
Верујемземљинареч.–ЗС, 129;–СЉ, 84; – Сп (3/5), 5: 93; (6), 4: 353. у заоставшти-
ни, Вранеш, бр. 95 (в. 2584), 2092, 2584 (18: откако је задата). Једина разлика у ст. 18 
(в. Вранеш). 

Посвета. ЗС; – СР, 63; Сп (4/5), 5: 275; Сп (6), 5: 163. у заоставштини, Вранеш, бр. 
94 (1: Као што на коленима иду на ходочашће 14: изнад висинских осунчаних по     
јата), 2589 (14=бр. 94). Друга редакција, Сп. 

Опрости. – ЗС, 131; – СЉ, 92; – Сп (3/5), 5: 102; (6), 4: 362. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 93, 250, 2590. Текст у свим из во ри ма исто вје тан.

Дедовскитребник. – ЗС, 132. В. напомену уз исти текст у Међашима сећања. 

Срећновамсећање. – ЗС, 133.

Дедовскакућаупролеће. – ЗС, 134–135.

Просјаципредцрквом. – ЗС, 136–137. – Редакција пјесме Просјаци на сајму. В. биље-
шку уз збирку Међаши сећања. Сачувана у заоставштини, Вранеш, бр. 86 (наслов: 
просјаци пред црквом 24: да се разговоре.). 

Сеоскогробље. – ЗС, 138; са ситним разликама такође и у у збирци СР, 64 (в. биљешку). 
Сачувана у заоставштини, Вранеш, бр. 87.

Завичајуснегу. – ЗС, 139–140; дру га ре дак ци ја, нР, 65; – Књи жев не но ви не, 44: 827 
(1. 10. 1991), с. 5.

Удавномзавичају. – ЗС, 141.

Завичај. – ЗС, 143–144.

Кровови. – ЗС, 145.

Псииздетињства. – ЗС, 146.

Затрављеногробље
РазговорсаКосовом. – ЗС, 149.

ЛазарнадКосовом. – ЗС, 150–151.

Подземљомвасјевише. – ЗС, 152.

Крозшумумржње. – ЗС, 153–154.

Затрављенгроб. – ЗС, 155.

Затрављеногробље. – ЗС, 156; Књижевне новине, 42: 779–780 (1/15. јул 1989), с. 12; ре-
дакција, нР, 47. – Стремљења, 30: 9 (1990), с. 5. у Стремљењима уз Затрављено гробље 
штампане су грешком двије посљедње строфе пјесме Ђорђе убија аждају. у заостав-  
штини, Вранеш, бр. 78 (1: не тражи ту] ту не тражи – посљедњи стих: ни ждребад,    
ни јагње, ни овце.). Друга редакција по С: 
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пут ни че, не тра жи ту гро бље, 
ње га су за рав ни ле ки ше, 
сме то ви сне га, 
ње га су уга зи ли па сти ри, 
го ве ђа за су ла бе ле га. 5

Ту ста ро гро бље не ишти,
на ње му сад ко при ва ра сте.
Ту ни је сад гро бље на ше.
уме сто све ште ни ка
ту га чу са да га вра ни,  10
ту су сад из ле ти шта
и ис па ше.

Ту са да ку ку руз бу ја, 
та ла са ју се жи та,
зе ле ни де те ли на,  15
и остру га са да ра сте 
на гро бу тво га си на.

– Ва ри јан те кн. 
  9 ту са да грак ћу га вра ни

ту су са да из ле ти шта
12 и ова ца ис па ше. 
13 Сад ту ку ку руз бу ја,
16 и остру га мо жда ра сте

Савременатајнавечера. – ЗС, 157–158; – Градина, 27:1–2 (1990), с.5. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 79, 2876. 
– Ва ри јан те, Гра ди на: 

14 три пу та се од ре као во ђе 
и три пу та се за тим по ка јао. 

17 Би ло их је мо жда још гре шних, 
18 али до име на 

не мо же да им се до ђе.
19 За це ло је и пре Хри ста,
21 за вре ме ког за бо ра вље ног бо га,
22 би ва ла ве че ра иста,
23 пу на Ју да, ко ле бљи ва ца пу на,
24 би ло да се ве че ра ло са мо гра ха,

Људиноћи. –ЗС, 159.

Ратиште. – ЗС, 160–161; – Стремљења, 30: 9 (1990), с. 5; Књижевна реч, 20: 373/374 
(април 1991), с. 1, с наднасловом за групу пјесама „последње“. у заоставштини, Вра-
неш, бр. 2872 (варијанта, посљедњи стих: на реду сам ја.) Редакција у Стремљењима 
искварена штампарским грешкама. 

  3 и га чу ја та вра на: (С)
  5 Зво ња ва та ми је зна на, (С)
  6 жа лио не ко га,  (С, шт. гре шка)
  8 сту де не зла. (С, шт. гре шка)
  9 Ило ва ча пу на ра на (С)
11 мру сто ти не сва ког да на (С)
13 про гу та не ког сва ко га тре на (С)
15 Сен ке, све до сен ке се на, (С)
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16 гра, гра... (С)
19 сла ве го ње ни ру ком ра та (С)
20 су ро ва. (С)
24 гра, гра... (С)

До ви ку је за ди ха на,
пре мр ла од стра
сто го ди шња круп на вра на; 
на ре ду сам ја.

Сахрана. – ЗС, 162.

Нестрпљивалепотица. – ЗС, 163.

ПЕСМЕВАНЗБИРКИ,дРУгЕРЕдАКцИЈЕ
у овом ди је лу књи ге при ку пље не су пје сме (осим пје са ма за дје цу и ха и ку по е зи је) на-
ста ле или об ја вље не од 1980. до 1993. го ди не, ко је пје сни ки ња ни је укљу чи ла ни у јед ну 
од по сто је ћих збир ки или у из да ње Са бра них пе са ма (из у зев не ко ли ко пје са ма у збир ци 
Не бе ски раз бој, ко ју сма тра мо да ула зи у кор пус по е зи је за дје цу). Свр ста не су по да ту-
му об ја вљи ва ња. 

Видовито. – Са вре ме ник, 26: 51/1–2 (1980), 6, над на слов Све тло ру хо (лат.).

Рађањецвета. – Пу те ви, 26: 4 (1980), 13–15; дру га ре да ки ја, нР, 67–68. у за о став-
шти ни, Вра неш, бр. 1357. 

Устакленојбашти. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), 20. у заоставштини, Вранеш, бр. 
471: наднаслов „Три (четири) научна апокрифа“. 

Цветиљуди. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), 21. у заоставштини, Вранеш, бр. 474. 
наднаслов „Три (четири) научна апокрифа“.

Душа цвета. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), 20–21. у заоставштини, Вранеш, бр. 
472 (варијанта с 13 стихова): наднаслов „Три (четири) научна апокрифа“.

Научносаслушање. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), 21–22. у заоставштини, Вра-  
неш, бр. 473. наднаслов „Три (четири) научна апокрифа“.

Световид. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1, наднаслов „Сонети“. у ст. 15 
негда (шт. грешка) преправљено у негде; Књижевност, 41/82 (1986), бр. 1/2, с. 3, с над- 
насловом „Волос“; у заоставштини, Вранеш, бр. 2081.

Духпоезије. – Књи жев на реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1, над на слов „Со не ти“.

Неуспех. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1, наднаслов „Сонети“. у зао-
ставштини, Вранеш, бр. 2103.

Призивање. – Књижевна реч, 12: 227 (10. 2. 1984), пјесма је посвећена румунском пје-
снику никити Станескуу (1933–1983). уп. напомене уз пјесму Слутња смрти (збир-
ка Памтићу све).

  5, 6 а не где у ве ни кап кр ви му гу сне. (лМС/ 86, 91)
а не где у ве ни кап кр ви му гyсне. (лМС/ 90)

  7 о че му ми сли по но ћи про зир ној: (лМС/ 90)
  8 о про ла зно сти, о тај на ма не ба (лМС/ 86)

о бе смрт но сти, тај на ма не ба, (лМС/90)
о бе смрт но сти, о тај на ма не ба (лМС/ 91)
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  9, 10 или му на ум па да ју не ке очи и усне, – (лМС/ 90)
11, 12 а у крв но ме су ду смрт га вре ба. (лМС/ 90)
14 о сре бру сне жног цве та, (лМС/ 90)
 по сли је сти ха 17: (лМС/ 86, 90)

Мо жда на пут сме ра да кре не
а) у зо ру ра но, (лМС, 86)
б) у зо ру ра но (лМС, 90)
же љан да ле ка све та – 
а кап кр ви от ки ну та од ве не
у ср це му се за ри ва
као зр но пу шча но.

Штамогу. – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 3–4, дио циклуса Сонети. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 2039 (14: да ми се песмом стварају страх и бол.), 2097 (14: у сребро да ми 
претвара реке и поља).

Узалуднаопомена. – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 4, дио циклуса Сонети; готово исто-
вјетан текст, нР, 95, у заоставштини, Вранеш, бр. 2038 (14: и Триглава врхови сне
жни.), 2148. посвета словеначком пјеснику Францу прешерну упућује свакако на неку 
конкретну лектиру (његову пјесму). 

Старишумар. – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 5, дио циклуса Сонети. у заоставштини, 
Вранеш, бр. 37.

Чекање. – Кораци, 22: 7/8 (1987), с. 397.у заоставштини, Вранеш, бр. 2136, 2142, 2171.

Какоко. – Кораци, 22: 7/8 (1987), с. 397. у заоставштини, Вранеш, бр. 42, 2023 (14: уз 
радост птица и тишине тугу.). 

Грамофонскаплоча. – Жи вот, 36: 71/9–10 (1987), с. 245. 

Предрударскимокном. – Књи жев на реч, 18: 345 (10. 6. 1989), с. 12; Стре мље ња, 30: 9 
(1990), с. 3–4. Текст по кР, ва ри јан те (шт. гре шке?) по С.

  3 ал бан ца, бо ле сног де ча ка
13 шта то ма ри
16–17 Шта ма ри што ти ве ру јеш у Хри ста
18 а ја, у про ро ка, 
25 не до зво ље них ми још сто гра ма
29 ако ни си у зе мљи не где,
34 Бли ста ју сун ца зу бље<,>
36 ниг де ни па ху љи це там не
38 пре пу не озо на.

Недајсе,Тара. – Стремљења, 28: 1 (јануар 1988), с. 3, као дио циклуса Жељна сам 
разговора. у наслову и на другим мјестима у сличном положају у извору нема зареза.     
у заоставштини, Вранеш, бр. 272, 2181(посљедњи стих: да ти задаве грло као у Пиве).

Кртичњаци. – Ле то пис Ма ти це срп ске, 166: 445/3 (март 1990), с. 375–376, над на-
слов „Је да на ест пе са ма“ (в. да ље, до пје сме По след ња ча ро ли ја). 

Небескакоњица. – Летопис Матице српске, 166: 445/3 (1990), с. 376–377. у заостав-
штини, Вранеш, бр. 307 (варијанта са 17 стихова). .

Ветар. – Ле то пис Ма ти це срп ске, 166: 45/3 (1990), с. 377. 

Намртвојстражи. – Летопис Матице српске, 166: 445/3 (1990), с.377–378. у заостав- 
штини, Вранеш, бр. 286.
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Душонеспокојна. – Летопис Матице српске, 166: 445/3 (1990), с. 378–379; Политика, 
89: 28209 (18. 4. 1992), с. 13, с наднасловом „Из необјављених рукописа“. у заостав-
штини, Вранеш, бр. 43 (варијанта), 329 (15: ослушкује ли те ко тамо са усхићењем?). 
Текст у Политици држимо да је новији; варијанте, лМС. 

  3–4 но во о тво ре не ра не је су ли ти слат ке,
  5 или те ти ште?

Је су ли ти да ни ду ги,
а но ћи крат ке?

  7 ка кво је сун це но вог кон ти нен та?
  8 Има ли и та мо мра зе ва, олу ја 
11 ка кво је под не бље

на но вом кон ти нен ту,
12 је ли ма гле но, мут но,
13 да ли те пти це бу де сво јим вре њем?

Борбаусрцу. – Ле то пис Ма ти це срп ске, 166: 445/3 (1990), с. 379. 

Човековживот. – Политика, 87: 27743 (31. 12. 1990. и 1. и 2. 1. 1991), с. 19. посвета 
проти Матеји ненадовићу указује да је подстицај за настанак пјесме био у уводном 
поглављу његових Мемоара, гдје се контрастним сликама говори о искуству живота.

Ђурђеубијааждају. – Стре мље ња, 30: 9 (1990), с. 7. Шт. гре шке у ст. 8 (по ги ну тих >по
гну тих), 9 (оре а ла>оре о ла) 18 (Ма ри ја на>Ма ри ји на). пје сма је ко мен тар по зна тог 
ико но граф ског мо ти ва. 

Зеницесаикона. – Стремљења, 30: 9 (1990), с. 8. у заоставштини, Вранеш, бр. 263 (1: Зе
нице, зенице са икона). 

Последњиплод. – Књи жев на реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1. над на слов за гру пу 
пје са ма „по след ње“. 

Освећењеновецркве. – Књи жев на реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1. над на слов за 
гру пу пје са ма „по след ње“ (осим ових и иду ће пје сме и пје сма Сан, ра ни је об ја вље на 
у збир ци Мл).

Змијунетребапомињати. – Летопис Матице српске, 167: 447/5 (мај, 1991), с. 719, 
наднаслов „Девет песама“. 

Црнбог. – Баг да ла, 33: 386/7 (1991), с. 1. 

Волшебназемља. – Градина, 27: 1 (1992), с. 46; нР, 83, с другачијом строфичношћу. у 
заоставштини, Вранеш, бр. 2401.

Молитвазаоклоп. – Књижевне новине, 45: 859 (1. 3. 1993), с. 1. Датирано: 1993. у зао-
ставштини, Вранеш, бр. 1998 (15: како ме се такао камен у мене бачен.). пјесма је обја-
вљена уз посмртне ријечи И. В. лалића и Ј. Христића Д. Максимовић. Ранија редак-    
ција укључена у збирку Ничија земља (Сп, IV: 221). 

pages/III_649.htm
pages/III_645.htm
pages/III_647.htm
pages/III_652.htm
pages/III_655.htm
pages/III_654.htm


721

азбуч ник на сло ва*

* Знак да ни је утвр ђе но да ли је пје сма об ја вље на ра ни је, из ван збир ке.
 РЗ – Ру ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић: по пис и опис, алек сан дра Вра неш, Бе о-

град, 2001. уз пје сму ко ја је са чу ва на у за о став шти ни да је се у за гра ди си гла. 

ако се врати  383  [703]
анегдота ← не бе ска анег до та (РЗ)  

242  [690]
априлска помама  583  [715]
арарат (РЗ)  159  [684]

Бакарна ружа (РЗ)  50  [670]
Балет  556  [714]
Барска пруга (РЗ)  116  [679]
Бегунац  425  [705]
Бегунац ← Игра ва тром  555  [714]
Бежимо  382  [703]
Без одјека  27  [667]
Без саговорника  321  [697]
Безгрешно зачеће (РЗ)  43  [668]
Безимена сеоска река (РЗ)  108  [678]
Белоушка  350  [699]
Битка неба и камена (РЗ)  237  [689]
Битка у кованлуку (РЗ)  118  [679]
Благо вама  445  [706]
Благо теби (РЗ)  144  [682]
Богојављење  227  [689]
Богомољке* (РЗ)  64  [671]
Бојазан (РЗ)  34  [668]
Боје  567  [715]
Бол  332  [698]
Болесни анђели  462  [706]
Болесник (РЗ)  330  [698]
Болесник у грозници  523  [712]
Болесници* (РЗ)  61  [671]
Болнички сточић  208  [687]
Болничко јутро  209  [688]
Бор на Брачу  142  [682]
Борба у срцу  646  [720]
Бранковински цветни врт (РЗ)  219  [688]
Бранковинско јутро  107  [678]
Бранку Ћопићу (РЗ)  366  [701]
Брзојав давно одсутном  487  [709]

Будна кула  297  [695]
Буђење траве  54  [670]
Буђење траве* (РЗ)  575  [715]
Бунило  428  [705]
Бунован сан  530  [712]

Варљиве светлости (РЗ)  21  [667]
Варљиве светлости  503  [710]
Васиона дечје собе  438  [706]
Верујем земљи на реч  80  [674]
Верујем земљи на реч* (РЗ)  593  [716]
Верујем у атоме (РЗ)  78  [673]
Вест (РЗ)  188  [686]
Ветар (РЗ)  643  [719]
Ветар пакосник  443  [706]
Вече на ливади  68  [672]
Вечерња туга  327  [698]
Видовито  623  [718]
Визије изнад кремља ← Ви зи је у кре мљу  

484  [707]
Вихор туђинац  347  [699]
Вихор туђинац (РЗ)  576  [715]
Властелинство*  109  [679]
Волела се два ветра  277  [693]
Волиш ли  414  [705]
Волос  239  [689]
Волшебна земља  461  [706]
Волшебна земља (РЗ)  654  [720]
Волшебник речи  363  [701]

Гатара* (РЗ)  123  [680]
Географски запис (РЗ)  215  [688]
Говор госта песника  465  [706]
Говорник (РЗ)  371  [702]
Градско гробље у Вашингтону (РЗ)   

155  [683]
Грамофонска плоча  638  [719]
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Грешни анђео (РЗ)  315  [697]
Григов гроб (РЗ)  166  [685]
Грлице  452  [706]
Грлице  563  [714]
Грозничави сан  451  [706]
Гром (РЗ)  275  [693]
Громовник  244  [690]

Да ме боље познате  514  [710]
Дај неки знак  309  [696]
Дан посета  35  [668]
Девети вал  572  [715]
Девети спрат  527  [712]
Деда уме све  435  [706]
Дедовска кућа у пролеће  598  [716]
Дедовски требник  119  [679]
Дедовски требник (РЗ)  596  [716]
Делфини  587  [715]
Десет божјих заповести  385  [703]
Децембарски дан  569  [715]
Дивизма слути смрт*  52  [670]
Добеглица  407  [704]
Добро јутро  475  [707]
Доведи птицу  448  [706]
Довиђења (РЗ)  93  [676]
Догоди се  415  [705]
Дрвена црква (РЗ)  165  [684]
Древне речи (РЗ) ← Го вор пре да ка  

182  [686]
Дружићу се са сунцем (РЗ)  20  [667]
Дух поезије  630  [718]
Душа цвета  627  [718]
Душо неспокојна  645  [720]

Ђурђе убија аждају  648  [720]
Ђурђевдански уранак  421  [705]
Ђурина кућа у Скадарлији* (РЗ)   

138  [682]

епитаф  533  [712]
етикета за вино (РЗ)  23  [667]

Жега (РЗ)  26  [667]
Жељна сам разговора  322  [697]
Жена и липа  522  [712]
Жених и невеста*  45  [669]

Заборав  248  [690]
Заборав (РЗ)  544  [713]
Заборављено име  187  [686]
Завађане мачке  408  [705]
Завичај  603  [716]
Завичај у снегу  446  [706]
Завичај у снегу  601  [716]
Завичајни храст (РЗ)  89  [675]
Залазак сунца за Медведником* (РЗ)   

128  [680]
Залутах  459  [706]
Заљубљени враг (РЗ)  274  [692]
Заљубљени месец  241  [690]
Занос песником  364  [701]
Запис о деци  560  [714]
Засад (РЗ)  95  [676]
Затрављен гроб  613  [716]
Затрављено гробље  614  [716]
Звона (РЗ)  254  [691]
Здравица младим песницима   

370  [702]
Зенице са икона (РЗ)  649  [720]
Зимска подокница (РЗ)  353  [700]
Зимски празник  551  [713]
Зимско венчање  444  [706]
Зли предзнак  512  [710]
Зло (РЗ)  338  [699]
Змија земљакиња  349  [699]
Змија у мору траве  55  [670]
Змију не треба помињати  652  [720]
Знамо се  568  [715]
Зовина свирала  491  [709]

И било ти просто ← Здра ви ца мла дим 
пе сни ци ма  536  [712]

И гавран рече  393  [704]
„И цврчи, цврчи цврчак“  143  [682]
Игра ватром  313  [696]
Игралиште у порти  225  [689]
Иза штита поезије* (РЗ)  13  [665]
Изгубљени стих (РЗ)  287  [694]
Иње на дрвећу  581  [715]
Исидора у ореолу ињa* (РЗ)  140  [682]
Исидорин врт  141  [682]
Искушење* (РЗ)  96  [676]
Исповест Његошу  135  [680]
„Исто то, само мало друкчије“  183  [686]
Исто се то догађа и у мени  343  [699]
Источњак (РЗ)  261  [691]
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Једна душа ме инспирише  554  [714]
Језик немушти  216  [688]
Јереван (РЗ)  158  [684]
Јесен (РЗ)  217  [688]
Јесење подне  441  [706]
„Још би нам могла десити се љубав“*   

145  [683]
Још је страшније (РЗ)  498  [710]
Још је страшније* (РЗ)  91  [675]
Још си онај  540  [713]
Јули на Сави  573  [715]
Јутарња посета (РЗ)  139  [682]
Јутро (РЗ)  221  [688]
Јутро после бдења (РЗ)  25  [667]
Јутро у кремљу  481  [707]
Јутро у шуми  589  [716]
Јутрос сте ми неопходни  505  [710]

кавга (РЗ)  110  [679]
кад жена воли  550  [713]
кад склопим очи  328  [698]
какве то има везе  99  [677]
како ко (РЗ)  637  [719]
како ћемо без Бранка  474  [707]
камена библиотека* (РЗ)  163  [684]
као хипик  496  [709]
кап крви  518  [711]
кишобрани (РЗ)  255  [691]
клиничка смрт (РЗ)  85  [674]
књижевно вече младих  466  [706]
коала у рачвама дрвета* (РЗ)   

167  [685]
кога ли то чекам  306  [695]
копач бунара  502  [710]
копач бунара* (РЗ)  97  [676]
коренак ражи*  51  [670]
кошмар  513  [710]
крадљивци пролећа* (РЗ)   

87  [675]
краљевић и просјак  28  [667]
кремаљски музеј  483  [707]
кровови  604  [716]
кроз болнички прозор  210  [688]
кроз шуму мржње  612  [716]
кртичњаци  641  [719]
крштење  427  [705]
кукци лешинари*  65  [671]
кућа патње  205  [687]

лазар над косовом  610  [716]
лаку ноћ  535  [712]
ледено агрегатно стање (РЗ)  79  [674]
лето  570  [715]
ливадско чудо (РЗ)  263  [692]
лисна златна киша (РЗ)  260  [691]
лисни крематориј (РЗ)  218  [688]
лопов и казна  504  [710]
лутам парком  495  [709]

Љубавна бајка  401  [704]
Људи ноћи  616  [717]
Људски мозак  224  [688]
Људско насиље  344  [699]
Људско срце  525  [712]

Мала је граница (РЗ)  386  [703]
Маслачци* (РЗ)  47  [669]
Међуградски телефонски разговор   

323  [697]
Месец  538  [713]
Месечев осмех  442  [706]
Милосрдна сестра  211  [688]
Мирис коприва* (РЗ)  38  [668]
Мириси (РЗ)  69  [672]
Мириси  566  [715]
Мисао понорница  508  [710]
Михољско лето (РЗ)  298  [695]
Могиле времена  543  [713]
Мој сабеседник је говорио (РЗ)  40  [668]
Молба богу Световиду  472  [707]
Молба громовнику (РЗ)  245  [690]
Молитва за оклоп (РЗ)  655  [720]
Морам у онај крај  341  [699]
Моцартов реквијем* (РЗ)  98  [677]
Мраз (РЗ)  351  [699]
Мртва природа (креда) (РЗ)  265  [692]
Мртве душе*  152  [683]
Музеј у ошвенћиму  559  [714]

на води  22  [667]
на јулској жези (РЗ)  311  [696]
на кавказ не треба у по дана ићи   

162  [684]
на ливади  571  [715]
на мртвој стражи (РЗ)  644  [719]
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на одисејевој стени* (РЗ)  169  [685]
наговештај  317  [697]
над разбијеном саксијом (РЗ)  82  [674]
надахнуће  359  [700]
наиван оптимизам  526  [712]
наједном сам пролећем опијена   

30  [668]
наједном сам пролећем опијена* (РЗ)   

521  [712]
намерник* (РЗ)  11  [665]
Напомена  170  [685]
народна клетва  124  [680]
народна клетва* (РЗ)  423  [705]
наставак разговора  367  [701]
натпевање  246  [690]
натпевавање  468  [707]
научни апокриф* (РЗ)  77  [673]
научно саслушање (РЗ)  628  [718]
наш хвалиша пивници  195  [687]
нашег оца мајка (РЗ)  117  [679]
не бој се бола  469  [707]
не дај се, Тара (РЗ)  640  [719]
не дам  511  [710]
не тражи старо гробље  431  [705]
не треба се надати (РЗ)  33  [668]
не чуди се  336  [699]
небеска коњица (РЗ)  642  [719]
небеско злато  574  [715]
невидљива земља  223  [688]
недоумице  500  [710]
нека остане мутно  307  [695]
нека падне сан  335  [698]
нема никог (РЗ)  36  [668]
нема писма  411  [705]
немиран сан  519  [711]
немушти пријатељи  460  [706]
необична мисао  497  [710]
непогода (РЗ)  130  [680]
непознат говорник у Хајд парку   

157  [684]
непоновљив сан (РЗ)  273  [692]
несаница (РЗ)  290  [694]
несрећник  268  [692]
нестрпљива лепотица  619  [718]
неће ме бити  390  [704]
неуспех (РЗ)  631  [718]
николи Тесли  146  [683]
новембарска слутња  131  [680]
новембарска слутња* (РЗ)  510  [710]
новинске речи (РЗ)  185  [686]

ноћ после сахране  437  [706]
ноћ у болници  207  [687]
ноћ у планини  528  [712]

обешени инсекти*  63  [671]
обмане  16  [666]
обредна игра (РЗ)  312  [696]
од исте твари (РЗ)  81  [674]
одбрана једне нарави  199  [687]
одвећ брзо 49   [670]
Одломак из записа о сонету...  299  [695]
одумирање (РЗ)  232  [689]
око за око (РЗ)  46  [669]
опрости  88  [675]
опрости* (РЗ)  595  [716]
освећење нове цркве  651  [720]
остани, путниче  247  [690]
отворена књига  372  [702]
охолост  200  [687]
очајник  334  [698]

падобранац  296  [695]
памтим  329  [698]
памтићу све  331  [698]
пас завија (РЗ)  62  [671]
пауци (РЗ)  256  [691]
паучина снова  515  [710]
перунов дворац (РЗ)  238  [689]
песник (РЗ)  282  [693]
песник и Световид (РЗ)  240  [689]
песников кабинет (РЗ)  285  [693]
песникова биографија  399  [704]
песникова биографија  517  [711]
песникова колевка  463  [706]
песникова колевка  547  [713]
песниково писмо у музеју (РЗ)   

362  [701]
пећински сликар (РЗ)  164  [684]
пешчани сат (РЗ)  73  [673]
писмо са Мљета* (РЗ)  151  [683]
плажа у заливу Батуми* (РЗ)  161  [684]
пламењача  412  [705]
пламењача  534  [712]
поверујте  400  [704]
поверујте  455  [706]
повратак са излета (Градска сцена) (РЗ)  

269  [692]
под земљом вас је више  611  [716]
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под небом од жице  426  [705]
подземни алхемичари* (РЗ)  56  [670]
позивар  212  [688]
полет у висине  392  [704]
поноћна молитва*  121  [680]
поноћни Торонто (РЗ)  156  [684]
породица богова (РЗ)  236  [689]
портрет планинке  352  [699]
порука (РЗ)  136  [681]
посвета (РЗ)  230  [689]
посвета  594  [716]
после поноћи (РЗ)  291  [694]
последња чаролија  516  [710]
последње коначиште  548  [713]
последњи плод  650  [720]
последњи састанак  537  [712]
потајни песник  184  [686]
потомци*  66  [671]
прадед моје мајке  194  [687]
прадед моје мајке (РЗ)  433  [705]
празник у луковдолу  473  [707]
празнични метеж  482  [707]
праузрок  316  [697]
прашуме  379  [702]
прва љубав  413  [705]
прва љубомора ← пр ва љу бав (РЗ)  

276  [693]
прва посета* (РЗ)  32  [668]
први снег  577  [715]
пре датума  579  [715]
пред рударским окном  639  [719]
пред фреском апостола луке (РЗ)   

226  [689]
предвечерје  346  [699]
прекасно (РЗ)  374  [702]
прекор  557  [714]
преплашена птица  524  [712]
привид  507  [710]
призивање  632  [718]
провири човек из шпиље  384  [703]
пролећна вртоглавица* (РЗ)  24  [667]
пролећна сета  48  [669]
пролећни сликови  31  [668]
пролећни сликови* (РЗ)  360  [700]
промрзла ливада (РЗ)  86  [674]
просидба моје будуће мајке (РЗ)   

114  [679]
просјак  198  [687]
просјаци на сајму  122  [680]
просјаци на сајму * 424  [705]

просјаци пред црквом  599  [716]
пружи длане  582  [715]
пси из детињства  605  [716]
путеви  319  [697]
путник (РЗ)  293  [694]

Радознали дух (РЗ)  283  [693]
Рађање песме (РЗ)  361  [701]
Рађање цвета  447  [706]
Рађање цвета  624  [718]
Разговор радозналца са песником  

375  [702]
Разговор с бранковинским цветом (РЗ)  

106  [678]
Разговор са завичајним каменом (РЗ)   

105  [678]
Разговор са косовом  609  [716]
Разрушена црква (РЗ)  264  [692]
Раноранилац (РЗ)  253  [691]
Раскршће  541  [713]
Растанак с летом (РЗ)  257  [691]
Ратиште  617  [717]
Река потомак у Вашингтону*   

154  [683]
Рендгенски снимак  (РЗ) 84  [674]
Рeч  186  [686]
Речи и песник ← Са рад ни ци  179  [686]
Речи као такве  181  [686]
Решетка у болничкој соби (РЗ)   

206  [687]
Ројење  369  [702]
Рудник сјаја ← Ства ра лач ка страст  

284  [693]
Русофилов орман за књиге  434  [705]

Са старим боговима  235  [689]
Савремена тајна вечера  615  [717]
Савременик прадедова  193  [686]
Сајам књига  177  [685]
Сам  381  [702]
Сам самцит (РЗ)  267  [692]
Самоћа  542  [713]
Сан  289  [694]
Сан  488  [709]
Сан (РЗ)  558  [714]
Сан из детињства (I)  402  [704]
Сан из детињства (II)  403  [704]
Сан пред зору  430  [705]
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Сапутници  585  [715]
Састанак на сајму  178  [685]
Сахрана  618  [718]
Све је од мене веће ← ни сам кра љи ца 

при ро де  70  [672]
Све ће бити пухор  387  [703]
Светло рухо  94  [676]
Световид (РЗ)  629  [718]
Селидба душа  410  [705]
Сеоска гатара  453  [706]
Сеоски поштар  197  [687]
Сеоско гробље  231  [689]
Сеоско гробље (РЗ)  600  [716]
Сети се смрти  545  [713]
Сећање на Бину  409  [705]
Сећање на Исидору  373  [702]
Славуј месечар  314  [697]
Слика из прадедовске собе (РЗ)   

115  [679]
Сликар луталица  348  [699]
Словенски бог  422  [705]
Слово о љубави (РЗ)  14  [665]
Слутим блиска зла  429  [705]
Слутња смрти (РЗ)  365  [701]
Смрт мајке  436  [706]
Смрт математичара  470  [707]
Смрт у шуми ← Смрт  262  [691]
Снежна визија (РЗ)  354  [700]
Сновиђење (РЗ)  37  [668]
Соко  588  [716]
Спавајте слатко  337  [699]
Спратови  59* (РЗ)  [671]
Спратови  565  [714]
Сребрна грана* (РЗ)  57  [670]
Срећно вам сећање  467  [706]
Срећно вам сећање  597  [716]
Стазе ничу и затиру се* (РЗ)  17  [666]
Старе душе  520  [711]
Старење  501  [710]
Стари народни празник  228  [689]
Стари шумар (РЗ)  635  [719]
Старинска вечера  355  [700]
Стихови сонета (РЗ)  281  [693]
Сто срдаца  580  [715]
Студент без новца  417  [705]
Судбина речи ← Суд би на на пи са ног  

180  [686]
Суморна вештина  318  [697]
Сунце и копачи  586  [715]
Сунце и смрт (РЗ)  90  [675]

Сусрет (РЗ)  292  [694]
Сусрет школских другова  418  [705]
Сутворац  39  [668]

Тајанствени сапутник  345  [699]
Тајна (РЗ)  12  [665]
Тајна снова  552  [713]
Такмичење  450  [706]
Таоци  564  [714]
Твој часовник унапред иде ← Ча сов ник 

са ис то ка  553  [713]
Телефонист  201  [687]
Термометар крви (РЗ)  75  [673]
Тину ујевићу (РЗ)  288  [694]
Тисућу стабала а он један ← уса мље ник 

(РЗ)  266  [692]
Тихи ме прогоне звуци  310  [696]
Треба сахранити (РЗ)  74  [673]
Трешње нероткиње* (РЗ)  168  [685]
Трешњекрадица (РЗ)  113  [679]
Трка (РЗ)  92  [675]
Трке (РЗ)  229  [689]
Тужбалица  546  [713]

„Ћуд је женска смијешна работа“ (РЗ)   
137  [682]

Ћук из дедовског забрана  449  [706]
Ћутање се чуло  320  [697]

у авиону  295  [695]
у Aтонској пећини  160  [684]
у врућици  333  [698]
у давном завичају  602  [716]
у завичају  342  [699]
у злату јесени (РЗ)  259  [691]
у младости  416  [705]
у мрежи сећања  509  [710]
у стакленој башти  625  [718]
у туђини* (РЗ)  153  [683]
уз пастирску ватру*  76  [673]
узалуд  539  [713]
узалудна опомена  471  [707]
узалудна опомена (РЗ)  634  [719]
узбуђује ме  388  [703]
уметници  189  [686]
усамљеник (РЗ)  220  [688]
ускрснуће  506  [710]
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уснуло језеро (РЗ)  129  [680]
усов бола  499  [710]
успаванка цвећу (РЗ)  60  [671]
успомене  549  [713]

Фатаморгана (РЗ)  18  [666]
Фестивал у Струги (РЗ)  147  [683]

Халуцинација слуха (РЗ)  19  [666]
Химна богиње Весне  243  [690]
Хирург (РЗ)  83  [674]

Цвет и људи (РЗ)  626  [718]
Цветна душа  578  [715]
Цветни старачки дом (РЗ)  67  [671]
Цветно чудо (РЗ)  58  [671]
Циганин Марко  196  [687]
Црква у пламену  489  [709]
Црквени музеј у Бранковини  432  [705]
Црнбог  653  [720]
Црне сузе ← ку ку та  53  [670]

Чаролија ← на сле ђе  44  [669]
Чекање (РЗ)  636  [719]
Чекаћу  389  [703]
Чесме  222  [688]
Честитке  464  [706]
Читаоница на тавану  120  [679]
Читаоница на тавану (РЗ)  405  [704]
Чича Јанко* (РЗ)  112  [679]
Чишћење сеоске школе  404  [704]
Човеков живот  647  [720]
Човеколика биљка (РЗ)  286  [694]
Чудновато  529  [712]
Чудотворац у воћњаку  584  [715]
Чурга* (РЗ)  111  [679]

Шведска  294  [694]
Школски гуслар  406  [704]
Шта ли те спречи (РЗ)  305  [695]
Шта могу (РЗ)  633  [719]
Шта чекаш ← Шта ту че каш  308  [695]
Шума на жези (РЗ)  127  [680]
Шума у Израелу  454  [706]
Шумски храм (РЗ)  258  [691]
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аван – по су да за ту ца ње, сит ње ње пло до ва 
во ћа, по вр ћа и жи та ри ца

апокриф – ка нон ски не при знат би блиј ски 
текст

афиша – оглас у ви ду пла ка та 

безгрешнозачеће – алу зи ја на је ва нђељ ску 
при чу о без гре шном за че ћу Ису са Хри ста

бехар – цви је ће
биљуран – кри ста лан
бискати – пре би ра ју ћи по ко си тра жи ти, 

тре би ти
богаз – тје снац, не про хо дан пут

волшебан – ча ро бан

гејзер,гејзир – то пли во до скок (на Ислан ду, 
Грен лан ду), оби ље не че га

гред,гредом – пут, пу тем, ус пут
грленик – гр ле ни глас  
гујињача – гу ја, зми ја, гми за вац

демон – зао дух
дувак – вео
димискија – (ме таф. ди ми ски ја сун ца) са бља

заувар – (ма кар ко ли ко ма ло) ко ри сно

качињак– ка ча ра
кирка–ов дје ме та фо рич но, у грч. ми то ло

ги ји (Оди се ја) ча роб ни ца ко ја је за то чи
ла Оди се ја

кочак –обор за сви ње (или жи вад)

лапис – вр ста ка ме на; пи саљ ка (од ка ме на 
и уоп ште)

лицидерски – ли ци тар ски, од но си се на за
нат ско пра вље ња ко ла ча од ме да и сл. 
(ли ци дер, ли ци тар)

мал –имо ви на
могила – гроб, хум ка

паперта – пред њи дио у цр кви
подокница – се ре на да, пје сма под про зо ром 

(ок ном)

ротити(се)–за вје ра ва ти се (про тив не ко га)

сач – ме тал на по су да (пе ка) за пе че ње под 
жа ром 

салто мортале – „смрт ни“, вра то лом ни 
скок

сирак– си ро че, уса мље ник

требник – бо го слу жбе на књи га
труд – вр ста гљи ве, су ше на слу жи за пот

па лу и ди мље ње 

факин – (улич ни) ман гуп
фјорд – уски мор ски за лив стр мих оба ла 

(у Скан ди на ви ји)

шар – сви јет
шира – мошт, слат ки сок од гро жђа пред 

ал ко хол но вре ње

Рјеч ник ма ње по зна тих ри је чи
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ава ла 388
алек са → не на до вић, алек са 432
ал пи 152
аме ри ка 171
ара рат – уга ше ни вул кан и пла ни на у Тур ској 

159, 171
атон ска пе ћи на – на Атон ској (Све тој) 

го ри, на грч ком остр ву Хал ки дик 160

Бај рон (Byron), Џ. Г., ен гле ски пје сник 267, 
672

Бар, Бар ска пру га 116, 170
Ба ту ми – глав ни град Аџар ске Ре пу бли ке у 

бив шем СССР 161
Бач ка 281
Бел бог – пра сло вен ски бог 653
Бе не шка Сло ве ни ја – област у си. Ита ли ји, 

дје ли мич но на се ље на Сло вен ци ма 152
Бе о град 116, 210, 632
Бер ген – град у Нор ве шкој, бли зу Осла 166
Би на, име ке ру ше 409, 605
Бли зоњ – се ло у Бран ко ви ни 120
Бог да но вић, Ми лан – (1892–1964) срп ски 

књи жев ни кри ти чар 371
Бо кељ ски фјорд 343
Бо сна (бо сан ски) 144
Бран ко ви на (бран ко вин ски, а, о) – род ни 

крај Д. Мак си мо вић (код Ва ље ва) 49, 
103, 106, 107, 116, 120, 219, 231, 349, 
388, 405, 430, 432, 445, 600

Брач – остр во у Ја дран ском мо ру 142, 143, 
170

Бу ха ра 75

Ва ље во 116
Ва шинг тон 154, 155, 170, 171
Ве зув 625
Вен чац 388
Ве сна, пра сло вен ско бо жан ство 231, 236, 

242, 243, 248, 288, 600
Ве чер ња ча – Ве не ра 144, 544
Вис Бран ко вин ски 388
Вла ши ћи – звје зда но ја то 109, 384

Вој во ди на 156
Во лос – пра сло вен ски бог 236, 239, 245, 248

Га зи ме стан – мје сто/уз ви ше ње гдје је во ђе на 
Ко сов ска бит ка (1389. го ди не) 610

Го гољ – Н. В. Го гољ (1809–1852), ру ски 
књи жев ник 163

Гор ди јев чвор – у грч кој ми то ло ги ји, из у
зет но за мр шен чвор ко ји је на пра вио 
фри гиј ски краљ Гор ди је. По про ро чан
ству, ко га раз мр си, по ста је вла дар Ази је: 
Алек сан дар Ма ке дон ски га је пре сје као 
ма чем. У пре не се ном сми слу – те шко 
рје ши во пи та ње 268

Гра ча ни ца – ма на стир на Ко со ву 610, 648
Григ – Е. Григ (Gri eg) (1843–1907), нор ве шки 

ком по зи тор 166

Дај бог – пра сло вен ски бог 236, 248
Де вич је гро бље (у Мо скви) 163, 171
Де ни кен – Ерих фон Де ни кен (Däniken), 

швај цар ски пи сац, по стао по знат по 
те зи да су би ћа из све ми ра по сје ћи ва ла 
Зе мљу 283

Дрим 147
Дри на 640
Ду нав 291, 699
Дур ми тор 136
Ду чић, Јо ван (1872–1943), срп ски пје сник 

363

Ђу ра – Ђу ра Јак шић (1832–1878), срп ски 
пје сник 138

Ђур ђе –хри шћан ски све тац 63, 489, 648

Жан – име 196

За гор је – Хр ват ско За гор је
За кар па тје – обла сти ко је су на ста њи ва ли 

Сло ве ни при је ра се ље ња 23, 273

по пис лич них, ми то ло шких, по ет ских име на,  
ге о граф ских и дру гих на зи ва 
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Зо го вић – Ра до ван Зо го вић (1907–1986), 
књи жев ник 367

Иван – име 196
Изра ел 454
Или ја гро мов ник – хри шћан ски све тац 146
Иса и ја – ста ро за вјет ни про рок; „Иса и је 

ли куј...“, пр ви стих хри шћан ске об ред не 
пје сме 119

Иси до ра – Иси до ра Се ку лић (1877–1957), 
књи жев ни ца 139, 140, 141, 170, 373

Исус – → Христ 46, 121, 165, 489, 684

Ја ва –остр во 93
Јак шић –Ђ. Јак шић (1832–1878), пје сник
Ја нез – тип ско сло ве нач ко на ци о нал но име 

152
Јан ко –чи ча Јан ко 112, 170
Ја пан 57, 168, 685
Је ре ван – глав ни град Јер ме ни је 158, 684
Јо а саф и Вар ла ам – Вар ла ам и Јо а саф,  

по пу лар ни сред њо вје ков ни ду хов ни  
ро ман 77

Ју да – апо стол ко ји је, по Но вом за вје ту, 
из дао Хри ста 615

кав га, Ми ло ван – су сјед из за се о ка 
у Бран ко ви ни 109, 110, 170, 435

кав каз 162
ка ле мег дан 177
ка на да 93
ка та ри на пр ва (1684–1727), ру ска ца ри ца 

(1725–1727) 484, 707
ки на 57
ки чер – ло ка ли тет у Бран ко ви ни 194, 

388, 433, 446, 687
ко ва чић, Го ран – хрв. пје сник И. Г. Ко ва чић 

(1913–1943) 472, 473
ко лом бо – Кри сто фор Ко лум бо (Co lom bo) 

(1451–1506) 154
ко лу ба ра 24, 227
ко мо ви – пла ни на у Цр ној Го ри 136
ко пен ха ген 295
ко сје рић 116
ко смај 388
ко со во 153, 609, 610
ко стић, ка та ри на 470
крај це ро ва со на та, но ве ла Л. Н. Тол сто ја 

114

кр бав ско по ље – кра шко по ље у Ли ци, 
мје сто по ра за хр ват скома ђар ске вој ске 
у би ци про тив Ту ра ка (1493. го ди не)

кремљ – 480, 481, 483–486, 707–709
кр клец – Гу став Кр клец (1899–1977), 

хр ват ски пје сник 144
ку па – ри је ка у Хр ват ској 153

лаб – ри је ка на Ко со ву 610
ла зар – кнез Ла зар Хре бе ља но вић 153, 406, 

410
ла за ри ца – цр ква кне за Ла за ра у Кру шев цу 

610
ла за ре во ус кр сну ће –но во за вјет на 

епи зо да, по ко јој је Исус вас кр сао  
мр твог Ма ри ји ног и Мар ти ног бра та 
Ла за ра 78

ле по та – кир ка Ле по та (пер со ни фи ка ци ја, 
асо ци ја ци ја на ча роб ни цу Кир ку из 
оди се је) 169

лов ћен 136, 236
лу ка, апо стол 226, 489, 648
лу ков дол – род но мје сто хрв. пје сни ка 

И. Г. Ко ва чи ћа 473

Љер мон тов – М. Ј. Љер мон тов (1814–1841), 
ру ски књи жев ник 163

Ма ла и Ве ли ка ко ла – са зви је жђе (Ве ли ки 
и Ма ли ме двјед) 109, 384

Ма лин – име ко ња 110
Ма љен 105
Ма ри ја – по но во за вјет ним спи си ма мај ка 

Ису са Хри ста, бо го ро ди ца 648
Мар ко – Мар ко Кра ље вић 366, 406
Ма та јур – пла ни на у Сло ве ни ји (Ју лиј ске 

Ал пе) 152
Ма те јић – сли кар В. Ма те јић 63
Ме двед ник 105, 128, 388, 442, 629
Ми ке лан ђе ло – Ми ке лан ђе ло  

(Mic he lan ge lo), Б. (1475–1564), итал. 
ва јар и сли кар 267

Ми ле ше во (Ми ле ше ва) – ма на стир 164
Ми ли ца, име 196, 406 (ца ри ца, кне ги ња 

Ми ли ца)
Ми лош (оби лић) 135, 246, 681
Мир ко, име 404
Млеч ни пут – (по ет.) 95, 331, 389, 576
Мљет 151
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Мој си је – је вреј ски за ко но да вац 46, 388
Мо ра ва 153, 699
Мо ра на – пра сло вен ско бо жан ство 105, 

231, 236, 243, 273, 513, 600
Мо сква 171, 367, 432, 486
Мо царт – Мо цар тов ре кви јем, по зна та 

ком по зи ци ја (по смрт ни ца) аустриј ског 
ком по зи то ра В. А. Мо цар та (Mo zart) 
(1756–1791) 98

Му рат – тур ски сул тан, по ги нуо у би ци на 
Ко со ву 135, 681

Му ха мед 388

на зор –Вла ди мир На зор (1876–1949), 
хр ват ски пје сник 143

не ма ња – име 196
не на до вић, Ма те ја, про та (1777–1854), 

вој во да у Пр вом срп ском устан ку,  
ди пло ма та, аутор Ме мо а ра 647

не ран џа – мај ка пје сни ки њи ног оца 117
но ва Го ри ца 170
но је – би блиј ска лич ност, пра о тац љу ди 

208, 382, 568

Ње гош – вла ди ка и пје сник П. Пе тро вић 
Ње гош (1813–1851) 135, 136, 236

оби лић – Ми лош Оби лић 196
оди сеј – ју нак ста ро грч ке епо пе је 149, 169
осло 164
остров ски – А. Н. Остров ски (1823–1886), 

ру ски драм ски пи сац 163
ошвен ћим – Освјен цим, пољ ски на зив за 

Аушвиц, зло гла сни ње мач ки ло гор 559

па у ер, клан 496, 709
пе не ло па – Оди се је ва же на, оли че ње вјер не 

су пру ге 70, 169, 672
пе рун – вр хов но ста ро сло вен ско бо жан ство 

23, 105, 146, 236, 238, 273, 422
пе тар, апо стол 489, 615
пе тар, име 404
пе тро вић, Си ме он 194, 433
пи ва 649
по – Е. Алан По (Poe) (1809–1849), аме рич ки 

књи жев ник 393
по дра ви на 144
по мо ра вље 144

по со во – ло ка ли тет у Бран ко ви ни 194, 
388, 433

по то мак – ри је ка у Аме ри ци (др жа ва 
Ва шинг тон) 154. 170, 171

пре шерн – Франц Пре шерн (1800–1849), 
сло ве нач ки пје сник 471

про та Ма те ја – Ма ти ја Не на до вић, је дан 
од во ђа Пр вог срп ског устан ка, ро дом из 
Бран ко ви не 225, 432, 647

пруст, М. – Мар сел Пруст (Pro ust) 
(1871–1922), фран цу ски ро ман си јер 273

пу сло јић, адам – са вре ме ни срп ски 
пје сник 632

пу шкин – А. С. Пу шкин (1799–1837), 
ру ски пје сник 267, 367

Ра ви јој ла – ви ла из на род них пје са ма 246, 
468

Ра де – ју нак про зе Бран ка Ћо пи ћа 366
Ра до вић, Ду шан (1922–1984), срп ски 

пје сник 475
Ра фа ел – итал. сли кар Ра фа ел (Raf fael) 

Сан ти (1483–1520) 211

Са ва – ри је ка 153, 218, 291, 573
Са мо дре жа –цр ква на Ко со ву 406
Са ха ра 154
Све та Го ра –ло ка ли тет у Ал пи ма 152
Све то вид – пра сло вен ско бо жан ство 240, 

236, 240, 248, 273, 288, 472, 629
Се ку лић, Иси до ра, срп ска књи жев ни ца 

(1877–1958) → Иси до ра
Се љач ки краљ – Пе тар Пр ви Ка ра ђор ђе вић, 

краљ Ср би је од 1903. до 1918. и Др жа ве 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца до 1921. го ди не 
153

Си бир 75, 93
Си ме он чу кун де да → пе тро вић, Си ме он 

120, 405
Сит ни ца – ри је ка на Ко со ву 610
Си мон – сло ве нач ко име 152
Сит ни ца – ри је ка на Ко со ву 610
Ска дар ли ја – ста ра бо ем ска че тврт 

Бе о гра да 138
Сло ве ни ја 170
Со вра – име из Бран ко ви не 109
Со фо кле –ста ро грч ки тра ги чар 267
Ср би ја 616
Ста не ску, н. – Ни ки та Ста не ску 

(1933–1983 ), ру мун ски пје сник 365, 632
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Сте ван – име 196
Стру га – град у Ма ке до ни ји, мје сто 

ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је 147

Там на ва – ри је ка 24
Та ра – ри је ка 640
Та цит – рим ски исто ри чар (око 55–120) 267
Те сла – Ни ко ла Те сла (1856–1943) 146
Ти са 699
Тјут чев – Ф. И. Тјут чев (1803–1873), ру ски 

пје сник
Тол стој – Л. Н. Тол стој (1828–1910) 23, 92, 

201
То ма, апо стол („не вер ни“) 78
То рон то 155
Три глав 471, 634
Три стан и Изол да – ју на ци сред њо вје ков ног 

ро ма на 77
Тур ска 171
Ту тан ка мон – еги пат ски фа ра он, до бро 

очу ва ног гро ба 166

Ћо пић, Б. – Бран ко Ћо пић (1914–1984) 
366, 474

ужи це 116
ује вић, Тин (1891–1955), хр ват ски пје сник 

240, 288

Фет – А. А. Фет (1820–1892), ру ски пје сник 
163

Фла у ер–па у ер, клан 709

Фло ра – Ј. Фло ра (1950–2005), ру мун ски 
пје сник 632

Хајд парк – лон дон ски парк, мје сто 
сло бод ног го вор нич ког на сту па 157, 
170, 171

Хај не – Хајн рих Хај не (He i ne) (1797–1856), 
ње мач ки пје сник 672

Ха млет – 70, 82, 672
Ха џи Ру вим – Не шко вић, Ха џи Ру вим 

(1752–1804), сли кар, ар хи ман дрит  
ман. Бо го ва ђе 432

Христ, Хри стос (→ Исус) 43, 121, 388, 
615, 639

Це са рић – Д. Це са рић (1902–1980), хр ват
ски пје сник 145

Ци га нин Мар ко 196
Цр ква св. Мар ка 471
Црн бог – пра слов. бо жан ство 288, 653

Че гар – код Ни ша, мје сто ју нач ке по ги би је 
Сте ва на Син ђе ли ћа у Пр вом срп ском 
устан ку 153

Че хов – А. П. Че хов (1860–1890), ру ски 
књи жев ник 163

Чур га – су сјед из за се о ка 111, 170

Ша ра, пла ни на 610
Швед ска 294
Шек спир – В. Шек спир (Sha ke spe a re) 

(1564–1616) 249
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Садржај (прва књига)

СлоВо о ЉуБаВИ 

Обмане 
намерник     �  11
Тајна     �  12
Иза штита поезије     �  13
Слово о љубави     �  14
обмане     �  16
Стазе ничу и затиру се     �  17 
Фатаморгана     �  18
Халуцинација слуха     �  19
Дружићу се са сунцем     �  20 
Варљиве светлости     �  21
на води     �  22
етикета за вино     �  23
пролећна вртоглавица     �  24
Јутро после бдења     �  25
Жега     �  26
Без одјека     �  27
краљевић и просјак     �  28 
наједном сам пролећем опијена     �  30 
пролећни сликови     �  31
прва посета     �  32
не треба се надати     �  33
Бојазан     �  34
Дан посета     �  35
нема никог     �  36
Сновиђење     �  37
Мирис коприва     �  38
Сутворац     �  39
Мој сабеседник је говорио     �  40

Апокрифи о немуштима 
Безгрешно зачеће     �  43 
Чаролија     �  44 
Жених и невеста     �  45 
око за око     �  46 
Маслачци     �  47 
пролећна сета     �  48 
одвећ брзо     �  49
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Бакарна ружа     �  50 
коренак ражи     �  51 
Дивизма слути смрт     �  52 
Црне сузе     �  53
Буђење траве     �  54
Змија у мору траве     �  55 
подземни алхемичари     �  56 
Сребрна грана     �  57 
Цветно чудо     �  58 
Спратови     �  59 
успаванка цвећу     �  60 
Болесници     �  61
пас завија     �  62 
обешени инсекти     �  63 
Богомољке     �  64
кукци лешинари     �  65 
потомци     �  66
Цветни старачки дом     �  67 
Вече на ливади     �  68 
Мириси     �  69
Све је од мене веће     �  70

Пешчани сат 
пешчани сат     �  73
Треба сахранити     �  74 
Термометар крви     �  75
уз пастирску ватру     �  76 
научни апокриф     �  77 
Верујем у атоме     �  78 
ледено агрегатно стање     �  79 
Верујем земљи на реч     �  80 
од исте твари     �  81
над разбијеном саксијом     �  82 
Хирург     �  83
Рендгенски снимак     �  84 
клиничка смрт     �  85 
промрзла ливада     �  86 
крадљивци пролећа     �  87 
опрости     �  88
Завичајни храст     �  89
Сунце и смрт     �  90
Још је страшније     �  91
Трка     �  92
Довиђења     �  93
Светло рухо     �  94
Засад     �  95
Искушење     �  96
копач бунара     �  97 
Моцартов реквијем     �  98 
какве то има везе     �  99
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МеЂаШИ СеЋаЊа 

Бранковинско јутро 
Разговор са завичајним каменом     �  105 
Разговор с бранковинским цветом     �  106 
Бранковинско јутро     �  107
Безимена сеоска река     �  108 
Властелинство     �  109
кавга     �  110
Чурга     �  111
Чича Јанко     �  112
Трешњекрадица     �  113
просидба моје будуће мајке     �  114 
Слика из прадедовске собе     �  115 
Барска пруга     �  116
нашег оца мајка     �  117
Битка у кованлуку     �  118
Дедовски требник     �  119
Читаоница на тавану     �  120
поноћна молитва     �  121
просјаци на сајму     �  122
Гатара     �  123
народна клетва     �  124

Пет пејзажа 
Шума на жези     �  127
Залазак сунца за Медведником     �  128 
уснуло језеро     �  129
непогода     �  130
новембарска слутња     �  131

Ликови 
Исповест Његошу     �  135
порука     �  136
„Ћуд је женска смијешна работа“     �  137 
Ђурина кућа у Скадарлији     �  138 
Јутарња посета     �  139
Исидора у ореолу иња     �  140
Исидорин врт     �  141
Бор на Брачу     �  142
„И цврчи, цврчи цврчак“     �  143
Благо теби     �  144
„Још би нам могла десити се љубав“     �  145 
николи Тесли     �  146
Фестивал у Струги     �  147

На Одисејевој стени 
писмо са Мљета     �  151 
Мртве душе     �  152
у туђини     �  153
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Река потомак у Вашингтону     �  154 
Градско гробље у Вашингтону     �  155 
поноћни Торонто     �  156
непознат говорник у Хајд парку     �  157 
Јереван     �  158
арарат     �  159
у атонској пећини     �  160
плажа у заливу Батуми     �  161
на кавказ не треба у по дана ићи     �  162 
камена библиотека     �  163
пећински сликар     �  164
Дрвена црква     �  165
Григов гроб     �  166
коала у рачвама дрвета     �  167 
Трешње нероткиње     �  168
на одисејевој стени     �  169
Напомена     �  170

СаЈаМ РеЧИ 

Сајам речи 
Сајам књига     �  177
Састанак на сајму     �  178
Речи и песник     �  179
Судбина речи     �  180
Речи као такве     �  181
Древне речи     �  182
„Исто то, само мало друкчије“     �  183 
потајни песник     �  184
новинске речи     �  185
Рeч     �  186
Заборављено име     �  187
Вест     �  188
уметници     �  189

Нарави 
Савременик прадедова     �  193 
прадед моје мајке     �  194 
наш хвалиша пивници     �  195 
Циганин Марко     �  196 
Сеоски поштар     �  197 
просјак     �  198
одбрана једне нарави     �  199 
охолост     �  200 
Телефонист     �  201

Заточени 
кућа патње     �  205
Решетка у болничкој соби     �  206 
ноћ у болници     �  207
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Болнички сточић     �  208 
Болничко јутро     �  209 
кроз болнички прозор     �  210 
Милосрдна сестра     �  211 
позивар     �  212

Немушти jезик 
Географски запис     �  215
Језик немушти     �  216
Јесен     �  217
лисни крематориј     �  218 
Бранковински цветни врт     �  219 
усамљеник     �  220
Јутро     �  221
Чесме     �  222
невидљива земља     �  223
Људски мозак     �  224
Игралиште у порти     �  225
пред фреском апостола луке     �  226 
Богојављење     �  227
Стари народни празник     �  228 
Трке     �  229
посвета     �  230
Сеоско гробље     �  231 
одумирање     �  232

Богови, виле и људи 
Са старим боговима     �  235 
породица богова     �  236 
Битка неба и камена     �  237 
перунов дворац     �  238 
Волос     �  239
песник и Световид     �  240 
Заљубљени месец     �  241 
анегдота     �  242
Химна богиње Весне     �  243 
Громовник     �  244
Молба громовнику     �  245 
натпевање     �  246 
остани, путниче     �  247 
Заборав     �  248

МИХоЉСко леТо 

Шумски храм 
Раноранилац     �  253 
Звона     �  254 
кишобрани     �  255 
пауци     �  256 
Растанак с летом     � 257
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Шумски храм     �  258
у злату јесени     �  259
лисна златна киша     �  260
Источњак     �  261
Смрт у шуми     �  262
ливадско чудо     �  263
Разрушена црква     �  264
Мртва природа (креда)     �  265
Тисућу стабала а он један     �  266
Сам самцит     �  267
несрећник     �  268
повратак са излета (Градска сцена)    � 269

Волела се два ветра 
непоновљив сан     �  273 
Заљубљени враг     �  274 
Гром     �  275
прва љубомора     �  276 
Волела се два ветра     �  277

Будна кула 
Стихови сонета     �  281
песник     �  282
Радознали дух     �  283
Рудник сјаја     �  284
песников кабинет     �  285 
Човеколика биљка     �  286 
Изгубљени стих     �  287
Тину ујевићу     �  288
Сан     �  289
несаница     �  290
после поноћи     �  291
Сусрет     �  292
путник     �  293
Шведска     �  294
у авиону     �  295
падобранац     �  296
Будна кула     �  297
Михољско лето     �  298
одломак из записа о сонету...    �  299

паМТИЋу СВе 

Суморна вештина 
Шта ли те спречи     �  305 
кога ли то чекам     �  306 
нека остане мутно     �  307 
Шта чекаш     �  308
Дај неки знак     �  309
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Тихи ме прогоне звуци     �  310
на јулској жези     �  311
обредна игра     �  312
Игра ватром     �  313
Славуј месечар     �  314
Грешни анђео     �  315
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Међуградски телефонски разговор    �  323

Челик бола 
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Тајанствени сапутник     �  345 
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Ројење     �  369
Здравица младим песницима     �  370 
Говорник     �  371
отворена књига     �  372
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Срећно вам сећање     �  467 
натпевавање     �  468
не бој се бола     �  469
Смрт математичара     �  470 
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Мисао понорница     �  508
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Зли предзнак     �  512
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кап крви     �  518
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наједном сам пролећем опијена    �  521



745

________    Садржај   ________

Жена и липа     �  522 
Болесник у грозници     �  523 
преплашена птица     �  524 
Људско срце     �  525 
наиван оптимизам     �  526 
Девети спрат     �  527
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Девети вал     �  572
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Јули на Сави     �  573 
небеско злато     �  574 
Буђење траве     �  575 
Вихор туђинац     �  576 
први снег     �  577
Цветна душа     �  578
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Дедовски требник     �  596 
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лазар над косовом     �  610 
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Рађање цвета     �  624
у стакленој башти     �  625
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Стари шумар     �  635
Чекање     �  636
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кртичњаци     �  641
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Душо неспокојна     �  645 
Борба у срцу     �  646
Човеков живот     �  647
Ђурђе убија аждају     �  648 
Зенице са икона     �  649 
последњи плод     �  650 
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Змију не треба помињати     �  652 
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Молитва за оклоп     �  655

напоМене 

опште напомене     �  659

посебне напомене    �  665

азбучник наслова     �  721
Рјечник мање познатих ријечи     �  729
попис личних, митолошких, поетских имена, географских и других назива     �  731

СКРАЋЕНИЦЕ     �  662
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Раз го вор са чи та о ци ма

Вас ко ји ме зна те још из пе са ма о по ко ше ним ли ва да ма, стреп ња ма, из пе са ма о кр ва вим 
бај ка ма, о Ср би ји ве ли кој тај ни, вас ко ји ме зна те као пе сни ка ко ји тра жи по ми ло ва ње за 
вољ не и не вољ не гре хо ве, као пе сни ка со не та, – не ка не за чу ди мој за нос ја пан ском древ-
ном по е зи јом ко ја је по ве за ла број не ју го сло вен ске пе сни ке, као ка ква по ли тич ка стран ка.

пе сни ци за не се ни ха и ку по е зи јом по ка за ли су да у мно ги ма од нас упо ре до жи ви 
пе сник и сли кар, или ва јар и сли кар, а че сто у сли ка ру жи ви и ла тент ни му зи чар. Ме не је 
ме та фо рич на ја пан ска вр ста по е зи је при ву кла упра во том сво јом сли ко ви то шћу. пе сник 
у ме ни имао је и свог двој ни ка сли ка ра, што ме је на ве ло да у мла до сти упо ре до са фа кул-
те том по ха ђам ве чер ње кур се ве у Сли кар ској шко ли, али је дар пе сни ка био ја чи, из ра зи-
ти ји па сам кур се ве у Сли кар ској шко ли на пу сти ла.

у овој збир ци ће те на ћи стро фе ко је се по на вља ју као такт и ре френ у му зи ци. ова ква 
од ма ра ли шта би ва ју ма хом спон та на, али пе сник по не кад и све сно же ли да па жњу чи та-
ла ца за др жи на не кој дра гој му ми сли или сли ци.

Сре ди шни део збир ке чи ни сет ну оазу у по е зи ји окре ну тој жи во ту и сун цу. у ње му се 
го во ри о смр ти, сви су сти хо ви по ве за ни истим рас по ло же њем. на се о ском се гро бљу 
од мах осе ти у пре двор ју дру гог све та и то да мр тви ни су та ко да ле ко од жи вих. на се о-
ском гро бљу не ма те шких ка ме них пло ча на хум ци, ту се чо ве ку чи ни да по кој ник у зе-
мљи кроз рас тре си то гру ме ње чу је ре чи жи во та, да плач ожа ло шће них до пи ре до ње га. 
не срећ ни се ту бо ље осе ћа ју не го у рас ко шној дво ра ни. ко ји не ма ју до ма до ђу да пре но-
ће на гро бљу бли ског им по кој ни ка, ко га су при ја те љи на пу сти ли, на ђе на гро бљу са го-
вор ни ке слич не се би.

Чети ри оста ла де ла ове књи ге го во ре о жи во ту и ле по ти све та. у гу стој шу ми ха и ку 
стро фа ме ша ју се ра до сне и ту жне, ми са о не и сли ко ви те као што на про план ку јед не 
крај дру гих ра сту ја си ке, је ле, па и по не ки храст. Сли ке се као ва тро ме ти на гло па ле и 
га се. пе сник без ика квог уна пред сми шље ног пла на сли ка чу да при ро де око се бе. низ 
сит них при зо ра сме њу ју јед ни дру ге, пре ти чу се, уза јам но за се њу ју. ов де су пе ви це за ме-
ни ле вра не са гро бља, ро се за ме ни ле су зе. Чо век про ла зи кроз огром ну из ло жбу при зо-
ра у при ро ди. по сма тра ра ђа ње и за ла ске сун ца, не ко ше не ли ва де, на се о би не пти ца, 
опи ја се обла ци ма ми ри са и сла по ви ма сја ја.

Де сан ка Мак си мо вић





I
Озон за ви ча ја
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1.
у мла до сти смо
жи вот пи ли по тај но –
на на те гу.

(Озон за ви ча ја)
2.

пти це се и ја
опи ја мо по вас дан
озо ном.

3.
по ток жу бо ри,
пу бли ка су му пти це
у све ча ном ру ху.

4.
Цве ће на здра вља
ју тру из ра зно бој них
тан ких пе ха ра.

5.
Бе ла се јаг њад
раз ми ле ла ли ва дом
зе ле но-мо дром.

(Обла ци)
6.

ли шће у шу ми
све ра до сно за пље ска
ис точ ња ку.

7.
квоч ка за дрх та.
кљу ном из ја ја зо ву
ожи ве ла де ца.

8.
Сун це се ра ђа
и там ну за ве су ски да
ку ћи са за ба та.

9.
ко ли то ју трос
зе ле ним те ме ни ма
про би зе мљи тле?

10.
Мраз по раз би ја
ста кле на че ла ку ћа
у ули ци.

11.
на про зо ри ма
пе ча ти по љу ба ца
ноћ не леп ти ри це.
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12.
Мраз по ло ми
за гр ља јем ре бра
су хој кру шци.

13.
око ло ви ра
по бо де на гу сто
зе ле на ко пља.

(Зу ква)
14.

Цр ве ни пла мен
про ју ри сре ди ном шу ме,
не за па лив је.

(Ли си ца)
15.

облак се тр же
и мех пун ки ше на јед ном
ис пу сти.

16.
на вр ху бо ра
Ве чер ња ча са ви ла
гне зда шце.

17.
не ко не по знат
по на вља мо је ре чи
на дру гом бр ду.

18.
Ју ре вла ко ви
од се ла до гра до ва
на то ва ре ни ху ком.

19.
Скре ну ла ре ка
у по ље и ру ка ве
по гу би ла.

20.
Мр кла је та ма,
ули цом ко ра ча ју
са мо ко ра ци.

21.
Ви се ћи ле жај
па у чи не, у ње му
су зе ју тра.

22.
Мла ди ви те зи,
а већ ду гу пу шта ју
сви ла сту бра ду.
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23.
Злат ни клин ци
при ку ца ли не бе са
да се не сру ше.

24.
ла ко је ча пљи
пи ти во ду из ба ре –
има на те гу.

25.
не раз ли ку јем
тр шчи це од кљу но ва –
пи ју за јед но.

(Крај ба ре)
26.

Ве ли ка уста
има та ма, про гу та ла је
це лу ули цу.

27.
Др ве на ша ка
за хва та уза вре лу
ла ву вул ка на.

28.
обал ска вр ба
ис пи ра у ма ти ци
пра шљи ву ко су.

29.
лет ња ја бу ка.
Цр ви ро ђе ни у њој –
у њој по мре ће.

30.
Ве је мар тов ска
су сне жи ца се ћа ње
на про шлу зи му.

31.
За стао ве тар
у кру ни ста ре бу кве –
ту се за при чао.

32.
Ве чер њи облак
за де нуо за ухо
цр ве ну ру жу.

33.
Же ле зни пе вац
на кро ву про му као је
још од ро ђе ња.
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34.
За лу тао клас
пше ни це у ко ров
и по ди вљао.

(По пи но пра се)
35.

Грах акро ба та
ве што се ус пу зао
уз прит ке.

36.
Де вер ска ко шу ља.
у њу утка ни та ну шни
сун ца уз во ди.

(Свад ба)
37.

ки ће на лут ка,
од пи ћа већ пи ја на,
зо ве у сва то ве.

38.
Ши ром врат ни це
и ру ке отво ри те –
иду сва то ви!

39.
пе шкир сва тов ски
ча у шу о ра ме ну –
кри ло ла бу да.

40.
у мла де вео
пре ко ли ца спу штен –
још се сти ди.

41.
по ди же ве тар
мла ди ду вак са ли ца –
она га спу сти.

42.
Са тљик ра ки је
на сто лу – игра чи ца
ду гих су ка ња.

43.
Чим се спу сти мрак,
ули ца ста ви о гр ло
ни ску ду ка та.

44.
Зми ја свој жи вот
бра ни ан ти би о ти ком
сво га отро ва.
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45.
За пад се се ћа
сун ца све док не опа зи
Ме се че во ли це.

46.
Тек што за чу јеш
бр зи влак гр мља ви не,
он про тут њи.

47.
кла сје пше ни це
јул ско сун це пре тва ра
у злат не ки ћан ке.

48.
про тр чао пас
а за њи ме остао траг –
пе то пер цвет.

49.
Чим се спу сти ноћ,
ули ца ста ви ни ску
све тлих ђин ђу ва.

50.
Ста вио Ме сец
брв но пре ко по то ка –
са мо за очи.

51.
Ви се ћи ле жај
па у чи не уљу шкао
че ти ри му хе.

52.
Би ци кли кроз ноћ,
гво зде ни све тла ци,
пла ну, зга сну, пла ну.

53.
Жу ти леп ти ри
на сум це шу мом ле те –
уве ло ли шће.

54.
о гра не је ла
по ве ша на кан ди ла
зрак смо лом ка де.

55.
не му зи кал на
пти ца рав но ду шно слу ша
мла дог сла ву ја.
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56.
пти ца пре зо ре
сун цу под про зо ри ма
пе ва о љу ба ви.

57.
Цр вен огањ бук ти,
цр ве ни се пе тло ви
бо ре.

58.
Бо ро ве игле
уде ну ле у уши це
нит зрач не сви ле.

59.
Ме сец упа де
у ба ру и у њој се
не уга си.

60.
Тка ља ма зрач не
сви ле ве тар по ки дао
све раз бо је.

61.
ни кла трав чи ца
из др ве ног на прст ка
ис под хра ста.

62.
пећ је си гур но
у дну ово га ви ра,
он за то увек ври.

63.
пло већ на сум це
обла чак се су да ри
прав це са сун цем.

64.
Чо век у хо ду,
за ни ха на ше та ли ца
зид ног са та.

65.
Та лас с та ла сом
увек не што ша пу ће –
на ушћу за не ме.

66.
низ бе ло гри вих
ко ња ска че низ пу чи ну
док не по гу би гри ве.
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67.
Бр зо уми ру
бе ли леп ти ри из вр та
не бе сног.

68.
на ли шћу бу кве
по ја ви ли се ју трос
твр ди чи ре ви.

69.
Сти жу пу чи ном
ми ли о ни зе ле них, ду гих
гми за ва ца.

70.
Ра за пе ло не бо
та нак мо дар ша тор
из над мог вр та.

71.
Сто ти ну дла на
спу сти ло се на сле ме
да не про ки сне.

72.
Цр вен каст пла мен
бук ну уза ста бло
не за па лив га.

73.
Ис точ њак сви ра
у зла та сте фру ли це
но ве стр њи ке.

74.
Раз бо ле ла се
бе ла гу се ни ца од те шке
во де не бо ле сти.

75.
ли стак се су ши
о па у чи не
ла ком ужен це ту.

76.
ла во ви бе лих
гри ва да ве се у мо ру –
ни су пли ва чи.

77.
обу кла је ла
зе ле ну ши ро ку сук њу –
ду гу до пе та.
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78.
Рој па ху љи ца
ча у ша ја вља да сти же
пр ви снег.

79.
Зе лен се ро ди
пр ви про лећ ни цвет –
зе лен умре.

(Ку ку рек)
80.

кад пад не ноћ,
ћук ме ста не до зи ва ти –
страх га је са мог.

81.
Ра ње ни ју нак
бре го ве на за па ду
кр вљу об ли ва.

82.
Шта ли је Ме сец
до жи вео но ћас, те је
бле ђи од ме не?

83.
Го ли се цр вак
сам увио у ли сну
пе ле ни цу.

84.
Вој ска ко ро ва
по крај пло та по та ма ни
биљ ну не јач.

85.
Се о ске вра не
ко бес по сле не же не
вр ља ју по љем.

86.
За лу тао ве тар
и кри ву да ју ћи тра жи
кроз шу му пут.

87.
ко то на ба ца
зе ле не облут ке у наш
по врт њак?

(Лу бе ни це)
88.

Мраз, као ђа чић
не ми ран, раз би се дам
школ ских про зо ра.
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89.
на про зо ри ма
пе ча ти по љу ба ца
ноћ не леп ти ри це.

90.
Ве тар по ло ми
за гр ља јем ре бра
су хој кру шци.

91.
пти це се и ја
опи ја мо по вас дан
озо ном.

92.
у мла до сти смо
жи вот пи ли по тај но –
на на те гу.

93.
Др ве на ша ка
за хва та уза вре лу
ла ву вул ка на.

(Ку тла ча)
94.

не раз ли ку јем
тр шчи це од кљу но ва –
пи ју за јед но.

(Крај ба ре)
95.

Зра чак гу ште ра
по ја ви се у гра њу
и уга сне.

96.
поп ци у зи ду
успа вљу ју де ри штад
ра са ње ну.

97.
Ста ви ла го ра
фе ре џу пре ко ли ца –
ве тар је це па.

98.
Још од де тињ ства
до бро се сла жем с мно гим
не му шти ма.

99.
не ког од сун ца
гла ва за бо ли – ме не
од бри га.
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100.
Мла дог ме се ца
срп из гу био не где
ру ку ни цу.

(Мла ди ме сец)
101.

пљу сак је стао,
стре хе о ње му још ти хо
ша пу ћу.

102.
Ста ви ло мо ре
сто ти ну бе лих ру жа
на ши ро ка не дра.

103.
Тро но ги стар ци
по се да ли уз ва тру –
гре ју ко ле на.

(Тро но шци)
104.

За љу бљен по глед
бо ја жљив је сви тац,
је два га ухва тиш.

105.
пла ни на ска че
на гла вач ке у во ду,
али не по то не.

106.
Ве чер њи облак
за де нуо за ухо
цр ве ну ру жу.

107.
Грах акро ба та
ве што се ус пу зао
уз тан ке прит ке.

108.
Же ле зни пе вац
на кро ву про му као је
још од ро ђе ња.

109.
на стре хи цве та
чу вар ку ћа, нај ма њи вр тић
на све ту.

110.
по тр чао пас
а за њи ме остао траг –
пе то пер цвет.
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111.
Чим се спу сти ноћ,
ули ца ста ви ни ску
све тлих ђин ђу ва.

112.
Ста вио Ме сец
брв но пре ко по то ка –
са мо за очи.

113.
Ви се ћи ле жај
па у чи не уљу шкао
че ти ри му хе.

114.
Би ци кли кроз ноћ,
гво зде ни све тла ци,
пла ну, зга сну, пла ну.

115.
Му ха у мле ку –
цр на пти чи ца то не
у ме ки це лац.

116.
Млад ме сец др жи
у за гр ља ју зве зду
је два ви дљи ву.

117.
Чо век за пре та
пе пе лом зе ни це жа ра,
не осле пив их.

118.
пљу сне ли та лас
на оба лу, пре тво ри
шљу нак у цве ће.

119.
Мо жда је Ме сец
ра на на не бу, мо жда је
сја јан кла де нац.

120.
Мра зу из роп ства
це лац но ћас ума че
ули цом свуд ре ке.

121.
низ сит них хум ки
осва ну ло ли ва дом –
ку ће кр ти ца.
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122.
облак на и ђе
на тан ки цр кве ни то рањ
и укра де га.

123.
у ја ну а ру
ни чу ле де не шу ме
по ок ни ма.

124.
про го во ри ло
не бо ба сом и те но ром
елек трич ног вла ка.

125.
про сја ку че сто
сто па ло се пре тва ра
у смо ту љак кр па.

126.
кроз та му иде
пи јан свећ њак ули цом
спо ти чу ћи се.

127.
Ме сец упа де
у ба ру и у њој се
не уга си.

128.
Тка ља ма  зрач не
сви ле ве тар по ки дао
све раз бо је.

129.
ни кла трав чи ца
из др ве ног на прст ка
ис под хра ста.

130.
пећ је си гур но
у дну ово га ви ра,
за то увек ври.

131.
пло већ на сум це
обла чак се су да ри
прав це са сун цем.

132.
пре но што за ђе,
сун це про спе у пу чи ну
ча бро ве зла та.
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133.
пут ми пре се ца
бе лом ру жом за ки ће на
по вор ка мра ва.

134.
пла ни на ска че
на гла вач ке у во ду
али не по то не.

135.
Ста ри се га вран
упу тио на гув но
по до ру чак.

136.
под бе лим кро вом
упла ше но се зби ли
по ки сли мра ви.

(Млеч ња ча)
137.

Сун це за па да
има цр ве не очи
и тре па ви це.

138.
Цр ве ни пла мен
про ју ри су хом шу мом
не за па лив је.

139.
Се о ске вра не
на сав глас ого ва ра ју
две го лу би це.

140.
крај ста бла ли пе
ло гор цр ве них бу ба
те то ви ра них.

141.
опли ћа ба ра,
а не бо це ло цел ца то
у њу је ста ло.

142.
пас ту жно ре жи,
же га му убла жи ла
па сју љу ти ну.

143.
Др во у по љу
су ши се у ко ре ну,
а врх још ли ста.

(Ста рац)
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144.
на цре пу стре хе
чу вар ку ћа, нај ма њи
вр тић на све ту.

145.
Де вој ка ли це
ста ви ла под пљу сак
ко под по љу бац.

146.
умор на ре ка
осла ња се о обал ско
ка ме ње.

147.
Ћук се у хор
шум ских пти ца упи сао
као млад те нор.

148.
Ис те ра ли врап ца
из пти чи јег хо ра
јер не ма слу ха.

149.
ни зо ви ду гих
др ве них пр сти ју су
огра ди ли њи ву.

150.
Ва тре но ли це
ле та се у под не хла ди
у реч ном ви ру.

151.
Цр ве не очи
ко ли ма на за тиљ ку
ни ко га не ви де.

152.
по ток се у хор
пла нин ских пе ва чи ца
ле тос упи сао.

153.
За су као ној
но га ви це, спре ма се
да пре ђе ре ку.

154.
о че му ми сли
по ток те су му ми сли
све уз бур ка не.
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155.
ки шо вит је дан.
Сту пам по ма хо ви ни
бу дећ геј зе ре.

156.
Ви се ћи ле жај
па у чи не, у ње му
су зе ју тра.

157.
Ве је мар тов ска
су сне жи ца – се ћа ње
на про шлу зи му.

158.
не раз ли ку јем
кљу но ве од тр шчи ца –
пи ју за јед но.

159.
ки ша. С про зо ра
гле дам ни ца ње цр них
пе чу ра ка.

160.
ноћ је. не ви дим
љу де, ули цом иду
са мо од је ци.

161.
лу бе ни цу
отва рам не стр пљи во
као но ву књи гу.

162.
ко пач на и ђе
на рим ски бу нар – око
дав но пре са хло.

163.
у ста ро сти нас
рас ту жи оно што је
мла де ра до ва ло.

164.
За што онај
ко ји нас је ство рио,
сад не зна за нас?

165.
нај дра жи ми је
ме ђу бо го ви ма из ми шље ни
бог ми ло ср ђа.
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166.
За гла вио се
у гр лу пла ни не
за ло гај ва тре.

167.
но ћас снег це лац
ума че из роп ства
љу то ме мра зу.

168.
Се ки ра се че
мла до ста бло и при том
ра до сно пе ва.

169.
не бо тич ни ци
ја бла ни ну де ста но ве
сит ним пти ца ма.

170.
Сун цо кре ти су
ли вад ски све ци, има ју
оре о ле.

171.
плу ћа шу ме се
ју трос сру ши ла на зе мљу,
сад ди ше на шкр ге.

(Ли сто пад)
172.

Већ де сет да на
сун це ки чи цом
сли ка на ли ва ди.

173.
ко је то ју трос
зе ле ним те ме ни ма
про био тле!

174.
Дим се на пр сте
из над кро ва ди же.
Шта ли по сма тра?



II
Ку ла че о не ко сти
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175.
Сни ла сам да сам
цр но ку дра во ку че
у де те ли ни.

(Сно ви)
176.

пли вам во дом
ко ја ро ни оба ле
и уда ља ва их.

177.
пре да мном ста за
дра гог ка ме ња, пи там се
смем ли њо ме.

178.
Већ де сет пу та
пе њем се уз исто бр до,
ср це ме ву че.

179.
про би јам се кроз
ду бо ке стр ме клан це,
пр те ћи ста зу.

180.
но ћу до бро знам
да нас све че ка смрт,
да њу за бо ра вим.

181.
Те шко је схва ти ти
да ће мо сви би ти
по да ни ци зе мље.

182.
Сву ноћ ми сла вуј
пе ва по док ни це
ми сли пти ца сам.

183.
И у злој ду ши
за сја кат кад до бро та –
цве так на тр ну.

184.
у ку лу ко сти
че о не сме сти ло се
мно го про шло сти.
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185.
лак ше се ло ми
мост на ре ци
не го на ду ши.

186.
осме си не чи ји
опло де ду шу чо ве ка
ко по лен цве ће.

187.
кад поч не че крк
да лу до убр за ва,
ста ће за у век.

188.
кроз из ма гли цу
не ја сних ре чи осе ћам
ле по ту пе сме.

189.
Ју тро укра де
пре ле пи дво рац ко ји сам
у сну има ла.

190.
Ди во ту ју тра
по жуд но вам сли ка ју
со чи ва очи ју

191.
ко ће пре бро ја ти
све ро се и све су зе
де ти ње.

192.
И ту ђе ми сли
опло де ду шу као
по лен цве то ве.

193.
Во ле ли су се
као олу ја и облак,
ту кли, гр ли ли.

194.
Са мо на чед не
ми ло ште би ва ла сам
љу бо мор на.

195.
Су мор на ми сао
по пут по мр чи не
за стре ми вид.
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196.
Ишла сам не кад
мо стом ду ге, сад са мо
брв ном.

197.
на ше су ре ке
пре пу не шљун ка. Бо же,
ство ри га де цом!

198.
Гу бе ћи дра ге
са њи ма и са ми у смрт
од ла зи мо.

199.
око чо ве ка
све има крај. И ка ко
пој ми ти веч ност!

200.
пси ду го пам те
учи ње но им до бро.
Чо век за бо ра вља.

201.
под му кло вре ме!
Чи ни се не по мич но,
а лу до ју ри.

202.
убо га ду шо,
куд ћеш ти кад ти смрт от ка же стан
за мо јим че лом?

203.
Во лим не му ште,
на па да ју нас тек он да
ка да се бра не.

204.
при зна јем, зми јо,
чо век ује да и кад ни је
на пад нут.

205.
по ре ме ћа ја
у ду ши бо јим се ви ше
но у при ро ди.

206.
Ду ша од бо ла
оте жа ла ву че љу де
у по нор.
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207.
Ху ка ма ши на
опо ми ње ме на људ ску
су ро вост.

208.
не ће се ваљ да
сва на ша стра да ња не где
по но ви ти!

209.
не ка све бол но
и та мо се по но ви, али
да има не чег.

210.
Сла вуј је хтео
да ме пе смом уте ши,
али рас пла ка.

211.
Де вој ка мла да
због за љу бље но сти
у сну пла че.

212.
Же дан леп ти рак
не би ра цвет на ко ме ће
уто ли ти жеђ.

213.
у де тињ ству већ
па ти ла сам узи ма јућ
су зе као лек.

214.
За че лом ни че
гу ста пре те ћа шу ма
су мор них ми сли.

215.
ка да при ја тељ
умре, умру ра до сти
мно ге на све ту.

216.
Спу шта се се та
су мра ка на рав ни це
и на ду шу.

217.
Бла го пти ца ма,
оне не зна ју да ће
јед ном умре ти.
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218.
по сма трам сте ну,
на њој као на дла ну
сто пе жи во та.

219.
Сти дим се ју трос
што пре жи вех низ смр ти
дра гих ми би ћа.

220.
не ка суд ба хра бром
оду зме свест ако бу де
по бе ђен.

221.
Са криј у ухо
отров, ту га не при ја тељ
не мо же на ћи.

222.
Во ђе су зве зде
ко је се у мр клој но ћи
по ја ве.

223.
Сун це дан –
а по бед ник сло бо ду
об ја вљу је.

224.
Ју нак је олуј
ко ји облач но не бо
раз ве дри.

225.
И ти уста де
из гро ба за бо ра ва.
про ле ће је.

226.
не ма те ниг де,
ни у сну, ни на ја ви –
опу стео свет.

227.
Је дан ме сла вуј
ипак опо ми ње:
не где по сто јиш.

228.
Дан све там ни ји,
ноћ све слич ни ја да ну.
Ти уда ље ни ји.
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229.
про сто ти би ло
све, са мо што не по чи њеш
се де ти.

230.
на тво ме ли цу
још су тра го ви јед них
по гле да.

231.
Де те ту сво ме,
да га имам, же ле ла бих
твој по глед.

232.
кад не ком смрк не,
дру гом се зо ра ра ђа.
Те би се ра ђа.

233.
Гле да ле су те
не чи је очи ва тре не,
пре пла нуо си.

234.
не знам шта же лим:
да по ста нем прах, или
да се веч но се ћам.

235.
За дре ма ла сам
и не ви дљи вим брв ном
кро чи ла у сан.

236.
ко год не во ли
вој ник је не по бе див
у бун ке ру.

237.
не во лиш ви ше:
мре на ти се ски ну ла
са очи ју.

238.
И у злој ду ши
за сја кат кад до бро та –
цвет на тр ну.

239.
Из ру до ко па
ср ца већ сам из ву кла
и шљу нак и зла то.
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240.
Бе жи у ку ћу
ка да се све ци ста ну
ту ћи му ња ма.

241.
Чу дим се пти ци
што се вра ћа с ви си не –
го ре је леп ше.

242.
Сун це огре ва
и зле и до бре, не пи та
ка кав је ко.

243.
Сву ноћ ми сла вуј
пе ва по док ни це,
ми сли пти ца сам.

244.
у де тињ ству сам
као лек од пат ње пи ла
ка пљи це су за.

245.
Ри ба ри ло ве
у мо ру ри бу, пе сни ци
зве зде.

246.
За не ме ла пти ца
у ка ве зу ми че о ном –
за це ло бо лу је.

247.
ни јед не ми сли
не бо јим се ко ли ко
да је све при вид.

248.
крв не ве ру је
да ће се пре тво ри ти
јед ном у зе мљу.

249.
Бо же, ту шта је
љу ди на све ту, а сва ки
ми сли цен тар је.

250.
не ће се ваљ да
све пат ње људ ске не где
по но ви ти.
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251.
Имаш љу бим ца,
од те бе смо то, Бо же,
и ми на у чи ли.

252.
кр лет ка бо ла
те жа је од там нич ких
же ле зних.

253.
ни су у ста њу
не ки да се се ћа ју,
ја да за бо ра вим.

254.
Жи вот про ла зи
пре тва ран у пу сто ши
и за бо ра ве.

255.
Бе сан пас шу мом
крај ме не про ју ри –
да хо ће и зло.

256.
Ве дар сам осмех
да нас на ли це спу сти ла
као фе ре џу.

257.
ко ће пре бро ја ти
све ро се и све су зе
де ти ње.

258.
ка да при ја тељ
умре – умру све ра до сти
на све ту.

259.
ни су у ста њу
не ки да се се ћа ју,
ја да за бо ра вим.

260.
по сва ђа ли се
љу ди око мр ви ца го ре
не го врап ци.

261.
пе сме су пло че
на гро бо ви ма пат ње
и ра до сти.
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262.
ожалошћени       
мисле увек судба је 
неправедна.

263.
ожа ло шће не
глу по је те ши ти
ствар ним на у ка ма.

264.
ни јед не ми сли
не бо јим се ко ли ко
да је све при вид.

265.
Још од де тињ ства
до бро се слжем с мно гим
не му шти ма.

266.
Го луб и вра бац
су у пар ку ађу тан ти
пе сни ко ви.

267.
За блу де чу ва мо
као ску по це не ва зе
од ала ба сте ра.

268.
За блу де су лек
ко ји гу та мо ра до,
ма да је шко дљив.

269.
у сну за блу да
ла ко пре спа ва мо
по нор исти не.

270.
Ми сли ми по пут
пр вих па ху љи ца умру
ка ко се ро де.

271.
Бу ни се ко рен,
ло ми ас фалт над со бом –
да је нам при мер.

272.
Је ји на ме је
по гле дом уре кла и ни сам
но ћас спа ва ла.
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273.
До та кох зми ју
у тра ви и не отро вах се,
страх ме отро ва.

274.
у де тињ ству сам
пате ћи узи ма ла
су зе као лек.

275.
Сла вуј је хтео
да ме уте ши пе смом,
а рас пла ка ме.

276.
кад пад не ноћ,
ћук ме ста не до зи ва ти –
страх га је са мог.

277.
ко је од ра стао
крај шу ме, ни но ћу
се ње не бо ји.

278.
До та кох зми ју
у тра ви и не отро вах се –
страх ме отро ва.

279.
Још у де тињ ству
сте кох мно го не му штих
не при ја те ља.

280.
Цр ни кри ла ти
ми сли лац опо ми ње
на смрт.

281.
кр лет ка бо ла
те жа је од там нич ких
гво зде них.

282.
Ју трос про зо ри
ро не су зе и у ме не
сет но гле да ју.

283.
Где ли су зми је
ко је ми че сто жи вот
опро сти ше.
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284.
Бо јим се ми сли
о про ла зно сти, а она
стал но на уму.

285.
Мно га пе сма је
на пи са на на гро бу
мр твог се ћа ња.

286.
ожа ло шће ни
увек ми сле суд ба је
не пра вед на.

287.
Што ду жи жи вот
про шлост нам се чи ни
све кра ћа.

288.
уза луд зна ње
свих на у ка, на дам се
не ћу сва умре ти.

289.
Вре ме из бри ше
на кр сту по зла ту,
на ду ши спо мен.

290.
пе сме су пло че
на гро бо ви ма пат ње
и ра до сти.

291.
кроз из ма гли цу
не ја сних ре чи осе ћам
ле по ту пе сме.

292.
на за ча ра ном
по е зи је чар да ку
пи шем сти хо ве.

293.
Где ли су зми је
ко је ми че сто жи вот
опро сти ше?

294.
пи там се че сто
шта ми сли зми ја у очи
кад ме гле да.
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295.
лу па пра кља ча.
Же не же сто ко ту ку
сво ју суд би ну.

296.
Га вран го во ри
о не че му су мор ном –
људ ски га жа лим.



III
Ве чер ња ча
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297.
на пр сло ја је.
Из љу ске про ви ри ло
жућ ка сто око.

(Гљи ва јај ња ча)
298.

ки шо вит је дан.
Сту пам по ма хо ви ни
и бу дим геј зе ре.

299.
Чуд на ли ва да –
очи ју на сто ти не,
а сва ко друк чи је.

300.
Ви ли ни ко њи ци.
ка кви оно бе ја ху?
Мо дри, зе ле ни, руј ни?

301.
леп тир ни ка ко
не си ла зи са цве та.
Ваљ да се опио.

302.
не што ми шап ће
људ ским гла сом ве чер њи
тих по ве та рац.

303.
пи там се че сто
шта ми сли зми ја ка да ме
гле да у очи.

304.
ожед не ли зра ци
ис пи ше ба ру на пу ту
до ис ка пи.

305.
Ра за пе ло не бо
та на ни мо дри ша тор
из над мог вр та.

306.
но ћас су кри ци
је ји не по мра чи ли
све тлост Ме се ца.

307.
по тај но не што
раз го ва ра ју ко ко ши
при љу бив кљу но ве.
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308.
Створ у дроњ ци ма
не по ми чан на њи ви,
не бо ји се ни ко га.

309.
лу па пра кља ча,
же не же сто ко ту ку
сво ју суд би ну.

310.
Ви се ћи ле жај
па у чи не уљу шкао
че ти ри му хе.

311.
Ис точ њак че шља
ли ва да ма ви ти це
хлад ним пр сти ма.

312.
пас без ре цеп та
по го ди ко ја тра ва
ле чи же лу дац.

313.
кра тер сун ца
уба цу је у ре ку
мла зе ве ла ве.

314.
под јед ним кро вом
упла ше но се скри ли
по ки сли мра ви.

(Млеч ња ча)
315.

Сун це кад се да
има цр ве не очи
и тре па ви це.

316.
Цр ве ни пла мен
про ју ри су хом шу мом –
не за па лив је.

(Ли си ца)
317.

Жар у пе пе лу
је два че ка сви та ње
да про гле да.

318.
За стао ла хор
у кро шњи бу кве ста ре
и за при чао се.
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319.
пла ме не очи
ме тал них зве ро ва
гле да ју, а не ви де.

320.
За ди гла ро да
но га ви це, спре ма се
у во ду.

321.
умо рио се
по ток, и сад се у ви ру
од ма ра.

322.
по бе ле ле му
тре па ви це још у ра ној
мла до сти.

(Пр сте нак)
323.

И кос кри ла ти
скла ња се као чо век
ис пред зве чар ке.

324.
Га вран го во ри
о не че му су мор ном –
људ ски га жа лим.

325.
по сва ђа ли се
љу ди око мр ви це
го ре но врап ци.

326.
Сун це и ме сец
де ца су јед ног оца
али две мај ке.

327.
на вр ху бо ра
са ви ла Ве чер ња ча
гње зда шце.

328.
Ста ви ло мо ре
сто ти ну бе лих ру жа
на мо дра не дра.

329.
Су хо се ли шће
хва та у ко ло и игра
по так ту ве тра.
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330.
под је сен па вит
рас пли ће ко су се ду,
сре бр на сту.

331.
До ја ха чо век,
алат му по бе лео
од те шке ве сти.

332.
кад сун це пад не
у ма ти цу, раз би је се
у па рам пар чад.

333.
Бу ни се ко рен,
ло ми ас фалт над со бом,
да је нам при мер.

334.
Чим до ђе на свет,
пр сте нак има се де
тре па ви це.

335.
Ма да стар
сла вуј це ле но ћи
пе ва о љу ба ви.

336.
пла ви звон чи ћи
по зи ва ју леп ти ре
на до ру чак.

337.
Ма ле ни цр вак
гра ном спо ро пу зи
као те рет њак.

338.
Жу ти леп ти ри
на сум це шу мом ле те,
и сле ћу на тле.

(Су хо ли шће)
339.

про пла нак је ла
ка де смо лом о гра ње
по ве ша на кан ди ла.

340.
ла до леж пе ва
на сав глас, леп ти ри га
је ди но чу ју.
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341.
Грах акро ба та
ве што се ус пу зао
уз тан ке прит ке.

342.
Зми ја шар ка
кри је у тра ви
кра де но бла го.

343.
пи јан по ср ће,
оком се са мо др жећ
о све тиљ ке.

344.
Врап че во око
си ћу шно, а огле да
цео свет.

345.
кла сје пше ни це
јул ско сун це пре тва ра
у злат не ре се.

346.
Мла ди ви те зи,
а већ има ју ду гу
зе ле ну бра ду.

(Ку ку руз)
347.

Ври крај ва ја та
са јам ма лих цу ри ца
у све тлом ру ху.

(Пр кос)
348.

Сун це за лу та
у ле ден гај на ок ну
и он иш че зе.

349.
ни зо ви бе лих
зу ба, ни је дан ни је
по ква рен.

(Ку ку руз)
350.

ла ко па ху ље
ро ђе но је из по љуп ца
мра за и ма гле.
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351.
одврте вихор
че сме не ба и не мо же 
сад да за вр не.

352.
пре ста ла ки ша
а олу ци успа вљи во
о њој пе ву ше.

353.
од љу бо мо ре
пре ма ју тар њем сун цу
Ме сец по бле де.

354.
ко си о ци
бру сом оштре ко се –
зми је се раз бе гле.

355.
на слу ти сла вуј
ср це за љу бље но га
и сву ноћ му пе ва.

356.
Дру же љу би ви
вра бац при ча са стра ши лом,
оно га не го ни.

357.
Вр ша ли ца
раз го ни с по ља пти це –
оне ми сле бу ра.

358.
Ра ње ни ју нак
бре го ве на за па ду
кр вљу об ли ва.

359.
крај ста бла ли пе
ло гор цр ве них бу ба
те то ви ра них.

360.
опли ћа ба ра,
а не бо це ло цел ца то
у њу је ста ло.

361.
Др во у по љу
су ши се у ко ре ну,
а врх још ли ста.
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362.
на цре пу стре хе
чу вар ку ћа, нај ма њи
вр тић на све ту.

363.
Де вој ка ли це
ста ви ла под пљу сак
ко под по љу бац.

364.
Бе ле сто чи ће
по бо ли па туљ ци шу мом,
че ка ју го сте.

(Гљи ве млеч ња че)
365.

пти це се чу де:
ис под бу кве из ви ре
звон ка пе сма.

366.
Су зе с обра за
тре ша ња ују тру
по пи је ве тар.

367.
За лу тао струк
пше ни це у ко ров
и по ди вљао.

(По пи но пра се)
368.

ко је од ра стао
крај шу ме не бо ји се
гла са со ви на.

369.
не бо је ју трос
огром на сне жна го ра
олуј ће је сру ши ти.

370.
па вит под је сен
рас пли ће ко су се ду,
сре бр на сту.

371.
низ сит них хум ки
осва ну ло пре зо ре
на ли ва ди.

(Кр тич ња ци)
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372.
умор на ре ка
осла ња се о обал ско
ка ме ње.

373.
Ис те ра ли врап ца
из пти чи јег хо ра –
не ма слу ха.

374.
ни зо ви ду гих
др ве них пр сти ју
огра ди ли њи ву.

375.
Ва тре но ли це
ле та се хла ди у под не
у реч ном ви ру.

376.
Јур ну олу ја
у раз гра на ту бу кву
и сло ми но гу.

377.
пло већ на сум це
обла чак се су да ри
са сун цем.

378.
Же ле зни пе вац
на кро ву про му као је
од ро ђе ња.

379.
Че ти ри жи ле
хра ста, че ти ри змиј ска ца ра.
Бе тон раз би ла.

380.
Је ји на ме је
по гле дом уре кла и ни сам
но ћас спа ва ла.

381.
Сун це се ра ђа
и там ну за ве су ски да
са за ба та.

382.
плод цр ног ду да
уда ра по зе мљи
ма сти ља ве пе ча те.
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383.
Гле дам у очи
бе лу ра ду, она у ме не
не треп ћу ћи.

384.
Ро је ви зве зда
по па да ли по ли ва ди,
сја је и да њу.

(Млад ма сла чак)
385.

Зе ле на гу ја
ба штен ски плот чвр сто
за гр ли ла.

386.
За гла вио се
у гр лу пла ни не за ло гај
ва тре.

387.
Бе ле сто чи ће
по бо ли па туљ ци шу мом –
че ка ју го сте.

388.
пти це се чу де:
под бу квом се ро дио
не ка кав пе вач.

389.
но ћас снег це лац
по бе же из роп ства
љу то ме мра зу.

(Ла па ви ца)
390.

Се ки ра се че
мла до ста бло и при том
ра до сно пе ва.

391.
облак пу ту је
не бе си ма, а сен ка му
ли ва да ма.

392.
Мра ву на ра сла
кри о ца љу ба ви
и по ле тео.
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393.
Ча мац низ мо ре
ву че за со бом ша рен
па у нов реп.

394.
Сти жу за чам цем
ми ли о ни зе ле них
гми за ва ца.

395.
не му зи кал на
пти ца рав но ду шно слу ша
пти це пе ви це.

396.
За гла вио се
у уском гр лу пла ни не
за ло гај ва тре.

397.
До та кох зми ју
у тра ви и не отро ва ме –
отро ва ме страх.

398.
кри ла та смрт
оте квоч ки ис пред кљу на
ме зим че пи ле.

399.
ко сцу за ка пом
свлак зми је отров ни це –
ре дак тро феј.

400.
Из гу бих пр стен
у сит ном обал ском пе ску –
су зу у во ди.

401.
Да ждев њак ја вља
не тре ба на ко сид бу –
спре ма се ки ша.

402.
у мо јој ру ци
пе ру шка – би не дав но
го лу бје кри ло.

403.
Три ста мо ма ка
ухва ти ло се у ко ло
око ли ва де.

(Плот)
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404.
не мир на ста да
ова ца го ни не бом
па стир ве тар.

405.
Још у де тињ ству
сте кох мно ге не му ште
при ја те ље.

406.
Цвет на ис то ку
отво рио зе ни цу –
гле да у ме не.

407.
Са стре хе ви се
сле ђе не су зе не ба,
а она зна за плач.

408.
Ша ре ну тра ку
ду ге сун це у јед ном
тре ну иза тка.

409.
кри ла ра до сти
не по зна те го не ме
међ пти це.

410.
Бе сан пас ми мо
ме не про те че – мо жда
об не ви део.

411.
Ис точ њак сви ра
у фру лу но ве злат не
стр њи ке.

412.
плу ћа се шу ме
сру ши ла на зе мљу.
Чи ме сад ди ше?

413.
Већ де сет да на
сун це ки чи цом сли ка
по ли ва ди.

414.
наш во де ни чар
пот пу но осе део
у то ку но ћи.
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415.
Гу ште рак зра ка
по ја ви се у гра њу
и шмуг ну не куд.

416.
Јур ну олу ја
у раз гра на ту бу кву
и сло ми но гу.

417.
пло већ на сум це
обла чак се су да ри
са сун цем.

418.
Же ле зни пе вац
на кро ву про му као је
од ро ђе ња.

419.
Че ти ри жи ле
хра ста, че ти ри змиј ска ца ра,
бе тон раз би ла.

420.
Је ји на ме је
по гле дом уре кла и ни сам
но ћас спа ва ла.

421.
Ста вио ме сец
брв но пре ко по то ка, –
са мо за очи.

422.
Ју ре вла ко ви
од гра до ва до се ла
бу ком на то ва ре ни.

423.
Чо век ко ра ча –
ожи ве ла ше та ли ца
зид но га са та.

424.
Та лас са та ла сом
увек не што ша пу ће,
на ушћу за не ме.

425.
Сто ти ну дла на
спу сти ло се на кућ ни кров
да не про ки сне.
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426.
лет ња ја бу ка.
Са мо јој се је дан образ
за ја пу рио.

427.
ко ше но по ље
пу но сит них геј зе ра –
кри ла тих.

(Ска кав ци)
428.

Цр ни кри ла ти
ми сли лац опо ми ње
ту жно га на смрт.

429.
Ри ба ри ло ве
у мо ру ри бу – пе сни ци не бом
са зве жђа.

430.
по це па ло
сун це ма гла ма тан ке
мо дре ве ло ве.

431.
Сун це за лу та
у ле ден гај на ок ну –
и он иш че зе.

432.
ни зо ви бе лих
зу ба –ни је дан међ њи ма
по ква рен.

433.
Сне жно па ху ље
ро ђе но је из по љу ба ца
мра за и ма гле.

434.
од вр те ви хор
че сме не ба и не мо же
сад да за вр не.

435.
пре ста ла ки ша,
а олу ци још о њој
ша пу ћу.

436.
Где ли су зми је
ко је ми че сто жи вот
опро сти ше.



________    Десанка Максимовић   ________

804

437.
на сред ас фал та
ве ли ко раз би је но
огле да ло.

(Ба ра)
438.

Ру ме не ме тле
бре зо ва че би ле су
јед ном гра ње.

439.
пећ је за це ло
у дну ово га ви ра,
он за то ври.

440.
Мно го су на ца
ју ре се ре ком, а не мо гу
да се стиг ну.

441.
Бе сан пас ми мо
ме не про тр ча – мо жда
об не ви део.

442.
Ис точ њак сви ра
у фру лу но ве злат не
стр њи ке.

443.
плу ћа се шу ме
сру ши ла на зе мљу.
Чи ме сад ди ше?

444.
Већ де сет да на
сун це ки чи цом сли ка
по ли ва ди.

445.
наш во де ни чар
пот пу но осе део
у то ку но ћи.

446.
Гу ште рак зра ка
по ја ви се у гра њу
и шмуг ну не куд.

447.
у де тињ ству сам
па те ћи узи ма ла
су зе као лек.
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448.
ноћ про свр дла ла
на ми ли јар де ме ста
не ба та ва ни цу.

449.
по ки пе ло
мле ко у ме се че вој зде ли
пре ли ло зе мљу.

450.
Др ве ни за струг.
пу ни ле га кра ва Ша ру ља
и ста на ри ца.

451.
Ти хо! Глас ре ке
из де тињ ства ми се ја вља
хо ћу да слу шам.





IV
Се о ско гро бље





809

452.
Бо го ро ди ца
нео пре зно др жи Хри ста –
ис пу сти ће га.

(Гро бљан ска ка пе ла)
453.

Све ти тељ Ђур ђе
уби ја злу ажда ју
Хри стос при дре мао.

454.
ол тар гро бљан ске
цр кве пун је апо сто ла, –
сви по гли гла ве.

455.
уле тео кос
и пао прав це на ра ме
рас пе том Хри сту.

456.
Вла ди ка за луд
по шкро пи по не ко га
све том во ди цом.

457.
Све ти тељ
очи ју ис ко па них
гле да у ме не.

458.
Ми ри ше цр ква
на там њан, а гро бље
на љу би чи це.

459.
уле тео је
гу штер у цр кву и не уме
да изи ђе.

460.
на ико на ма
све ци већ це лу веч ност
очи не скла па ју.

461.
Рас ту же на је
мла да Бо го ро ди ца
због суд бе си нa.

462.
Све ште ник хо да
та јан ствен иза две ри –
Бог за обла ком.
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463.
убо ги све ци
већ ве ко ви ма бо си
зе бу у ол та ру.

464.
С фре ске ме све тац
с бе лим за во јем на че лу
жа ло сно гле да.

465.
Се о ско гро бље
и не у ред но, бли же је
Бо гу од град ског.

466.
Врат ни це гро бљан ске
дав но не под ма за не
ја у чу као љу ди.

467.
Во лов ска ко ла
во зе те ло по кој ног,
ду ша ле ти на пред.

468.
ама нет вам:
са хра ни те ме на њи ви
ко ју сам орао.

(Нат пис на спо ме ни ку)
469.

Цве ће крај ко га
иде мо ни кло је из не ког
древ ног гро бља.

470.
ов де по чи ва
не при ја тељ ски вој ник.
Бог да га про сти!

471.
Ту ђи вој ни ци
по го ре ли по гро бљу
ста ре кр сто ве.

472.
уђи у гро бље,
ушао си у при чу
о људ ској суд би.

473.
И та ли ва да
по крај се о ског гро бља
људ ски је гроб.
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474.
Мир но се спа ва
у зе мљи за ви чај ној,
уз ко сти де до ва.

475.
Њу шка по гро бљу
не ко мр ша во псе то
хра ни тељ му умро.

476.
ко ли то та ко
не у те шно рас пла ка
тра ву на гро бу?

477.
пти це пе ва ју,
они под зе мљом већ дав но
ни шта не чу ју.

478.
уцве љен про сјак
при сео на ка мен то пли ји
од љу ди.

479.
крај цвет не хум ке
не кад иде мо као
крај вр ти ћа.

480.
на сам пе тров дан
на три гро ба осва ну ше
три ки те цве ћа.

481.
Мр тва ти ши на,
са мо крај де:јег гро ба
цвр ку ће вра бац.

482.
Смех мр тве де це
пре тво рио се у пе сму
ко со ва.

483.
не знам где је гроб
вер не на ше ке ру ше,
ко да је гроб пти це.

484.
пти ца у цр ном
украј хум ке хе ро ја –
не срећ на ма ти.
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485.
Зво на са цр кве
не мо гу да за глу ше
за пев ку же на.

486.
Гро бљан ске ру же
жи ве мир но шти ће не
ту гом и тр њем.

487.
Зла не по го да.
Њих у гро бо ви ма
то се не ти че.

488.
уцве љен про сјак
при сео на ка мен
то пли ји од љу ди.

489.
Зе ле ни бр шљан
не жно пре ба цио ру ку
пре ко тру ло га кр ста.

490.
низ шум ских мра ви
но си бе ле вре ћи це
да спу сти на хум ке.

491.
Хр па на тру лих
кр сто ва ле жи ба че на.
Зна ли им бар Бог име на?

492.
про цве та ли
глог и вр ба, ми ри се им
мр тви не осе ћа ју.

493.
Гроб пр вог да на
са хра не оки ћен као
сва тов ска чу ту ра.

494.
Цр кви цa пу ста.
ан ђе ли се ма чу ју
сун ча ним зра ци ма.

495.
Сле тео го луб
хе ро ју на брон за но
ра ње но ра ме.
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496.
Време избрише 
на гро бу по зла ту, 
на ду ши спо мен.

497.
не кад крај гро ба
про ла зи мо као по крај
мра ви ња ка.

498.
на сам ус крс
отва ра ју но ви гроб
умро пра вед ник.

499.
Ве за ла ма ти
сви ле ну тра ку на крст
си на ме зим ца.

500.
крај мр тве пти це
за стао ста ри га вран –
пти чи ји све ште ник.

501.
Хо да ју гро бљем
три бе ле, го лу би це –
се стре ми ло срд не.

502.
Зво ни ве чер ње,
ти ши на га на гро бљу
по бо жно слу ша.

503.
Ми ле по хум ци
раз дра га ни ин сек ти
као по ли ва ди.

504.
не ма ни ко га.
Је ди но сун це љу би
ре дом кр сто ве.

505.
ло пов се скрио
у гро бљу, та мо
ма ло ко на вра ћа.

506.
про сјак но ћу је
у су мор ној па пра ти
се о ског гро бља.
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507.
ус кр шње ју тро,
на хум ка ма про цва ле
цр ве не ру же.

508.
Ми ри ше цве ће,
про цвао глог и вр ба
мр тви не осе ћа ју.

509.
уда ра зво но,
пе ва ју сла ву ји и ре ка.
Са мо мр тви ћу те.

510.
Се дох на пло чу
не упи тав по кој ни ка
да ли му сме там.

511.
Цр ква, по лу мрак,
ан ђе ли се ма чу ју
сун ча ним зра ци ма.

512.
Да зна ју да ће
по мре ти, сла ву ји би
већ сад за ћу та ли.

513.
Гро бљан ске ру же
жи ве мир но, шти ће не
ту гом ожа ло шће них.

514.
не знам шта же лим
или да по ста нем прах,
или да се веч но се ћам.

515.
по крио зе лен
гу бер де ти њу хум ку, –
да де те уто пли.

516.
упла шен зе чић
по бе гао од жи вих
ме ђу мр тве.

517.
пти це пе ва ју,
они под зе мљом са да
ни гром не чу ју.
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518.
Цвет са мо зва нац
на гро бу, за ли ва га
је ди но ки ша.

519.
у тра ви пра зан
ле жи са тљик ра ки је
ту жан га ис пи.

520.
Деч ја хум чи ца,
на њој ја бу ка, ше ћер, –
а де те ту се не је де.

521.
про ле ће гр ли
др вен по цр нео крст
ру ком бр шља на.

522.
Да ли бар до бри
Бог ми сли на ову хум ку
за ра слу у за бо рав?

523.
про сјак пред цр квом, –
ли па му ба ца у ка пу
су во зла то.

524.
кад осе ти те
да би ва те охо ли,
про ђи те гро бље.

525.
ко ји зи да ју
рас ко шну гроб ни цу
бо је се за бо ра ва.

526.
Што ду жи жи вот,
про шлост нам се чи ни
све кра ћа.

527.
Би ће је дан дан
кад ћу за зву ке зе маљ ске
из гу би ти слух.

528.
на гро бљу ту га
на ра ста као ква сац
пше нич ног хле ба.
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529.
умро на пу ту
крај се о ског гро бља,
ту и са хра њен.

530.
пти це пе ва ју,
они под зе мљом са да
ни гром не чу ју.

531.
Цвет са мо зва нац
на гро бу, за ли ва га
је ди но ки ша.

532.
у тра ви пра зан
ле жи са тљик ра ки је
ту жан га ис пи.

533.
Ве се ли врап ци
до шли глад ни у го сте
гро бо ви ма.

534.
кроз кру ну кле на
сун чев зрак про ди ре
на деч ју хум ку.

535.
Ве за ла ма ти
сви ле ну ма ра му на крст
си на ме зим ца.

536.
крај мр тве пти це
грак ће опе ло га вран
пти чи ји ве ште ник.

537.
на хум ци кће ри
мај ка оста ви ле пи њу
за пти це не бе ске.

538.
Са хра њен ђа чић
по ста ће зе мља, па др во,
пањ, ивер, пе пео.

539.
Вра не се стал но
са ку пља ју око хум ки
пти чи јих тр пе за.
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540.
Жа ло сно бле ји
украј де чи је га гро ба
за лу та ло јаг ње.

541.
До ле тео кос
на не чи ји крст, чу ди се
где је ли шће.

542.
Су хо др во
у дну се о ског гро бља
ко стур је хра ста.

543.
Сла вуј на гро бу.
Је ли то исти ко ји му је
мла дом пе вао?

544.
ло пов се скрио
у гро бљу, та мо ма ло ко
на вра ћа.

545.
крај мр тве пти це
грак ће опе ло га вран –
птич ји све ште ник.

546.
Га вра ни стал но
хо да ју око хум ки –
птич јих тр пе за.

547.
За те кох вра ну
на гро бу свог ро ђа ка –
сти гла пре ме не.

548.
Сла вуј на гро бу.
Је ли исти ко ји му је
за љу бље ном пе вао?

549.
Иде ка ме ни
рас ту жен ста ри га вран –
о смр ти раз ми шља.

550.
Мр тва ти ши на,
са мо крај деч јег гро ба
цвр ку ће вра бац.
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551.
Ју ри крај гро бља
го ми ла де чур ли је.
Шта ли је че ка?

552.
Злат не зе ни це
ја гла ца пу не су су за.
За ким ли пла че?

553.
Хум ка без кр ста.
Је ди но жбун ве ње ра сте
мр твом из ср ца.

554.
За те кох вра ну
на гро бу свог ро ђа ка –
сти гла пре ме не.

555.
ко сти ми ру ју.
Да ли ви, ду ше, и са да
не где па ти те?

556.
украј цр кви це
пло ча об ра сла ли ша јем –
мр тви за бо ра вом.

557.
април на гро бљу.
Ме ша ју се ми ри си
там ња на и ко ро ва.

558.
украј све же
хум ке про ла зи мо –
крај мра ви ња ка.

559.
уда ра зво но,
пе ва ју сла ву ји и ре ка,
мр тви ћу те.

560.
Ве ли ко ле пан
спо ме ник од мер ме ра –
гро бљан ски не бо дер.

561.
Чуј, ста ри сла вуј
не где пе ва опе ло
уги ну лом си ну.
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562.
на спо ме ни ку
тих дво је за љу бље них
сад се не пам те.

563.
Ру пи ле ко зе
у гро бље по пут ђа ка
на од мор.

564.
по је ли мра ви
по гро бо ви ма ше ћер
сав до мр ви це.

565.
по крио зе лен
гу бер де ти њу хум ку
да де те уто пли.

566.
Зе ле на гу ја
по тај ним пр сти ма се хва та
гро бљан ског пло та.

(По ви ју ша)
567.

ожа ло шће ну
пи ја ну же ну чу јем
на гро бљу пе ва.

568.
Бо ги ња Ве сна
са ди пр ве цве то ве
по ред ко ро ва.

569.
Во лов ска ко ла
во зе те ло по кој ни ка,
ду ша иде на пред.

570.
уз не ми ри ли се
ста нов ни ци зе мље, сти же
нов ста нар.

571.
на се о ско ме
гро бљу зе мља сло бод но
ди ше ко њи ва.

572.
пр ва Мо ра на
на ула зу у гро бље
до че ка мр тве.
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573.
За што ли је Бог,
ство рив чо ве ка, од мах га
за бо ра вио.

574.
уцве љен про сјак
се ди крај ка ме на
то пли јег од љу ди.

575.
Ду ге по вор ке
гро бљан ским ста за ма
ли че на сва то ве.

576.
крај цвет не хум ке
не кад иде мо као крај
вр ти ћа.

577.
Су јет ни тре ба
да про хо да ју гро бљем –
то ле чи су је ту.

578.
у че о ној ко сти
ло ба ње на ста ни ло се
под зем но би ће.

579.
Ско ре ле хум ке
ва пи ју за су зом не ба –
оно не чу је.

580.
на са ми ус крс
отва ра ју нов гроб –
умро пра вед ник.

581.
Свра ћам ста ро ме
при ја те љу на хум ку
да по при ча мо.

582.
Са су ше на хум ка.
Гу штер ни че од не куд,
мо жда из ло ба ње.

583.
ус кр шње ју тро.
на хум ка ма про цва ле
цр ве не ру же.
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584.
про цве та ли
глог и вр ба, ми ри се им
мр тви не осе ћа ју.

585.
За те кох вра ну
на гро бу свог ро ђа ка –
от куд пре ме не?

586.
Вра не на гро бљу, –
руп ци ожа ло шће них
го ње ни ве тром.

587.
Се дох на пло чу
не упи тав по кој ни ка
да ли му сме там.

588.
при се ла же на
на на тру лу клу пи цу.
Зе мља је ву че.

589.
про сјак пред цр квом,
ли па му ба ца у ка пу
су во зла то.

590.
нок те ми за ри
остру га у скут сук ње.
не зо ве ли ме смрт?





V 
Ме се че во брв но
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591.
пе ње се не бу
та нак дим – то се др ва
жа ле не бе си ма.

592.
Жа бе по ки ши
хва та ју се у ко ло
и ска чу, ска чу.

593.
Ћук је ча сов ник
ста рих ду бо ких шу ма –
сам се на ви ја.

594.
на те ле граф ску
жи цу пти це по се да ле
пред да ле ки пут.

595.
пу на ку ти ја
дра гог ка ме ња, кљу чар јој
је ди но Бог.

596.
Зе ле на сук ња
до зе мље, а ше ши рић
све до обла ка.

(Је ла)
597.

Ја ка олу ја, –
на дру му се о ском
геј зер пра ши не.

598.
Чу до у шу ми:
цр ве на ро са па ла
по не ком тр њу.

599.
Хр па ига ла
под бо ром, а ни јед на
не ма уши ца.

600.
Сла вуј је хтео
да ме уте ши, пе смом,
а рас пла ка ме.

601.
Сун цо кре ти,
ли вад ски све ци, има ју
злат не оре о ле.
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602.
Тре су се шљи ве,
по зе мљи ми ли о ни
мо дро га шљун ка.

603.
Зрак сун ца про дре
у ве чер њу шу му и по ста
на мах ду га.

604.
ко пач на и ђе
на рим ски бу нар
уса хло му око.

605.
Ћу ко ви па те
од ту ге и не са ни це
и то при зна ју.

606.
на пу стом по љу
ђе рам, одр ве њен
ди но са у рус.

607.
по бе гла ле ска
на ли ва ду из шу ме –
ту и оста ла.

608.
Жа ло сна вр ба
ко сом је рас пле те ном
са кри ла ли це.

609.
Бе жи да ле ко
од љу та стр шље на
ко од љу та пса.

610.
Ба крач над ва тром,
из ње га ки пе гу сти
бе ли обла ци.

(Мле ко ки пи)
611.

ог њи ште бук ти,
рој крат ко веч них зве зда
пла не, зга сне, пла не.

612.
Сун це пре сли ка
пе то пр сту ша ку
су хе ја бу ке.
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613.
С до бро до шли цом
ко лу ба ра при ма у не дра
све на мер ни ке.

614.
Ве чер ња ча сја
на не бу, на ли ва ди
не по ко шен цвет.

615.
Је ли то пао снег
или се отва ра цвет
бе ле ра де.

616.
Сре ди ном ју на
ви шња нам про пла ка ла
але вом су зом.

617.
у за ви ча ју су
зве зде сјај ни је, бли же,
пти це му зи кал ни је.

618.
про сти ре зо ра
на вир ма глу, па сре бро,
па су хо зла то.

619.
Бо ро ве игле
уде ва ју у уши це
нит зрач не сви ле.

620.
Створ у дроњ ци ма
не по ми чан на њи ви,
пас га се бо ји.

621.
не ме улич не
чи ста чи це би ле су
не дав но пру ће.

622.
по жар за па да
у Бран ко ви ни бук ти
све до Ме се ца.

623.
Је ли ово храм
ста рих грч ких бо го ва
или бо ров гај?
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624.
Из ра но ва ча
ис те ру ју ог ње ни
дух ал ко хо ла.

625.
под џе не ри ком
ко тр ља ју се ле се
жу тих пи ља ка.

626.
убо ги је лен,
на ро го ви ма но си сад
му шке ше ши ре.

627.
на ли шћу хра ста
ја ви ли се чи ре ви
бес по мо ћан је.

628.
кад пад не ноћ,
ћук ме ста не до зи ва ти, –
страх га је са мог.

629.
по ток пла нин ски
упи сао се у хор
пти ца пе ви ца.

630.
по хва та ле се
ла ле у ко ло, све ре дом
за ја пу ре не.

631.
пи је се ни ца
из ка пи це жи ра, –
све не ис ка пи.

632.
пас чу вар ла је
сву ноћ, ра са њен, ваљ да
слу ти зло.

633.
Зрак за ви ча ја
сна жни је нас опи је
не го ал ко хол.

634.
Сне жно па ху ље
ли ва ду је пре кри ло
а не то пи се.

(Пр сте нак)
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635.
пре ста ла ки ша
а олу ци успа ван ку
са да пе ву ше.

636.
Тра вом осва не
сва ко га ју тра кр вав траг
иза ра ње но га.

(Пољ ски ка рам фил)
637.

Ју трос про зо ри
ро не су зе и у ме не
сет но гле да ју.

638.
опли ћа ба ра
а це ло не бо цел ца то
у њу ста ло.

639.
Бе жи у ку ћу
ка да не бе са ста ну
ис тре са ти му ње.

640.
Све ћа као Ме сец
че ка су тон да пад не
па да за све тли.

641.
Ста ви ло мо ре
на ус та ла са на не дра
зла тан ме да љон.

642.
Ве чер њи облак
за де нуо за ухо
цр ве ну ру жу.

643.
Грах акро ба та
ве што се ус пу зао
уз тан ке прит ке.

644.
Же ле зни пе вац
на кро ву про му као је
још од ро ђе ња.

645.
на стре хи цве та
чу вар ку ћа, нај ма њи вр тић
на све ту.
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646.
ки шо вит је дан.
Сту пам по ма хо ви ни
бу дећ геј зе ре.

647.
С до бро до шли цом
жед на ко лу ба ра при ма
на мер ни ке с бр да.

648.
ли стак се су ши
на па у чи не све тлом
тан ком уже ту.

649.
по тај но не што
раз го ва ра ју ко ко ши
при љу бив кљу но ве.

650.
Мир ним је зе ром
ла буд ву че бли зан ца
уда вље но га.

651.
Жут чо ве чу љак,
на гла ви му зе ле на
пер ја ни ца.

(Мр ква)
652.

За ва дио ве тар
та ла се и ни ка ко
да их по ми ри.

653.
ка да та лас
пљу сне на оба лу, пре тво ри
шљу нак у цвет.

654.
Мач ка и та ма
так ми че се ко ће у со бу
ти ше ући.

655.
уље про су то
по сто лу има за ли ва
као мо ре.

656.
кроз та му иде
пи јан, све ћа му се у ру ци
стал но спо ти че.
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657.
Зми ја свој жи вот
бра ни ан ти би о ти ком
ро ђе ног отро ва.

658.
За пад се се ћа
сун ца све до кле не спа зи
Ме се че во ли це.

659.
Тек за чу је мо
бр зи влак гр мља ви не,
он про тут њи.

660.
Си ћу шно око
врап че во огле да
сву ва си о ну.

661.
ко је од ра стао
крај шу ме, ни но ћу се
не пла ши ње.

662.
про су се жи то
из вре ће на ка љав пут –
за пти це не бе ске.

663.
ко ко ши жу ре
на по се ло су се да ма
да тре бе жи то.

664.
Ме сец умо ран
сео у ра чве др ве та
да се од ма ра.

665.
Је ли Млеч ни пут
сит на, обес пра вље на
не бе ска ра ја?

666.
пти ца не ди ше.
не ве ро ват ним се чи ни
птич ја смрт.

667.
Ју трос про зо ри
ро не су зе – шта ли је
на ули ци?
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668.
Мраз та ко сна жно
по љу би ок но, да му
сло ми зе ни цу.

669.
опли ћа ба ра,
а це ло не бо цел ца то
у њу ста ло.

670.
Мла до га лу ка
зе ле ни геј зе ри
из зе мље ши ба ју.

671.
Ју тар ње не бо
у цр не се ша ло ве
убун да ло.

672.
Сла вуј је хтео
да ме уте ши, пе смом,
рас пла ка ме.

673.
Сун цо кре ти,
ли вад ски све ци, има ју
злат не оре о ле.

674.
Тре су се шљи ве,
по зе мљи ми ли о ни
мо дро га шљун ка.

675.
Зрак сун ца про дре
у ве чер њу шу му и по ста
на мах ду га.

676.
ко пач на и ђе
на рим ски бу нар –
уса хло га ока.

677.
До та кох зми ју
у тра ви и не отро вах се –
страх ме отро ва.

678.
кри ла та смрт
оте квоч ки ис пред кљу на
пи ле ме зим че.
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679.
ко сцу за ка пом
свлак зми је отров ни це,
ре дак тро феј.

680.
Из гу бих пр стен
у сит ном обал ском пе ску
су зу у во ди.

681.
Да ждев њак ја вља:
не тре ба на ко сид бу
спре ма се ки ша.

682.
облак пу ту је
не бе си ма, а сен ка му
ли ва да ма.

683.
Мра ву на ра сла
кри о ца љу ба ви
и по ле тео.

684.
Ча мац низ мо ре
ву че за со бом ша рен
па у нов реп.

685.
Сти жу за чам цем
ми ли о ни зе ле них
гми за ва ца.

686.
не му зи кал на
пти ца рав но ду шно слу ша
пти це пе ви це.

687.
За гла вио се
у уском гр лу пла ни не
за ло гај ва тре.

688.
Бе ле сто чи ће
по бо ли па туљ ци шу мом,
оче ку ју го сте.

(Млеч ња че)
689.

Су зе с обра за
тре ша ња ују тру
по пи је ве тар.
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690.
За лу тао струк
пше ни це у ко ров
и по ди вљао.

(По пи но пра се)
691.

Три ста мо ма ка
ухва ти ло се у ко ло
око ли ва де.

692.
не мир на ста да
ова ца го ни не бом
па стир ве тар.

693.
ко ће пре бро јати
све ро се и све су зе
де ти ње.

694.
Још у де тињ ству
сте кох мно ге не му ште
при ја те ље.

695.
ко ше но по ље
пу но сит них геј зе ра –
ска ка ва ца.

696.
Цр ни кри ла ти
ми сли лац опо ми ње
на смрт.

(Га вран)
697.

по це па ло сун це
ма гла ма та ну шне
мо дре ма ра ме.

698.
Све ћа на сто лу
су зу за су зом ро ни.
Шта је рас пла ка!

699.
кр лет ка бо ла
те жа је од там нич ких
гво зде них.

700.
Сне жно па ху ље
ли ва ду је пре кри ло
а не то пи се.

(Пр сте нак)
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701.
пре ста ла ки ша,
а олу ци успа ван ку
са да пе ву ше.

702.
Тра вом осва не
сва ко га ју тра кр вав траг
иза ра ње но га.

(Пољ ски ка рам фил)
703.

Ју трос про зо ри
ро не су зе и у ме не
сет но гле да ју.

704.
опли ћа ба ра
а це ло не бо цел ца то
у њу ста ло.

705.
пе ње се увис
та нак дим – то се др ва
жа ле не бу.

706.
пре ста ла ки ша.
ли ва да су ши ко су
на по ве тар цу.

707.
Жа бе по ки ши
хва та ју се у ко ло
и ска чу, ска чу.

708.
Ћук је ча сов ник
ста рих ду бо ких шу ма –
сам се на ви ја.

709.
Ста вио ме сец
брв но пре ко по то ка,
са мо за очи.

710.
Ју ре вла ко ви
од гра до ва до се ла
бу ком на то ва ре ни.

711.
Чо век ко ра ча,
ожи ве ла ше та ли ца
зид но га са та.
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712.
Та лас са та ла сом
увек не што ша пу ће,
на ушћу за не ме.

713.
Сто ти ну дла на
спу сти ло се на кућ ни кров
да не про ки сне.

714.
лет ња ја бу ка.
Са мо јој се је дан образ
за ја пу рио.

715.
До кле за ла зи,
сун цу ра сту цр ве не
тре па ви це.

716.
упа љен труд
сми ру је уста нак
у ко шни ца ма.

717.
Сен ка огра де
про сти ре на пу та њу
пру га сту по ња ву.

718.
но ва се ки ра
се че ста бло у шу ми
и ве се ло пе ва.

719.
Ча мац низ мо ре
ву че за со бом ша рен
па у нов реп.

720.
про лећ на бу ра
ло ви у сво је  мре же
ка мен и бу сен

721.
Дру же љу би ви
вра бац при ча са стра ши лом,
оно га слу ша.

722.
Би ци кли кроз ноћ.
Гво зде ни све тла ци –
пла ну, зга сну, пла ну.
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723.
Ве че по љу би
не бе са на за па ду
злат ним по љуп цем.

724.
на вр ху бо ра
са ви ла гне зда шце
Ве чер ња ча.

725.
по це па ви хор
вре ће обла ка и про су
не бе ске из во ре.

726.
окоп нио снег,
а шљи вик по но во
у ми ри сном сне гу.

727.
у пар ку вој ник,
го лу бо ви, вра не, врап ци
и је дан пе сник.

728.
Сре бр не жи це
од не ба до тла, олуј
на њи ма сви ра.

729.
облак од бе са
ту че зе мљу ле де ним
круп ним пиљ ци ма.

730.
Сни ми ло сун це
др во ред на плоч ни ку,
али без бо је.

731.
пре ба цио ме сец
пре ко по то ка ла ко
сре бр но брв но.

732.
пљу сне ли та лас
на оба лу, пре тво ри
шљу нак у цве ће.

733.
Мо жда је Ме сец
ра на не бу, мо жда је
сја јан кла де нац.
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734.
Мра зу из роп ства
це лац но ћас ума че, –
ули це ре ке.

735.
низ сит них хум ки
осва ну ло ли ва дом –
ку ће кр ти ца.

736.
облак на и ђе
на тан ки цр кве ни то рањ
и укра де га.

737.
пре ста ла ки ша.
ли ва да су ши ко су
на по ве тар цу.



До да так озо ну за ви ча ја
(пе сме об ја вље не са мо у ча со пи си ма)
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1.
апо стол лу ка,
за штит ник мо га до ма
цр та гро бљем вран.

2.
Во ље но га пса
де ца су за ко па ла
и ста ви ла му крст.

3.
Вра на, гро бљан ска
про сја ки ња, ску пља
остат ке од да ће.

4.
Га вран на хум ку
ју че ра шњу сти гао
пре бли ских ро ђа ка.

5.
За ла зи сун це.
Сен ке кр сто ва ра сту
као ожи ве ле.

6.
За љу бље ни ци
у гра ду смр ти кри ју
сво ју пр ву љу бав.

7.
кроз ок но спа зих
ко ма дић не ба, зна чи
ни сам у гро бу.

8.
леп ти ри вас дан
це ли ва ју по бо жно
кр сто ве у те ме.

9.
огр нут цр ном
ка ба ни цом ста ри га вран
хра мље по гро бљу.

10.
од ла зи мо.
Сре шће мо се по но во
ов де или на не бу.

11.
Сви ђа ми се твој
ша ре ни епи тра хиљ,
гро бљан ска зми јо.
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12.
Се о ски ста рац
иде из ме ђу хум ки.
Би ра ме сто за гроб.

13.
Сло мљен спо ме ник
у по љу, на ње му пи ше:
Са хра ни те ме на њи ви.

14.
Су је вер ни страх
не да ми да до вр шим
стра шну по ми сао.

15.
Су шти ну зе мље
упо зна ћу у град ском
ту ђем гро бљу.

16.
у овом гро бљу
не ће тру ну ти су вар ци
мо јих ко сти ју.

17.
Чо век по гро бљу
лу та тра жећ очев гроб:
ко у пе ску иглу.

18.
Јад ни кр сти тељ
од кр ште ња Хри сто ва
сто ји у во ди.

19.
не знам шта ће се
до го ди ти по смр ти,
ни шта би пре ро ђе ња.

20.
крст са се о ске
цр кве укра ли ју трос
бе ли обла ци.

21.
Дла ка во клу бе
украј пе ћи ди ше и кроз сан
не раз го вет но мр мља.

22.
Ме со се су ши
у дим ња ку. Ма чак се
хра ни ми ри сом.
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23.
С не ба сун це
упа ло у пу чи ну
и умно жи ло се.

24.
Сто чар ви љу шком
глад ном го ве че ту
пру жа за ло га је.

25.
Бад ње је ве че,
хра сто ву све лу гра ну
отац до но си.

26.
Бе ли ан ђео
ни ка ко да се ви не
из Ми ле ше ва.

27.
уса мље ни ку
са мо ме сец на вра ћа
у хит ну по се ту.

28.
Што ви ше ста рим,
пе њем се све ви ше
у ку лу че о ну.





Деч ји раз го во ри
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1.
Славуј ноћас       
непрестано певао 
нешто о деци.

2.
Мач ка је до бра:
ро ди ла је три ма че та,
а ти са мо ме не.

3.
Ја бих во ле ла
да је ма ма ро да и да ми
до не се ба ту.

4.
наш та та ка же
да нас до но се ро де
има ли би смо кљун.

5.
Мај ка па пер јем
пу ни деч ју по сте љи ну
као пти ца гне здо.

6.
Мај ка за спа ла.
Де те пр сти ћем ку ша
отво ри ти јој очи.

7.
За што су мај ке
као цве ће ми ри сне
а та те као ду ван.

8.
Што та та ла же
да је и он јед ном био
ма лен као ја?

9.
Ми ло нам је
кад ме ни до ђу го сти,
пу сти нас на по ље.

10.
Раз ве зан ма мин
ђер дан до био но ге
и по бе гао.

11.
Та ти це, ка зни
ре ку, раз ру ши ла је
наш мра ви њак.
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12.
Ма ма, не тре ба
пра ти про зо ре, ки ша ће
их до бро опра ти.

13.
ка ко се ка же? –
ба ка ће пру жив ко лач.
– Дај још је дан!

14.
Иди на сла ву,
ба ко, и до не си ми
ко лач у џе пу.

15.
не ма ко лев ке
то пли је од на руч ја
ма ми не мај ке.

16.
Ба ка пу ту је
у го сте дру гим уну ци ма.
И њих во ли.

17.
уну ци пам те
ду же не жност ба би ну
не го ма ми ну.

18.
Ба ко, ку да се
мо ја сен ка скло ни
кад сун це за ђе?

19.
За што ти, де да,
ни си био на Тај ној
Ве че ри?

20.
Де да, хо ћеш ли
да ти два да на бу деш де те
а ја де да.

21.
Цу ри ца спре ма
лут ки ру чак од пла вог
јор го ва на.

22.
од ре пу ши не
де вој чи це пра ве
стол њак за лут ке.
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23.
Гро здић ри би зле
ма лен, као ство рен
за лут ку.

24.
Тра жим у ре ци
ша ре не бом бо ни це
за лут ку.

(Сит ни ка мич ци)
25.

Се дам ли по вих
ли сто ва би ће до ста
лут ки за сук њу.

26.
на шла цу ри ца
змиј ски свлак и узе ла га лут ки
за шал чић.

27.
лут ки ну сук њу
са ши ве ну од ли ста
од нео ве тар.

28.
од ку ти ји це
жи жи ца де те пра ви
ор ма рић лут ки.

29.
па ли дрв ци ма
огра ђе но лут ки но
дво ри ште.

30.
крај по то чи ћа
на пла жи три лут ке
го ли ша ве.

31.
Се стра и брат се ту ку,
за тим за јед но
ту ку сво га лут ка.

32.
Ски ну ла де ца
лут ку пан та ло не:
да му ви де но ге.

33.
лут ка спа ва
на кри лу уче ни це
у зад њој клу пи.
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34.
Ста за кроз тра ву –
раз де љак у гу стој ко си
де вој чи це.

35.
Тан ки раз де љак
у деч јој ко си – ста зи ца
кроз густ ши праг.

36.
олу ја бе сни.
Сук њи ца де вој чи це
као отво рен штит.

37.
пе тло во пе ро
де ча ку за ше ши ром.
Ин ди ја нац!

38.
угар чи ћем ши би це
де чак цр та се би
бр ко ве.

39.
Деч је но здр ве
зи ми су че сме стал но
од вр ну те.

40.
Де те ми сли
пећ је у ви ру јер му
во да стал но ври.

41.
Де те ду ва њем
у вре лу чор бу по ди гло
бу ру у зде ли.

42.
Де чак ста вио
прут пре ко ре чи це –
мост мра ву.

43.
Де ца се чу де
мра ви ма ка ко бр зо
иду уз др во.

44.
Де ча ци гра де
од ку ку ру зо ви не
млин на ре ци.
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45.
Де ца раз гр ћу
кр тич ња ке –
да их про ве тре.

46.
Де ца ко па ју
хум ку мр твом ска кав цу,
ста ви ла му и крст.

47.
Де ца ки да ју
леп ти ри ма кри ла,
би ће зли љу ди.

48.
Ри бар ша ра на
уло вио, а де ца га
вра ти ла у во ду.

49.
Цу ри ца на шла
у ре ци де сет ја ја –
глат ких бе лу та ка.

50.
Су хе ма ху не
наћ ве су, зр на гра ха
хлеп чи ћи.

(Деч ја хле бар ни ца)
51.

Мо ја се стра зна
да пра ви ше ши ри ће
од пр стен ка.

52.
Де ца од ша ка
пра ве ча ше и из њих
пи ју пљу сак.

53.
про лећ ни пљу сак,
де ца ска чу по ба ри
као кло бу ци.

54.
Раз био не ко
на ас фал ту ве ли ко
огле да ло.

55.
Де те је срећ но
ка да уз пут по ки сне
до го ле ко же.
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56.
Мој друг се хва ли
да га је до нео ја стреб
а не ро да.

57.
Ства ри у со би
по мра ку се де те ту
чи не стра ши ла.

58.
Сво ме учи те љу
ђа ци цр та ју на та бли
кре дом бе ле бр ке.

59.
пр ва ци ми сле
да се њи хов учи тељ
већ ро дио стар.

60.
Зна ли учи тељ
за што су сун цо кре ту
тре па ви це жу те?

61.
на пи са пр вак
ре че ни цу до дав ши
низ та ча ка.

62.
Је дан уче ник
ме ња сне жне гру две
за ја бу ке.

(До ви тљи вац)
63.

пр вак ра чу на:
Три од пет је су се дам.
Два и два су пет.

64.
Де ча чић ту че
дру га што му је по гре шно
иза ле ђа шап нуо.

65.
Ђа ци цр та ли
пр ви пут у жи во ту круг –
ис пао ушти пак.

66.
Из свег гла са
пла че ђа чић – из шко ле
мо ра ку ћи.
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67.
Школ ско дво ри ште
ута ба но као
ма ље ви ма.

68.
Има ли не ко
ко сме и учи те ља
да ка жња ва?

69.
пла че де ча чић,
за бо ра вио сво је
но во пе ро у шко ли.

70.
Је дан је ди ни
де чак усту пио ме сто
хро мо му стар цу.

71.
Ис пред чер ге
Ци ган чи ћи са мо сун цем
огр ну ти.

72.
Ци ган ка че шља
гу стим че шљем де цу –
ни је по гре ши ла.

73.
Бо со Ци ган че
пла че ис пред из ло га
деч је обу ће.

74.
Ста ри ћу рак
ра ши рио ле пе зу,
а ки ша па да.

75.
ка да по ра стем,
пре Ци га на ћу по бра ти
све ку пи не.

76.
Зе лен се ро ди
ку ку рек, и зе лен ће
умре ти.

77.
ка ко др ве ће
на пра ви ли шће, а не ма
као ми ру ку?
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78.
пр ва ја го да
од де це се са кри ла
ис под ли сти ћа.

79.
Две руј не тре шње
као де ца при љу би ле
образ уз образ.

80.
ко ше на тра ва
ми ри ше опој но
на ко су одој че та.

81.
Што пу жу уз пут
јед на ко цу ри нос?
Је ли озе бао?

82.
по хва та ле се
ла ле у ко ло, све ре дом
за ја пу ре не.

83.
осе де ле му
тре па ви це у ра ној
мла до сти.

(Пр сте нак)
84.

Вој ска ко ро ва
по там ни ла крај пло та
ра ју цве то ва.

85.
Зе мља је цр на.
Где ли цве ће на ба вља
цр ве ну бо ју?

86.
Ста ви ла ли па
ве ли ку шу ба ру, бо ји се
сун ча ни це.

87.
Че га се бо ји
ја си ка те та ко
по дрх та ва?

88.
Сла вуј би гли ше.
Без за ви сти га слу ша
птић не пе вач.
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89.
пти це је ди но
мо гу из бро ја ти сва
гне зда у шу ми.

90.
За што ли пти це
не мо гу да но се
цр ве на ја ја?

91.
кла сје пше ни це
сун це пре тва ра у злат не
ки ћан ке.

92.
на ве дром не бу
ко на гру ди ма ма ми ним
зла тан ме да љон.

93.
усред је ле та
а бе ле па ху љи це
ле же ли ва дом.

94.
огр ну ло се
по ље ми ри си ма
лет њег цве ћа.

95.
па ло са не ба
по ли ва да ма ја то
злат ни ка.

96.
Све тлом ки чи цом
сун це цр та по ли ва ди
там не ша ре.

97.
облак пу ту је не бом
а ње го ва сен ка
ли ва дом.

98.
лу бе ни це су ле ње,
стал но се на сун цу
из ле жа ва ју.

99.
лу бе ни ца је
пу на ска ме ње них
бу би ца.
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100.
ла во ви бе лих
гри ва се да ве мо рем
уз бур ка ним.

101.
Де се так бе лих
ле те ли ца се спу шта
на оба лу.

102.
пре но што за ђе
сун це про спе пу чи ном
ча бар зла та.

103.
не бо над на ма
има но ћу ми ли о не
злат них зе ни ца.

104.
Из вол шеб но га
лон ца ме се че ва, сјај
јед на ко ки пи.

105.
Ри ба ри ло ве
из мо ра ри бу, пе сни ци
не бом зве зде.

106.
Је сен до ла зи.
ку ку руз пу стио бра ду
као мој де да.

107.
ко је за кљу чао
цр ви ћа у ја бу ку?
Шта је згре шио?

108.
ноћ се спу сти ла.
Че твр та сте зе ни це ку ћа
гле да ју ме.

109.
Сне жно па ху ље
ра ђа се из по љуп ца мра за
и то пла зра ка.

110.
Сун це за лу та
у ле ден гај на ок ну
и он иш че зне.
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111.
Дав но за гр ли
ре ка зе лен па шњак –
још се гр ле.

112.
За што ли ре ка
не мо же да се пе ње
уз бр до?

113.
пре ко по то ка
де сет облу та ка
са гра ди ло мост.

114.
ка ми чак ба чен
у во ду на цр та бо љи круг
не го учи тељ.

115.
про шле но ћи сам
са ња ла да су ме у ре ци
кр сти ли.

116.
Је су ли та ту
кр сти ли та ко ве ли ког
као оног чи ку?

117.
на бра ћу но вог
бо си о ка у ба шти –
цр кве ни је већ сух.

118.
За што ли ни су
пу шта ли у ол тар
де вој чи це?

119.
Бла го све ци ма,
сви су ле по об у че ни
као глум ци.

120.
Где ли ку пу ју
апо сто ли оде ло
иша ра но кр сти ћи ма?

121.
Је су ли све ци
би ли та ко бо га ти
као на ико на ма?
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122.
Бо го ро ди ца
као глу ми ца има
ле пу ха љи ну.

123.
Све де вој чи це
има ју све тле ха љи не –
са мо јед на цр ну.

124.
Што апо сто ли
са ги њу та ко гла ве?
Бо ле ли их?

125.
Тре ба ка зни ти
љу де ко ји су рас пе ли
јад ног чи ка Хри ста.

126.
наш ол тар је леп
као сли ков ни ца
ба ти на.

127.
кад од ра стем
ку пи ћу про сја ци ма
но во оде ло.

128.
Де да мог де де
ро дио се мно го дав но –
још пре Хри ста.

129.
у де тињ ству смо
ло пов и ја чу ва ли
де дин ви но град.

130.
Иде чо век хром,
чу је му се да ле ко
др ве на но га.

131.
Во де ни ча ра
по ла га но за си па
бра шно сна.



До да так Деч јим раз го во ри ма
(пе сме об ја вље не са мо у са ра јев ском из да њу)
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1.
пре ко иви це
ме се че вог ко тла
ки пи сјај.

2.
наш је пе тао
чу ве ни пе вач у се лу.
Да ће мо му ор ден.

3.
Јад на пе ру шка!
Би ла је кри ло на ше
ко ке Бел ке.

4.
Бла го вран цу:
не бра не му да се ва ља
по пра ши ни.

5.
Мај ка кен гур
ска че и уз гред но си
у тор би си на.

6.
по шле све пче ле
на из лет, вра ти ће се
до ве че.

7.
Сре ли смо зми ју
у ха љи ни ша ре ној
као у ма ме.

8.
Жао ми оног
жбу на, пун је кр ва вих
ка пљи ца.

9.
Чу до у шу ми –
цр ве на ро са па ла
по тр њу и жбу њу.

10.
Са не у спе лог
кли за ња де чак до не се
две чво ру ге.

11.
Де чак по кла ња
сво је мле ко мач ки ци. –
Да га ку ди мо?
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12.
Де ца ко ма ма
уме си ла ме де ња ке,
али од бла та.

13.
За што се та те
не обла че у ша ре но
као апо сто ли?

14.
пад ка мич ка у вир
опи ше пет кру го ва
као ше ста ром.

15.
Из не ке ба ште
на не бу нам до ле ћу
бе ли леп ти ри.

16.
ако нам се снег
пре тво ри у сре бро,
би ће мо бо га ти.



на по Ме не
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оп ште на по ме не

при ре ђи ва ње
пр ве ха и ку сти хо ве Де сан ка Мак си мо вић об ја ви ла је у Ве чер њим но во сти ма (31. де цем-
бар 1988. / 1, 2. и 3. ја ну ар 1989), а по сле то га је сво ју ха и ку по е зи ју об ја вљи ва ла и у Стре
мље њи ма (бр. 5, 1989), Књи жев ним но ви на ма (бр. 775, 1. мај 1989), Ко ра ци ма (бр. 3–4, 
1989) и Па у ну (бр. 5–6, 1989). након то га је об ја ви ла за себ ну књи жи цу ха и ку сти хо ва 
(30 пе са ма) – Сла вуј на гро бу („Раз го вор“, по же га, 1990). Исте, 1990. го ди не, из ла зи 
обим на књи га ха и ку сти хо ва (737 пе са ма), са пред го во ром пе сни ки ње. у њој Д. Мак-
си мо вић обра зла же сво ју од лу ку да у ис тој књи зи об ја ви ви ше ва ри ја на та истих пе са-
ма, па чак и да не ке пе сме дâ у истом об ли ку на раз ли чи тим ме сти ма у књи зи. Због то га 
се ова по ет ска це ли на мо же чи та ти и као сво је вр сна по е ма. по сле то га се пе сни ки ња 
по све ти ла пи са њу ха и ку сти хо ва за де цу и омла ди ну. пр ви из бор (47 пе са ма) об ја ви ла 
је у По ли ти ци за де цу (бр. 2347, 9. март 1989). Ве ћи из бор је об ја вљен као за себ на књи-
га у Са ра је ву, под на зи вом под ко јим ове пе сме до ла зе и у овој књи зи – Деч ји раз го во ри 
(на род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка БиХ, Са ра је во, 1991), а ко на чан об лик овој 
збир ци пе сни ки ња је да ла у ци клу су под истим на зи вом у књи зи Ср би ја, ве ли ка тај на 
(„Дра ган ла ко вић“, Са ра ор ци, 1991). по сле смр ти Д. Мак си мо вић ње ни сти хо ви штам-
па ни су, без из ме на, у ра зним ан то ло ги ја ма ха и ку по е зи је, те у књи зи Опи је на озо ном. 
ка ко су те пе сме штам па не без из ме на, а по сле смр ти Д. Мак си мо вић, при ре ђи ва чи та 
из да ња ни су узи ма ли у об зир.

у ово из да ње увр ште не су све ха и ку пе сме Д. Мак си мо вић ко је је са ма уре ди ла и об-
ја ви ла за жи во та. За осно ву узе те су збир ке ко је је са ма при пре ми ла за штам пу и да ла 
им ко на чан об лик. у пр вом одељ ку – Озон за ви ча ја – на шле су се пе сме из исто и ме не 
књи ге. об ја вљу ју се ре дом као у тој књи зи, са пред го во ром пе сни ки ње. не ке од тих пе-
са ма об ја вље не су и ра ни је у ча со пи си ма.

у на по ме на ма уз ци клус Озон за ви ча ја при ре ђи ва чи да ју бе ле шке у ком ча со пи су чи-
та лац мо же на ћи од ре ђе ну пе сму из збир ке. ако је пе сма и у ча со пи су и у збир ци у 
истом об ли ку, он да је са мо но ти ра но где се све на ла зи, са зна ком =. уко ли ко, пак, из ме-
ђу исте пе сме у збир ци и у ча со пи су по сто је раз ли ке, он да се у на по ме на ма на во де сти-
хо ви у ко ји ма се те раз ли ке ја вља ју. Та ко су по бе ле же не све ва ри јан те јед не пе сме. у на-
по ме на ма при ре ђи ва чи упу ћу ју чи та о ца и на ва ри јан те истих пе са ма у окви ру са ме 
збир ке, ука зу ју ћи на број пе сме истог или слич ног об ли ка, та ко ђе са на ве де ним ва ри-
јан та ма. у књи зи Озон за ви ча ја из 1990, пе сме ни су ну ме ри са не, али су при ре ђи ва чи, 
пре глед но сти ра ди, би ли при ну ђе ни то да учи не, та ко да у на по ме на ма уз ва ри јан ту 
сто ји број пе сме и број од го ва ра ју ћег сти ха у ко ме се ва ри јан та ја вља. по што пе сме ха-
и ку има ју три сти ха, мо ра ло се од сту пи ти од на че ла ну ме ра ци је сти хо ва, већ се пред-
ност да ла ну ме ра ци ји пе са ма. уко ли ко не ка пе сма ни је на ве де на у на по ме на ма, то зна-
чи да је об ја вље на са мо у збир ци, и то са мо у јед ном об ли ку.

Иза одељ ка Озон за ви ча ја сле ди До да так Озо ну за ви ча ја. у ње му при ре ђи ва чи до но-
се пе сме об ја вље не ис кљу чи во у ча со пи си ма, а ко је ни су ушле у збир ку. пе сме при ре-
ђи ва чи да ју те мат ски и ну ме ри шу их. И за на по ме не уз њих (јер не ке су об ја вље не у ви-
ше ча со пи са) ва же већ на ве де ни прин ци пи.

Тре ћи оде љак но си на зив Деч ји раз го во ри, и за осно ву је узет исто и ме ни ци клус 
из књи ге Ср би ја, ве ли ка тај на – тзв. са ра о рач ко из да ње. он је пот пу ни ји у од но су на 
тзв. са ра јев ско из да ње (131 на спрам 101 пе сме). Сви прин ци пи бе ле же ња ва ри ја на та 
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(укљу чу ју ћи ту и ва ри јан те из По ли ти ке за де цу) ва же као у пр вом одељ ку, и да ти су у 
на по ме на ма иза ци клу са. но, ка ко у са ра јев ском из да њу има 16 пе са ма ко је ни су ушле 
у са ра о рач ко из да ње, то су се оне на шле у До дат ку Деч јим раз го во ри ма, и то по ре ду ко-
јим до ла зе у са ра јев ском из да њу.

Ра ди еко но мич но сти и пре глед но сти, на зи ви оде ља ка, књи га и ча со пи са да ти су у 
на по ме на ма скра ће ни ца ма. на кра ју књи ге чи та лац ће на ћи Реч ник по чет них сти хо ва 
ко ји олак ша ва про на ла же ње пе са ма у књи зи. Све пе сме се да ју пре ма ори ги на лу, не из-
ме ње не. при ре ђи ва чи су ис пра ви ли са мо очи глед не штам пар ске гре шке.

по пис из во ра (и скра ће ни ца)
оЗ  = Озон за ви ча ја
ДР  = Деч ји раз го во ри (са ра о рач ко из да ње)
ДР2 = Деч ји раз го во ри (са ра јев ско из да ње)
Сла  = Сла вуј на гро бу
Вн  = Ве чер ње но во сти
кн  = Књи жев не но ви не
СТР  = Стре мље ња
коР  = Ко ра ци
п  = Па ун
пол  = П о ли ти ка за де цу
ДоД  = До да так
нап  = на по ме не
лМС = летопис Матице српске
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по себ не на по ме не

НапоменеузОзонзавичаја

    1. оЗ 92 (Без на сло ва)

    2. = оЗ 91

    8. оЗ 381 (3: са за ба та)

    9. оЗ 173 (1: ко је то ју трос)
(3: про био тле!)

  11. = оЗ 89

  13. п; Сла (2: гу сто су по бо де на)
Сла (Без на сло ва)

  14. оЗ 72 (Без на сло ва)
(1: Цр вен каст пла мен)
(2: про ју ри уза ста бло)
(3: не за па лив га)

оЗ 138 (Без на сло ва)
(2: про ју ри су хом шу мом)

оЗ 316 (2: про ју ри си хом шу мом)

  16. оЗ 327; коР (2: са ви ла Ве чер ња ча)
оЗ 724; Вн (2: са ви ла гне зда шце)

(3: Ве чер ња ча.)

  18. оЗ 422; оЗ 710 (2: од гра до ва до се ла)
(3: бу ком на то ва ре ни.)

  21. = оЗ 156
оЗ 51; оЗ 310 (2: па у чи не уљу шкао)

(3: че ти ри му хе.)
оЗ 113 (2: па у чи ни уљу шкао)

  22. оЗ 346 (на слов: Ку ку руз)
(2: а већ има ју ду гу)
(3: зе ле ну бра ду.)

  25. = оЗ 94
оЗ 158 (Без на сло ва)

(2: кљу но ве од тр шчи ца)

  27. оЗ 93 (на слов: Ку тла ча)

  30. оЗ 157 (2: су сне жи ца – се ћа ње)

  31. оЗ 318 (1: За стао ла хор)
(2: у кро шњи бу кве ста ре)
(3: и за при чао се.)
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  32. = оЗ 106; оЗ 642

  33. = оЗ 108; оЗ 644; п; Сла
оЗ 378; оЗ 418 (3: од ро ђе ња.)

  34. оЗ 367; оЗ 690 (1: За лу тао струк)
п; Сла (1: За лу тао је)

(2: стру чак пше ни це)

  35. оЗ 107: оЗ 341; оЗ 643 (3: уз тан ке прит ке.)

  37. Вн (2: од ви на већ пи ја на)

  43. оЗ 49; оЗ 111; кое (1: Чим се спу сти ноћ,)
(2: ули ца ста ви ни ску)
(3: све тлих ђин ђу ва.)

  44. оЗ 657 (3: ро ђе ног отро ва.)

  45. оЗ 658 (2: сун ца све до кле не спа зи)

  46. оЗ 659 (1: Тек за чу је мо)
п; Сла (1: Тек што за чу смо)

(2: бр зи воз гр мља ви не,)

  47. оЗ 345 (3: у злат не ре се.)
ДР 91 (2: сун це пре тва ра у злат не)

(3: ки ћан ке.)

  48. = оЗ 110
коР (2: за њи ма остао траг –)

  49. = оЗ 111; коР
оЗ 43 (1: Чим се спу сти мрак,)

(2: ули ца ста ви о гр ло)
(3: ни ску ду ка та.)

  50. = оЗ 112: оЗ 421: оЗ 709: коР

  51. = оЗ 310
оЗ 113 (2: па у чи ни уљу шкао)
оЗ 21; оЗ 156 (2: па у чи не, у ње му)

(3: су зе ју тра.)

  52. = оЗ 114; оЗ 722; коР

  53. оЗ 338 (на слов: Су хо ли шће)
(3: и сле ћу на тле.)

  55. оЗ 395; оЗ 686 (3: пти це пе ви це.)

  58. оЗ 619 (2: уде ва ју у уши це)

  59. = оЗ 127; коР

  60. = оЗ 128
коР (1: Тка ља ма сви ле)

(2: зрач не ве тар по ки дао)

  61. = оЗ 129
коР (1: ни кла трав ка)
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  62. оЗ 130 (3: за то увек ври.)
коР (3: за то веч но ври.)
оЗ 439 (1: пећ је за це ло)

(3: он за то ври.)
ДР 40 (1: Де те ми сли)

(2: пећ је у ви ру јер му)
(3: во да стал но ври.)

  63. = оЗ 131
оЗ 377; оЗ 417 (3: са сун цем.)
п (1: пло ве ћи на сум це)
Сла (1: пло ве ћи на су ми це)
коР (1: пло ве ћи на сум це)

(3: пра во са сун цем.)

  64. оЗ 423; оЗ 711 (1: Чо век ко ра ча –)
(2: ожи ве ла ше та ли ца)
(3: зид но га са та.)

коР (1: Чо век ко ра ча,)
(2: ли чи на ше та ли цу)
(3: зид но га са та.)

  65. = коР
оЗ 424; оЗ 712 (1: Та лас са та ла сом)

  69. оЗ 394; оЗ 685 (1: Сти жу за чам цем)
(2: ми ли о ни зе ле них)

  70. оЗ 305 (2: та на ни мо дри ша тор)

  71. оЗ 425; оЗ 713 (2: спу сти ло се на кућ ни кров)

  72. оЗ 14 (на слов: Ли си ца)
(1: Цр ве ни пла мен)
(2: про ју ри сре ди ном шу ме)
(3: не за па лив је.)

оЗ 138 (1: Цр ве ни пла мен)
(2: про ју ри су хом шу мом)
(3: не за па лив је.)

  73. оЗ 411; оЗ 442 (2: у фру лу но ве злат не)
(3: стр њи ке.)

  75. оЗ 648 (2: на па у чи не све тлом)
(3: тан ком уже ту.)

  76. ДР 100 (2: гри ва се да ве мо рем)
(3: уз бур ка ним.)

  79. ДР 76 (Без на сло ва)
(2: ку ку рек, и зе лен ће)
(3: умре ти.)

  80. = оЗ 276; оЗ 628

  81. = оЗ 358

  84. ДР 84 (2: по та ма ни ла крај пло та)
(3: ра ју цве то ве.)
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  89. = оЗ 11

  92. оЗ 1 (на слов: Озон за ви ча ја)

  93. оЗ 27 (Без на сло ва)

  94. = оЗ 25
оЗ 158 (Без на сло ва)

(2: кљу но ве од тр шчи ца –)

  98. = оЗ 265
оЗ 405; оЗ 694 (2: сте кох мно ге не му ште)
оЗ 279 (1: Још у де тињ ству)

(2: сте кох мно го не му штих)
(3: при ја те ља.)

102. = коР
оЗ 328 (3: на мо дра не дра.)
оЗ 641 (2: на ус та ла са на не дра)

(3: зла тан ме да љон)

105. = оЗ 134; коР

106. = оЗ 32; оЗ 642

107. = оЗ 341; оЗ 643
оЗ 35 (3: уз прит ке.)

108. = оЗ 33; оЗ 644; п; Сла
оЗ 378; оЗ 418 (3: од ро ђе ња.)

109. = оЗ 645
оЗ 144; оЗ 362 (1: на цре пу стре хе)

110. = оЗ 48
коР (2: за њи ме остао траг –)

111. = оЗ 49; коР
оЗ 43 (1: Чим се спу сти мрак,)

(2: ули ца ста ви о гр ло)
(3: ни ску ду ка та.)

112. = оЗ 50; оЗ 421; оЗ 709; коР

113. оЗ 51; оЗ 310 (2: па у чи не уљу шка)
оЗ 21; оЗ 156 (2: па у чи не, у ње му)

(3: су зе ју тра.)

114. = оЗ 52; оЗ 722; коР

115. = коР

116. = коР

117. = коР (3: али их не осле пи.)

118. = оЗ 732
коР (3: шљу нак у цве то ве.)

119. оЗ 733 (2: ра на не бу, мо жда је)
коР (2: ра на на не бу, мо жда)
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120. оЗ 734 (3: ули це ре ке.)
коР (1: Из роп ства мра за)

(2: но ћас це лац ума че.)
(3: ули це мут не ре ке.)

121. = оЗ 735
оЗ 371 (на слов: Кр тич ња ци)

(2: осва ну ло пре зо ре)
(3: на ли ва ди.)

коР (1: кр тич ња ци)
(2: низ сит них хум ки)
(3: осва ну ло це лом ли ва дом.)

122. = оЗ 736; коР

123. = коР

125. = коР

126. коР (3: стал но се спо ти чу ћи.)
оЗ 656 (2: пи јан, све ћа му се у ру ци)

(3: стал но спо ти че.)

127. = оЗ 59; коР

128. = оЗ 60
коР (1: Тка ља ма сви ле)

(2: зрач не ве тар по ки дао)

129. = оЗ 61
коР (1: ни кла трав ка)

130. оЗ 62 (3: он за то увек ври.)
коР (3: за то веч но ври.)
оЗ 439 (1: пећ је за це ло)

(2: он за то ври.)
ДР 40 (1: Де те ми сли)

(2: пећ је у ви ру јер су)
(3: во да стал но ври.)

131. = оЗ 63
оЗ 377; оЗ 417 (3: са сун цем.)
п (1: пло ве ћи на сум це)
Сла (1: пло ве ћи на су ми це)
коР (1: пло ве ћи на сум це)

(3: пра во са сун цем.)

132. коР (3: ча бар зла та.)
ДР 102 (2: сун це про спе пу чи ном)

(3: ча бар зла та.)

133. коР (3: по вор ка мра ви.)

134. = пЗ 105; коР

135. = коР

136. оЗ 314 (1: под јед ним кро вом)
(2: упла ше но се скри ли)
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138. оЗ 316 (на слов: Ли си ца)
оЗ 14 (на слов: Ли си ца)

(2: про ју ри сре ди ном шу ме)
оЗ 72 (1: Цр вен каст пла мен)

(2: про ју ри уза ста бло)
(3: не за па лив га.)

140. = оЗ 359

141. = оЗ 360
оЗ 638; оЗ 669; оЗ 704 (2: а це ло не бо цел ца то)

143. оЗ 361 (Без на сло ва)

144. = оЗ 362
оЗ 109; оЗ 645 (1: на стре хи цве та)

145. = оЗ 363

146. = оЗ 372

148. оЗ 373 (3: не ма слу ха.)

149. оЗ 374 (2: древ них пр сти ју)

150. оЗ 375 (2: ле та се хла ди у под не)

152. оЗ 629 (1: по ток пла нин ски)
(2: упи сао се у хор)
(3: пти ца пе ви ца.)

155. = оЗ 646
оЗ 298 (3: и бу дим геј зе ре.)

156. = оЗ 21
оЗ 113 (2: па у чи ни уљу шкао)
оЗ 51; оЗ 310 (2: па у чи не уљу шкао)

(3: че ти ри му хе.)

157. оЗ 30 (2: су сне жи ца се ћа ње)

158. оЗ 25; оЗ 94 (на слов: Крај ба ре)
(2: тр шчи це од кљу но ва –)

162. оЗ 604 (2: на рим ски бу нар)
(3: уса хло му око.)

оЗ 676 (2: на рим ски бу нар –)
(3: уса хло га ока.)

166. оЗ 368 (2: у гр лу пла ни не за ло гај)
(3: ва тре.)

оЗ 396; оЗ 687; п; Сла (2: у уском гр лу пла ни не)

167. оЗ 389 (на слов: Ла па ви ца)
(2: по бе же из роп ства)

168. = оЗ 390

170. оЗ 601; оЗ 673 (1: Сун цо кре ти,)
(3: злат не оре о ле.)
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171. оЗ 412; оЗ 443 (Без на сло ва)
(1: плу ћа се ћу ме)
(2: сру ши ла на зе мљу.)
(3: Чи ме сад ди ше?)

172. оЗ 413; оЗ 444 (2: сун це ки чи цом сли ка)
(3: по ли ва ди.)

173. оЗ 9 (1: ко ли то ју трос)
(2: про би зе мљи тле?)

182. = оЗ 243

183. оЗ 238 (3: цвет на тр ну.)

187. = п; Сла

188. = оЗ 291

191. = оЗ 257
оЗ 693 (1: ко ће пре бро јат)

208. оЗ 250 (2: све пат ње људ ске не где)

210. оЗ 275; оЗ 600; оЗ 672 (2: да ме уте ши пе смом,)

213. оЗ 274; оЗ 447 (1: у де тињ ству сам)
(2: па те ћи узи ма ла)

оЗ 244 (1: у де тињ ству сам)
(2: као лек од пат ње пи ла)
(3: ка пљи це су за.)

215. оЗ 258 (2: умре – умру све ра до сти)
(3: на све ту.)

234. оЗ 514; кн (2: или да по ста нем прах,)
(3: или да се веч но се ћам.)

238. оЗ 183 (3: цве так на тр ну.)

240. оЗ 639 (2: ка да не бе са ста ну)
(3: ис тре са ти му ње.)

243. = оЗ 182

244. оЗ 274; оЗ 447 (2: па те ћи узи ма ла)
(3: су зе као лек.)

оЗ 213 (1: у де тињ ству већ)
(2: па ти ла сам узи ма јућ)
(3: су зе као лек.)

245. ДР 105 (2: из мо ра ри бу, пе сни ци)
(3: не бом зве зде.)

оЗ 429 (2: у мо ру ри бу – пе сни ци не бом)
(3: са зве жђа.)

247. = оЗ 264

250. оЗ 208 (2: сва на ша стра да ња не где)

252. оЗ 281; оЗ 699 (3: гво зде них.)
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253. = оЗ 259

257. = оЗ 191
оЗ 693 (1: ко ће пре бро јат)

258. оЗ 215 (2: умре, умру ра до сти)
(3: мно ге на све ту)

259. = оЗ 253

260. оЗ 325 (2: љу ди око мр ви це)
(3: го ре но врап ци)

261. = оЗ 290

262. оЗ 286 (2: увек мисле судба је)

264. = оЗ 247

265. = оЗ 98
оЗ 405; оЗ 694 (2: сте кох мно ге не му ште)
оЗ 279 (1: Још у де тињ ству)

(2: сте ком мно го не му штих)
(3: при ја те ља.)

271. = оЗ 333

272. = оЗ 380; оЗ 420

273. = оЗ 278; оЗ 677
оЗ 397 (2: у тра ви и не отро ва ме –)

(3: отро ва ме страх.)

274. = оЗ 447
оЗ 244 (2: као лек од пат ње пи ла)

(3: ка пљи це су за.)
оЗ 213 (1: у де тињ ству већ)

(2: па ти ла сам узи ма јућ)

275. = оЗ 600; оЗ 672
оЗ 210 (2: да ме пе смом уте ши,)

276. = оЗ 80; оЗ 628

277. оЗ 661 (2: крај шу ме, ни но ћу се)
(3: не пла ши ње.)

278. = оЗ 273: оЗ 677
оЗ 397 (2: у тра ви и не отро ва ме –)

(3: отро ва ме страх.)

279. оЗ 405; оЗ 694 (2: сте кох мно ге не му ште)
оЗ 98; оЗ 265 (1: Још од де тињ ства)

(2: до бро се сла жем с мно гим)
(3: не му шти ма.)

280. оЗ 696 (на слов: Га вран)
оЗ 428 (3: ту жно га на смрт.)
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281. = оЗ 699
оЗ 252 (3: же ле зних.)

282. = оЗ 637; оЗ 703
оЗ 667 (2: ро не су зе – шта ли је)

(3: на ули ци?)

283. = оЗ 293; оЗ 436286. оЗ 262 (2: ми сле увек суд ба је)

287. = оЗ 526

289. оЗ 496 (2: на гро бу по зла ту,)

290. = оЗ 261

291. = оЗ 188

293. = оЗ 283; оЗ 436

294. оЗ 303 (2: шта ми сли зми ја ка да ме)
(3: гле да у очи.)

295. = оЗ 309

296. = оЗ 324

298. оЗ 155; оЗ 646 (3: бу дећ хеј зе ре.)

301. = п; Сла

303. оЗ 294 (2: шта ми сли зми ја у очи)
(3: кад ме гле да.)

305. оЗ 70 (2: та нак мо дар ша тор)

307. = оЗ 649

308. оЗ 620 (3: пас га се бо ји.)

309. = оЗ 295

310. = оЗ 51
оЗ 113 (2: па у чи ни уљу шкао)
оЗ 21; оЗ 156 (2: па у чи не, у ње му)

(3: су зе ју тра.)

314. оЗ 136 (1: под бе лим кро вом)
(2: упла ше но се зби ли)

316. оЗ 138 (Без на сло ва)
оЗ 14 (2: про ју ри сре ди ном шу ме)
оЗ 72 (1: Цр вен каст пла мен)

(2: про ју ри уза ста бло)
(3: не за па лив га.)

318. оЗ 31 (1: За стао ве тар)
(2: у кру ни ста ре бу кве –)
(3: ту се за при чао.)

324. = оЗ 296

325. оЗ 260 (2: љу ди око мр ви ца го ре)
(3: не го врап ци.)
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327. = коР
оЗ 16 (2: Ве чер ња ча са ви ла)
оЗ 724; Вн (2: са ви ла гне зда шце)

(3: Ве чер ња ча.)

328. оЗ 102; коР (3: на ши ро ка не дра.)
оЗ 641 (2: на ус та ла са на не дра)

(3: зла тан ме да љон.)

329. коР (3: по так ту олу је.)

330. = коР

331. Сла (2: алат му сав у пе ни.)

333. = оЗ 271

338. оЗ 53 (Без на сло ва)
(3: уве ло ли шће.)

341. = оЗ 107; оЗ 643
оЗ 35 (3: уз прит ке.)

345. оЗ 47 (3: у злат не ки ћан ке.)
ДР 91 (2: сун це пре тва ра у злат не)

(3: ки ћан ке.)

346. оЗ 22 (Без на сло ва)
(2: а већ ду гу пу шта ју)
(3: сви ла сту бра ду.)

348. = оЗ 431; коР
ДР 11 (3: и он иш че зне)

349. = коР
оЗ 432 (2: зу ба – ни је дан међ њи ма)

350. коР (1: ла ке па ху ље)
(2: ро ђе не из по љуп ца)

351. = оЗ 434; коР

352. коР (3: јо ште пе ву ше.)
оЗ 435 (2: а олу ци још о њој)

(3: ша пу ћу.)
оЗ 635; оЗ 701 (2: а олу ци успа ван ку)

(3: са да пе ву ше.)

353. = п; Сла

355. = п; Сла

356. оЗ 721 (3: оно га слу ша.)

357. п; Сла (2: раз го ни пти це. оне ми сле)
(3: олу ја и ја.)

358. = оЗ 81
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359. = оЗ 140

360. = оЗ 141
оЗ 638; оЗ 669; оЗ 704 (2: а це ло не бо цел ца то)

361. оЗ 143 на слов: Ста рац)

362. = оЗ 144
оЗ 109; оЗ 645 (1: на стре хи цве та)

363. = оЗ 145

364. оЗ 387 (Без на сло ва)
оЗ 688 (на слов: Млеч ња че)
п; Сла (3: оче ку ју го сте.)

365. оЗ 388 (2: под бу квом се ро дио)
(3: не ка кав пе вач.)

366. = оЗ 689

367. = оЗ 690
оЗ 34 (1: За лу тао клас)
п; Сла (1: За лу тао је)

(2: стру чак пше ни це)

371. оЗ 121; оЗ 735 (Без на сло ва)
(2: осва ну ло ли ва дом –)
(3: ку ће кр ти ца.)

коР (Без на сло ва)
(1: кр тич ња ци.)
(2: низ сит них хум ки)
(3: осва ну ло це лом ли ва дом.)

372. = оЗ 146

373. оЗ 148 (3: јер не ма слу ха.)

374. оЗ 149 (2: древ них пр сти ју су)

375. оЗ 150 (2: ле та се у под не хла ди)

376. = оЗ 416; п; Сла

377. = оЗ 417
оЗ 63; оЗ 131 (3: прав це са сун цем.)
п (1: пло ве ћи на сум це)
Сла (1: пло ве ћи на су ми це)
коР (1: пло ве ћи на сум це)

(3: пра во са сун цем)

378. = оЗ 418
оЗ 33; оЗ 108; оЗ 644; п; Сла (3: још од ро ђе ња.)

379. = оЗ 419

380. = оЗ 272; оЗ 420
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381. оЗ 8 (3: ку ћи са за ба та.)

385. оЗ 566 (на слов: По ви ју ша)
(2: по тај ним пр сти ма се хва та)
(3: гро бљан ског пло та)

СТР (2: по тај ним пр сти ма се хва та)
(3: о гро бљан ски плот.)

386. оЗ 166 (2: у гр лу пла ни не)
(3: за ло гај ва тре.)

оЗ 396; оЗ 687; п; Сла (2: у уском гр лу пла ни не)
387. оЗ 364 (на слов: Гљи ве млеч ња че)

оЗ 688 (на слов: Млеч ња че)
п; Сла (3: оче ку ју го сте.)

388. оЗ 365 (2: ис под бу кве из ви ре)
(3: звон ка пе сма)

389. оЗ 167 (Без на сло ва)
(2: ума че из роп ства)

390. = оЗ 168

391. = оЗ 682
ДР 97 (1: облак пу ту је не бом)

(2: а ње го ва сен ка)
(3: ли ва дом.)

392. = оЗ 683

393. = оЗ 684; оЗ 719

394. = оЗ 685
оЗ 69 (1: Сти жу пу чи ном)

(2: ми ли о ни зе ле них, ду гих)

395. = оЗ 686
оЗ 55 (3: мла дог сла ву ја.)

396. = оЗ 687; п; Сла
оЗ 166 (2: у гр лу пла ни не)
оЗ 386 (2: у гр лу пла ни не за ло гај)

397. оЗ 273; оЗ 278: оЗ 677 (2: у тра ви и не отро вах се,)
(3: страх ме отро ва.)

398. оЗ 678 (3: пи ле ме зим че.)

399. = оЗ 679

400. = оЗ 680

401. = оЗ 681

403. оЗ 691 (Без на сло ва)

404. = оЗ 692
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405. = оЗ 694
оЗ 279 (2: сте кох мно го не му штих)
оЗ 398; оЗ 265 (1: Још од де тињ ства)

(2: до бро се сла жем с мно гим)
(3: не му шти ма.)

410. = оЗ 441

411. = оЗ 442
оЗ 73 (2: у зла та сте фру ли це)

(3: но ве стр њи ке.)

412. = оЗ 443
оЗ 171 (на слов: Ли сто пад)

(1: плу ћа шу ме се)
(2: ју трос сру ши ла на зе мљу,)
(3: сад ди ше на шкр ге.)

413. = оЗ 444
оЗ 172 (2: сун це ки чи цом)

(3: сли ка на ли ва ди.)

414. = оЗ 445

415. = оЗ 446

416. = оЗ 376; п; Сла

417. = оЗ 377
оЗ 63; оЗ 131 (3: прав це са сун цем.)
п (1: пло ве ћи на сум це)
Сла (1: пло ве ћи на су ми це)
коР (1: пло ве ћи на сум це)

(3: пра во са сун цем.)

418. = оЗ 378
оЗ 33; оЗ 108; оЗ 644; п; Сла (3: још од ро ђе ња.)

419. = оЗ 379

420. = оЗ 272; оЗ 380

421. = оЗ 50; оЗ 112; оЗ 709; коР

422. = оЗ 710
оЗ 18 (2: од се ла до гра до ва)

(3: на то ва ре ни ху ком.)

423. = оЗ 711
коР (2: ли чи на ше та ли цу)
оЗ 64 (1: Чо век у хо ду)

(2: за ни ха на ше та ли ца)
(3: зид ног са та.)

424. = оЗ 712
оЗ 65; коР (1: Та лас с та ла сом)
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425. = оЗ 713
оЗ 71 (2: спу сти ло се на сле ме)

426. = оЗ 714

427. оЗ 695 (Без на сло ва)
(3: ска ка ва ца.)

428. оЗ 280 (3: на смрт.)
оЗ 696 (на слов: Га вран)

(3: на смрт.)

429. оЗ 245 (2: у мо ру ри бу, пе сни ци)
(3: зве зде.)

ДР 105 (2: из мо ра ри бу, пе сни ци)
(3: не бом зве зде.)

430. оЗ 697 (1: по це па ло сун це)
(2: ма гла ма та ну шне)
(3: мо дре ма ра ме.)

431. = оЗ 348; коР
ДР 110 (3: и он иш че зне.)

432. оЗ 349; коР (2: зу ба, ни је дан ни је)

433. ДР 109 (2: ра ђа се из по љуп ца мра за)
(3: и то пла зра ка.)

434.= оЗ 351; коР

435. оЗ 352 (2: а олу ци успа вљи во)
(3: о њој пе ву ше.)

коР (2: а олу ци успа вљи во)
(3: јо ште пе ву ше.)

оЗ 635; оЗ 701 (2: а олу ци успа ван ку)
(3: са да пе ву ше.)

436. = оЗ 283; оЗ 293

439. оЗ 130 (1: пећ је си гур но)
(3: за то увек ври.)

оЗ 62 (1: пећ је си гур но)
(3: он за то увек ври.)

коР (1: пећ је си гур но)
(3: за то веч но ври.)

ДР 40 (1: Де те ми сли)
(2: пећ је у ви ру јер му)
(3: во да стал но ври.)

441. = оЗ 410

442. = оЗ 411
оЗ 73 (2: у зла та сте фру ли це)

(3: но ве стр њи ке.)
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443. = оЗ 412
оЗ 171 (на слов: Ли сто пад)

(1: плу ћа шу ме се)
(2: ју трос сру ши ла на зе мљу,)
(3: сад ди ше на шкр ге.)

444. = оЗ 413
оЗ 172 (2: сун це ки чи цом)

(3: сли ка на ли ва ди.)

445. = оЗ 414

446. = оЗ 415

447. = оЗ 274
оЗ 244 (2: као лек од пат ње пи ла)

(3: ка пљи це су за.)
оЗ 213 (1: у де тињ ству већ)

(2: па ти ла сам узи ма јућ)

452. = лМС; СТР
Вн (2: не спрет но др жи Хри ста –)

460. = коР
Вн (1: на ико ни све ци)

(2: ду гу вас це лу веч ност)

462. коР (2: иза две ри та јан ствен)
(3: као Бог за обла ком.)

464. Вн (1: С фре ске ме чо век)
(3: ту жно по сма тра.)

465. лМС; Сла (2: не у ред но. Бли же је)
(3: Бо гу од град ско га.)

466. кн (1: Врат ни це гро бља)

467. оЗ 569 (2: во зе те ло по кој ни ка,)
(3: ду ша иде на пред.)

СТР (2: во зе те ло по кој ни ка,)
(3: ду ша леб ду на пред.)

470. = СТР

471. лМС (1: Ту ђин ска вој ска)
(2: по гро бљу по го ре ла)

473. СТР (3: бе ше јед ном гро бље.)

475. лМС (3: умро му хра ни тељ.)

476. СТР (3: не бе са над гро бљем?)

477. оЗ 517; оЗ 530 (2: они под зе мљом са да)
(3: ни гро ма не чу ју.)
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478. оЗ 488; лМС (2: при спео на ка мен)
(3: то пли ји од љу ди.)

оЗ 574 (2: се ди крај ка ме на)
(3: то пли јег од љу ди.)

479. оЗ 576 (2: не кад иде мо као крај)
(3: вр ти ћа.)

481. = оЗ 550; лМС; кн

485. лМС; Сла (2: не ми ло срд но за глу шу ју)
(3: птич је пе ва ње.)

486. оЗ 513 (3: ту гом ожа ло шће них)

488. = лМС
оЗ 478 (2: при сео на ка мен то пли ји)

(3: од љу ди.)
оЗ 574 (2: се ди крај ка ме на)

(3: то пли јег од љу ди.)

489. = лМС; СТР; Сла

490. = лМС; СТР

492. = оЗ 584
оЗ 508 (1: Ми ри ше цве ће,)

(2: про цвао глог и вр ба)
лМС (1: Ми рис цве та лог)

(2: гло га, воћ ња ка, тра ве,)
(3: у гроб не до пи ре.)

493. кн (2: са хра не оки ћен је као)

494. оЗ 511 (1: Цр ква, по лу мрак,)

496. оЗ 289 (2: на крсту позлату,)

498. = СТР
лМС; кн (2: отва ра се нов гроб)
оЗ 580 (1: на са ми ус крс)

(2: отва ра ју но ви гроб –)

499. оЗ 535 (2; сви ле ну ма ра му на крст)
СТР (2: цр ну тра чи цу на крст)

500. оЗ 536; оЗ 545 (2: грак ће опе ло га вран)

502. = лМС; СТР

503. = СТР; кн; Сла

504. СТР (1: не ма ни ког.)
(3: кр сто ве ре дом.)

505. оЗ 544 (2; у гро бљу, та мо ма ло ко)
(3: на вра ћа.)

лМС (1: ло пов се кри је)
(2: у гро бљу, та мо је ди но)
(3: ма ло ко свра ти.)
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506. лМС (2: у па пер ти ка пе ли це.)

507. = оЗ 583
Вн; лМС (2: на хум ка ма про цве та ле)

508. оЗ 492; оЗ 584 (1: про цве та ли)
(2: глог и вр ба, ми ри се им)

лМС (1: Ми рис цве та лог)
(2: гло га, воћ ња ка, тра ве,)
(3: у гроб не до пи ре.)

509. = лМС
оЗ 559 (3: мр тви ћу те.)

510. = оЗ 587; СТР

511. оЗ 494 (1: Цр кви ца пу ста)

512. = кн

513. оЗ 486 (3: ту гом и тр њем.)

514. = кн
оЗ 234 (2: да по ста нем прах, или)

(3: да се веч но се ћам.)

515. = оЗ 565; кн; Сла

517. = оЗ 530
оЗ 477 (2: они под зе мљом већ дав но)

(3: ни шта не чу ју.)

518. = оЗ 531; лМС; кн

519. = оЗ 532
лМС (1: крај кр ста пра зан)

(2: ис пи га ожа ло шће ни.)

520. СТР (3: а ње му се не је де.)

522. СТР (2: Бог ми сли на ове хум ке)
(3: за ра сле у за бо рав?)

523. = оЗ 589
СТР (3: ли сно зла то.)

530. = оЗ 517
оЗ 477 (2: они под зе мљом већ дав но)

(3; ни шта не чу ју.)

531. = оЗ 518; лМС; кн

532. = оЗ 519
лМС (1: крај кр ста пра зан)

(3: ис пи га ожа ло шће ни.)

534. лМС (3: у деч ју ло ба њу.)

535. оЗ 499 (2: сви ле ну тра ку на крст)
СТР (2: цр ну тра чи цу на крст)
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536. = оЗ 545
оЗ 500 (2: за стао ста ри га вран –)

537. лМС; Сла (1: на хум ци си на)

539. оЗ 546 (1: Га вра ни стал но)
(2: хо да ју око хум ки)

лМС (2: са ку пља ју на гро бљу –)
(3: је ду ме сто мр твих.)

540. =лМС; кн; Сла

541. лМС; Сла (2: пао на де чи ји крст.)
(3: Чу ди се где је ли шће.)

542. лМС (1: ко стур је хра ста)
(2: оно са су ше но др во)
(3: у дну гро бља.)

543. оЗ 548 (2: Је ли исти ко ји му је)
(3: за љу бље ном пе вао?)

лМС; кн; Сла (3: за љу бље ном пе вао?)

544. оЗ 505 (2: у гро бљу, та мо)
(3: ма ло ко на вра ћа.)

лМС (1: ло пов се кри је)
(2: у гро бљу, та мо је ди но)
(3: ма ло ко свра ти.)

545. = оЗ 536
оЗ 500 (2: за ста ста ри га вран –)

546. оЗ 539 (1: Вра не се стал но)
(2: са ку пља ју око хум ки)

лМС (1; Вра не се стал но)
(2: са ку пља ју на гро бљу –)
(3: је ду ме сто мр твих.)

547. = оЗ 554
оЗ 585 (3: от куд пре ме не?)

548. оЗ 543 (2: Је ли то исти ко ји му је)
(3: мла дом пе вао?)

лМС; кн; Сла (2: Је ли то исти ко ји му је)

549. = лМС; СТР

550. = оЗ 481; лМС; кн

551. = лМС

552. лМС (3: за ким ли пла чу?)

553. СТР (2: Жбун је ди но још ра сте)
(3: из ср ца по кој ни ку.)

554. = оЗ 547
оЗ 585 (3: от куд пре ме не?)

557. = лМС
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559. оЗ 509; лМС(3: Са мо мр тви ћу те.)

560. лМС (3: се о ски не бо дер.)

565. = оЗ 515; кн; Сла

566. СТР (Без на сло ва)
(3: о гро бљан ски плот.)

оЗ 385 (Без на сло ва)
(2: ба штен ски плот чвр сто)
(3: за гр ли ла.)

567. = СТР

569. СТР (3: ду ша леб ди на пред.)
оЗ 467 (2: во зе те ло по кој ног,)

(3: ду ша ле ти на пред.)

570. СТР (2: ста нов ни ци зе мље –)
(3: до ла зи но ви ста нар.)

кн (2; ста нов ни ци зе мље –)
(3: до шао нов ста нар.)

574. оЗ 478 (2: при сео на ка мен то пли ји)
(3: од љу ди.)

оЗ 488; лМС (2: при сео на ка мен)
(3: то пли ји од љу ди.)

576. оЗ 479 (2: не кад иде мо као)
(3: крај вр ти ћа.)

578. = лМС

580. оЗ 498; СТР (1: на сам ус крс)
(2: отва ра ју но ви гроб)

лМС; кн (2: отва ра се нов гроб)

583. = оЗ 507
Вн; лМС (2: на хум ка ма про цве та ле)

584. = оЗ 492
оЗ 508 (1: Ми ри ше цве ће,)

(2: про цвао глог и вр ба)
лМС (1: Ми рис цве та лог)

(2: гло га, воћ ња ка, тра ве,)
(3: у гроб не до пи ре.)

585. оЗ 547; оЗ 554 (3: сти гла пре ме не.)

586. = СТР; кн

587. = оЗ 510; СТР

588. лМС; Сла (2: на тру лу клу пи цу –)

589. = оЗ 523
СТР (3: ли сно зла то.)

590. = лМС
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591. оЗ 705 (1: пе ње се увис)
(3: жа ле не бу.)

592. = оЗ 707

593. = оЗ 708

600. = оЗ 275; оЗ 672
оЗ 210 (2: да ме пе смом уте ши,)

601. = оЗ 673
оЗ 170 (1: Сун цо кре ти су)

(3: оре о ле.)

602. = оЗ 674

603. = оЗ 675

604. оЗ 162 (2: на рим ски бу нар – око)
(3: дав но пре са хло.)

оЗ 676 (3: уса хло га ока.)

613. оЗ 647 (2: жед на ко лу ба ра при ма)
(3: на мер ни ке с бр да.)

619. оЗ 58 (2: уде ну ле у уши це)

620. оЗ 308 (3: не бо ји се ни ко га.)

628. = оЗ 80; оЗ 276

629. оЗ 152 (1: по ток се у хор)
(2; пла нин ских пе ва чи ца)
(3: ле тос упи сао.)

634. = оЗ 700

635. = оЗ 701
оЗ 252 (2: а олу ци успа вљи во)

(3: о њој пе ву ше.)
коР (2: а олу ци успа вљи во)

(3: јо ште пе ву ше.)
оЗ 435 (2: а олу ци још о њој)

(3: ша пу ћу.)

636. = оЗ 702

637. = оЗ 703; оЗ 282
оЗ 667 (2: ро не су зе – шта ли је)

(3: на ули ци?)

638. = оЗ 669; оЗ 704
оЗ 141; оЗ 360 (2: а не бо це ло цел ца то)

639. оЗ 240 (2: ка да се све ци ста ну)
(3: ту ћи му ња ма.)

641. оЗ 102; коР (2: сто ти ну бе лих ру жа)
(3: на ши ро ка не дра.)

оЗ 328 (2: сто ти ну бе лих ру жа)
(3: на мо дра не дра.)
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642. = оЗ 32; оЗ 106

643. = оЗ 107; оЗ 341
оЗ 35 (3: уз прит ке.)

644. = оЗ 33; оЗ 108; п; Сла
оЗ 378; оЗ 418 (3: од ро ђе ња.)

645. = оЗ 109
оЗ 144; оЗ 362 (1; на цре пу стре хе)

646. = оЗ 155
оЗ 298 (и бу дим геј зе ре.)

647. оЗ 613 (2: ко лу ба ра при ма у не дра)
(3; све на мер ни ке.)

648. оЗ 75 (2; о па у чи не)
(3: ла ком ужен це ту.)

649. = оЗ 307

656. оЗ 126 (2: пи јан свећ њак ули цом)
(3: спо ти чу ћи се.)

коР (2: пи јан свећ њак ули цом)
(3: стал но се спо ти чу ћи.)

657. оЗ 44 (3: сво га отро ва.)

658. оЗ 45 (2: сун ца све док не опа зи)

659. оЗ 46 (1: Тек што за чу јеш)
п; Сла (1: Тек што за чу смо)

(2: бр зи воз гр мља ви не,)

661. оЗ 277 (2: крај шу ме, ни но ћу)
(3: се ње не бо ји.)

664. п; ла (3: да се од мо ри.)

666. Сла (2: Чи ни се не ве ро ват но)
(3: да је мр тва.)

667. оЗ 282; оЗ 637; оЗ 703 (2: ро не су зе и у ме не)
(3: сет но гле да ју.)

669. = оЗ 638; оЗ 704
оЗ 141; оЗ 360 (2: а не бо це ло цел ца то)

672. = оЗ 275; оЗ 600
оЗ 210 (2: да ме пе смом уте ши,)

673. = оЗ 601
оЗ 170 (1: Сун цо кре ти су)

(3: оре о ле.)

674. = оЗ 602

675. = оЗ 603
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676. оЗ 162 (2: на рим ски бу нар – око)
(3; дав но пре са хло.)

оЗ 604 (3; уса хло му око.)

677. = оЗ 273; оЗ 278
оЗ 397 (2: у тра ви и не отро ва ме –)

(3: отро ва ме страх.)

678. оЗ 398 (3: ме зим че, пи ле.)

679. = оЗ 399

680. = оЗ 400

681. = оЗ 401

682. = оЗ 391
ДР 97 (1: облак пу ту је не бом)

(2: а ње го ва сен ка)
(3: ли ва дом.)

683. = оЗ 392

684. = оЗ 393; оЗ 719

685. = оЗ 394
оЗ 69 (1: Сти жу пу чи ном)

(2: ми ли о ни зе ле них, ду гих)

686. = оЗ 395
оЗ 55 (3: мла дог сла ву ја.)

687. = оЗ 396; п; Сла
оЗ 166 (2: у гр лу пла ни не)
оЗ 386 (2: у гр лу пла ни не за ло гај)

688. оЗ 364 (на слов: Гљи ве млеч ња че)
оЗ 387 (Без на сло ва)
п; Сла (3: оче ку ју го сте.)

689. = оЗ 366

690. = оЗ 367
оЗ 34 (1; За лу тао клас)
п; Сла (1: За лу тао је)

(2: стру чак пше ни це)

691. оЗ 403 (на слов: Плот)

692. = оЗ 404

693. оЗ 191; оЗ 257 (1: ко ће пре бро ја ти)

694. = оЗ 405
оЗ 279 (2: сте кох мно го не му штих)
оЗ 98; оЗ 265 (1: Још од де тињ ства)

(2: до бро се сла жем с мно гим)
(3: не му шти ма.)
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695. оЗ 427 (на слов: Ска кав ци)
(3: кри ла тих.)

696. оЗ 280 (Без на сло ва)
оЗ 428 (Без на сло ва)

(3: ту жно га на смрт.)

697. оЗ 430 (1: по це па ло)
(2: сун це ма гла ма тан ке)
(3: мо дре ве ло ве.)

699. = оЗ 281
оЗ 252 (3: же ле зних.)

700. = оЗ 634

701. = оЗ 635
оЗ 352 (2: а олу ци успа вљи во)

(3: о њој пе ву ше.)
коР (2: а олу ци успа вљи во)

(3: јо ште пе ву ше.)
оЗ 435 (2: а олу ци још о њој)

(3: ша пу ћу.)

702. = оЗ 636

703. = оЗ 637; оЗ 282
оЗ 667 (2: ро не су зе – шта ли је)

(3: на ули ци?)

704. = оЗ 638; оЗ 669
оЗ 141; оЗ 360 (2: а не бо це ло цел ца то)

705. оЗ 591 (1: пе ње се не бу)
(3: жа ле не бе си ма.)

706. = оЗ 737

707. = оЗ 592

708. = оЗ 593

709. = оЗ 50; оЗ 112; оЗ 421; коР

710. = оЗ 422
оЗ 18 (2: од се ла до гра до ва)

(3: на то ва ре ни ху ком.)

711. = оЗ 423
коР (2: ли чи на ше та ли цу)
оЗ 64 (1: Чо век у хо ду)

(2; за ни ха на ше та ли ца)
(3: зид ног са та.)

712. = оЗ 424
оЗ 65; коР (1:Та лас с та ла сом)

713. = оЗ 425
оЗ 71 (2: спу сти ло се на сле ме)
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714. = оЗ 426

719. = оЗ 393; оЗ 684

721. оЗ 356 (3: оно га не го ни.)

722. = оЗ 52; оЗ 114; коР

724. = Вн
оЗ 16 (2: Ве чер ња ча са ви ла)

(3: гне зда шце.)
оЗ 327; коР (2: са ви ла Ве чер ња ча)

(3: гне зда шце.)

727. коР (3: и уса мљен пе сник.)

728. коР (2: од не ба до тла,)
(3; олу ја на њи ма сви ра.)

729. коР (1: Ђа во од бе са)

730. коР

732. = оЗ 118
коР (3: шљу нак у цве то ве.)

733. оЗ 119 (2: ра на на не бу, мо жда је)
коР (2; ра на на не бу, мо жда)

734. оЗ 120 (3: ули цом свуд ре ке)
коР (1: Из роп ства мра зу)

(2: но ћас це лац ума че.)
(3: ули це мут не ре ке.0

735. = оЗ 121
оЗ 371 (на слов: Кр тич ња ци)

(2: осва ну ло пре зо ре)
(3: на ли ва ди.)

коР (1: кр тич ња ци.)
(2: низ сит них хум ки)
(3: осва ну ло це лом ли ва дом.)

736. = оЗ 122; коР

737. = оЗ 706

НапоменеуздодатакОзонузавичаја
    1. лМС; СТР

Вн (3: сад по љем цр та вра не.)

    2. лМС; Сла

    3. лМС; СТР

    4. СТР

    5. СТР
кн (2: Сен ке кр ста ча ра сту)
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6. СТР

7. лМС; кн

8. лМС

9. СТР; кн

10. СТР

11. лМС

12. лМС; кн; Сла

13. СТР

14. кн

15. СТР
кн (3: ту ђем ми гро бљу.)

16. СТР

17. кн

18. Вн

19. Вн

20. Вн

21. коР

22. коР

23. п; Сла

24. коР

25. Вн

26. Вн

27. п; Сла

28. коР

НапоменеузДечјеразговоре

2. = ДР2

3. = пол; ДР2

4. = пол; ДР2

5. = пол; ДР2

6. = пол; ДР2

7. = пол; ДР2

8. = пол; ДР2
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    9. = ДР2

  10. ДР2 (1: Раз ни зан ма мин)

  11. = пол
ДР2 (3: на шу во де ни цу.)

  12. = пол

  13. = ДР2

  14. = ДР2

  15. = пол; ДР2

  17. = ДР2
пол (2: ду же не жност ба ки ну)

  20. = ДР2

  21. = пол; ДР2

  22. = ДР2

  23. = ДР2

  24. = ДР2

  26. = ДР2

  27. = пол; ДР2

  29. = ДР2

  31. = пол; ДР2

  32. = ДР2

  33. = ДР2

  35. = ДР2

  36. = пол

  38. = ДР2

  39. = ДР2
пол (2: зи ми су као че сме стал но)

(3: отво ре не.)

  40. = ДР2
оЗ 62; оЗ 130; оЗ 439; коР (в. ва ри јан те у На по ме на ма уз Озон за ви ча ја)

  41. = ДР2

  42. = ДР2

  43. = ДР2

  45. = ДР2

  46. = пол; ДР2
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  47. = пол; ДР2

  48. = пол; ДР2

  49. = ДР2

  50. = ДР2

  51. = ДР2

  52. = пол; ДР2

  53. = пол; ДР2

  55. = пол; ДР2

  56. = пол; ДР2

  57. = пол; ДР2

  58. = пол; ДР2

  59. = пол; ДР2

  60. = ДР2

  62. = ДР2

  64. = пол; ДР2

  65. = ДР2

  68. = ДР2

  69. = пол; ДР2

  70. = ДР2

  71. = ДР2
пол (1: Ис пред чер ге се)

(2: игра ју Ци ган чи ћи)
(3: са мо сун цем огр ну ти.)

  72. = пол

  73. = пол; ДР2

  74. = ДР2

  75. = ДР2

  76. оЗ 79 (на слов: Ку ку рек)
(2: пр ви про лећ ни цвет –)
(3: зе лен умре.)

  77. = пол; ДР2

  78. = пол; ДР2

  79. = пол; ДР2

  80. = пол2



________    Десанка Максимовић   ________

894

  81. = пол; ДР2

  82. = ДР2

  84. = ДР2
оЗ 84 (2:по крај пло та по та ма ни)

(3: биљ ну не јач.)

  85. = ДР2

  86. = ДР2

  87. = ДР2

  88. = ДР2

  89. = ДР2

  90. = ДР2

  91. = ДР2
оЗ 47 (2: јул ско сун це пре тва ра)

(3: у злат не ки ћан ке.)
оЗ 345 (2: јул ско сун це пре тва ра)

(3: у злат не ре се.)

  92. = ДР2

  97. = ДР2
оЗ 391; оЗ 682 (1: облак пу ту је)

(2: не бе си ма, а сен ка му)
(3: ли ва да ма.)

  98. = ДР2

  99. = ДР2

100. оЗ 76 (2: гри ва да ве се у мо ру –)
(3; ни су пли ва чи.)

102. = ДР2
коР (2: сун це про спе у пу чи ну)
оЗ 132 (2: сун це про спе у пу чи ну)

(3: ча бро ве зла та.)

105. оЗ 245 (2: у мо ру ри бу, пе сни ци)
(3: зве зде.)

оЗ 429 (2: у мо ру ри бу – пе сни ци не бом)
(3: са зве жђа.)

106. = ДР2

107. = пол; ДР2

108. = ДР2

109. = ДР2
оЗ 433 (2: ро ђе но је из по љу ба ца)

(3: мра за и ма гле.)
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110. оЗ 348; оЗ 431 (3: и он иш че зе.)

111. = ДР2

112. = ДР2

113. = ДР2

114. = ДР2
пол (2: у вир на цр та бо љи круг)

(3: не го уче ник.)

116. = пол

117. = пол

118. = пол

120. = пол

121. = пол

122. = ДР2

124. = пол

125. = пол

127. = пол; ДР2

129. = пол
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ако нам се снег ДР2 16
ама нет вам оЗ 468
апо стол лу ка ДоД 1
април на гро бљу оЗ 557

Бад ње је ве че ДоД 25
Ба ка пу ту је ДР 16
Ба ко, ку да се ДР 18
Ба крач над ва тром оЗ 610
Бе жи да ле ко оЗ 609
Бе жи у ку ћу оЗ 240; оЗ 639
Бе ла се јаг њад оЗ 5 
Бе ле сто чи ће оЗ 364; оЗ 387; оЗ 688
Бе ли ан ђео ДоД 26 
Бе сан пас ми мо оЗ 410; оЗ 441
Бе сан пас шу мом оЗ 255
Би ће је дан дан оЗ 527
Би ци кли кроз ноћ оЗ 52; оЗ 114; оЗ 722
Благо вранцу ДР2  4
Бла го пти ца ма оЗ 217
Бла го све ци ма ДР 119
Бо го ро ди ца оЗ 452; ДР 122
Бо же, ту шта је оЗ 249
Бо јим се ми сли оЗ 284
Бо ро ве игле оЗ 58; оЗ 619
Бо со ци ган че ДР 73
Брзо умиру оЗ 67
Бу ни се ко рен оЗ 271; оЗ 333

Ва тре но ли це оЗ 150; оЗ 375
Ве дар сам осмех оЗ 256
Ве за ла ма ти оЗ 499; оЗ 535
Ве је мар тов ска оЗ 30; оЗ 157
Ве ли ка уста оЗ 26
Ве ли ко ле пан оЗ 560
Ве се ли врап ци оЗ 533
Ве тар по ло ми оЗ 90
Већ де сет да на оЗ 172; оЗ 413; оЗ 444
Већ де сет пу та оЗ 178
Ве че по љу би оЗ 723
Ве чер њи облак оЗ 32; оЗ 106; оЗ 642
Ве чер ња ча сја оЗ 614
Ви ли ни ко њи ци оЗ 300
Ви се ћи ле жај оЗ 21; оЗ 51; оЗ 113;  

оЗ 156; оЗ 310

Вла ди ка за луд оЗ 136
Во де ни ча ра ДР 131
Во ђе су зве зде оЗ 222
Вој ска ко ро ва оЗ 84; ДР 84
Во ле ли су се оЗ 193
Во лим не му ште оЗ 203
Во лов ска ко ла оЗ 467; оЗ 569
Во ље но га пса ДоД 2
Вра на, гро бљан ска ДоД 3
Вра не на гро бљу оЗ 586
Вра не се стал но оЗ 539
Врап че во око оЗ 344
Врат ни це гро бљан ске оЗ 466
Вре ме из бри ше оЗ 289; оЗ 496
Ври крај ва ја та оЗ 347
Вр ша ли ца оЗ 357

Га вран го во ри оЗ 296; оЗ 324
Га вран на хум ку ДоД 4
Га вра ни стал но оЗ 546
Где ли су зми је оЗ 283; оЗ 293; оЗ 436
Где ли ку пу ју ДР 120
Гле да ле су те оЗ 233
Гле дам у очи оЗ 383
Го ли се цр вак оЗ 83
Го луб и вра бац оЗ 266
Грах акро ба та оЗ 35; оЗ 107; оЗ 341;  

оЗ 643
Гроб пр вог да на оЗ 493
Гро бљан ске ру же оЗ 486; оЗ 513
Гро здић ри би зле ДР 23
Гу бе ћи дра ге оЗ 198
Гу ште рак зра ка оЗ 415; оЗ 446

Да зна ју да ће оЗ 512
Да ли бар до бри оЗ 522
Дав но за гр ли ДР 111
Да ждев њак ја вља оЗ 401; оЗ 681
Дан све там ни ји оЗ 228
Две руј не тре шње ДР 79
Де вер ска ко шу ља оЗ 36
Де вој ка ли це оЗ 145; оЗ 363
Де вој ка мла да оЗ 211
Де да мог де де ДР 128
Де да, хо ћеш ли ДР 20

Реч ник пр вих сти хо ва
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Де се так бе лих ДР 101
Де те ду ва њем ДР 41
Де те је срећ но ДР 55
Де те ми сли ДР 40
Де те ту сво ме оЗ 231
Де ца ки да ју ДР 47
Деца ко мама ДР2 12
Де ца ко па ју ДР 46
Де ца од ша ка ДР 52
Де ца раз гр ћу ДР 45
Де ца се чу де ДР 43
Дечак поклања ДР2 11
Де чак ста вио ДР 42
Де ча ци гра де ДР 44
Де ча чић ту че ДР 64
Деч ја хум чи ца оЗ 520
Деч је но здр ве ДР 39
Ди во ту ју тра оЗ 190
Дим се на пр сте оЗ 174
Дла ка во клу бе ДоД 21
До ја ха чо век оЗ 331
До кле за ла зи оЗ 715
До ле тео кос оЗ 541
До та кох зми ју оЗ 273; оЗ 278; оЗ 397;  

оЗ 677
Др ве на ша ка оЗ 27; оЗ 93
Др ве ни за струг оЗ 450
Др во у по љу оЗ 143; оЗ 361
Дру же љу би ви оЗ 356; оЗ 721
Ду ге по вор ке оЗ 575
Ду ша од бо ла оЗ 206

Ђа ци цр та ли ДР 65

Жа бе по ки ши оЗ 592; оЗ 707
Жа ло сна вр ба оЗ 608
Жа ло сно бле ји оЗ 540
Жао ми оног ДР2 8
Жар у пе пе лу оЗ 317
Же дан леп ти рак оЗ 212
Же ле зни пе вац оЗ 33; оЗ 108; оЗ 378;  

оЗ 418; оЗ 644
Жи вот про ла зи оЗ 254
Жу ти леп ти ри оЗ 53; оЗ 338
Жу ти чо ве чу љак оЗ 651

За че лом ни че оЗ 214
За блу де су лек оЗ 268
За блу де чу ва мо оЗ 267

За ва дио ве тар оЗ 652
За гла вио се оЗ 166; оЗ 386; оЗ 396;  

оЗ 687
За ди гла ро да оЗ 320
За дре ма ла сам оЗ 235
За ла зи сун це ДоД 5
За лу тао клас оЗ 34
За лу тао струк оЗ 367; оЗ 690
За лу тао ве тар оЗ 86
За љу бљен по глед оЗ 104
За љу бље ни ци ДоД 6
За не ме ла пти ца оЗ 246
За пад се се ћа оЗ 45; оЗ 658
За стао ве тар оЗ 31
За стао ла хор оЗ 318
За су као ној оЗ 153
За те кох вра ну оЗ 547; оЗ 554; оЗ 585
За што ли је Бог оЗ 573
За што ли ни су ДР 118
За што ли пти це ДР 90
За што ли ре ка ДР 112
За што онај оЗ 164
Зашто се тате ДР2 13
За што су мај ке ДР 7
За што ти, де да ДР 19
Зво на са цр кве оЗ 485
Зво ни ве чер ње оЗ 502
Зе лен се ро ди оЗ 79; ДР 76
Зе ле на гу ја оЗ 385; оЗ 566
Зе ле на сук ња оЗ 596
Зе ле ни бр шљан оЗ 489
Зе мља је цр на ДР 85
Зла не по го да оЗ 487
Злат не зе ни це оЗ 552
Злат ни клин ци оЗ 23
Зми ја свој жи вот оЗ 44; оЗ 657
Зми ја шар ка оЗ 342
Зна ли учи тељ ДР 60
Зрак за ви ча ја оЗ 633
Зрак сун ца про дре оЗ 603; оЗ 675
Зра чак гу ште ра оЗ 95

И кос кри ла ти оЗ 323
И та ли ва да оЗ 473
И ти уста де оЗ 225
И ту ђе ми сли оЗ 192
И у злој ду ши оЗ 183; оЗ 238
Иде ка ме ни оЗ 549
Иде чо век хром ДР 130
Иди на сла ву ДР 14
Из вол шеб но га ДР 104



899

________    Напомене   ________

Из неке баште ДР2 15
Из ра но ва ча оЗ 624
Из ру до ко па оЗ 239
Из свег гла са ДР 66
Из гу бих пр стен оЗ 400; оЗ 680
Има ли не ко ДР 68
Имаш љу бим ца оЗ 251
Ис пред чер ге ДР 71
Ис те ра ли врап ца оЗ 148; оЗ 373
Ис точ њак сви ра оЗ 73; оЗ 411; оЗ 442
Ис точ њак че шља оЗ 311
Ишла сам не кад оЗ 196

Ја бих во ле ла ДР 3
Јадна перушка ДР2 3
Јад ни кр сти тељ ДоД 18
Ја ка олу ја оЗ 597
Је ли Млеч ни пут оЗ 665
Је ли ово храм оЗ 623
Је ли то пао снег оЗ 615
Је дан је ди ни ДР 70
Је дан ме сла вуј оЗ 227
Је дан уче ник ДР 62
Је ји на ме је оЗ 272; оЗ 380; оЗ 420
Је сен до ла зи ДР 106
Је су ли све ци ДР 121
Је су ли та ту ДР 116
Још од де тињ ства оЗ 98; оЗ 265
Још у де тињ ству оЗ 279; оЗ 405; оЗ 694
Ју нак је олуј оЗ 224
Ју ре вла ко ви оЗ 18; оЗ 422; оЗ 710
Ју ри крај гро бља оЗ 551
Јур ну олу ја оЗ 376; оЗ 416
Ју тар ње не бо оЗ 671
Ју трос про зо ри оЗ 282; оЗ 637; оЗ 667; 

оЗ 703
Ју тро укра де оЗ 189

кад не ком смрк не оЗ 232
кад осе ти те оЗ 524
кад пад не ноћ оЗ 80; оЗ 276; оЗ 628
кад поч не че крк оЗ 187
кад сун це пад не оЗ 332
ка да од ра стем ДР 127
ка да по ра стем ДР 75
ка да при ја тељ оЗ 215; оЗ 258
ка да та лас оЗ 653
ка ко др ве ће ДР 77
како се ка же ДР 13
ка ми чак ба чен ДР 114

квоч ка за дрх та оЗ 7
ки ће на лут ка оЗ 37
ки ша. С про зо ра оЗ 159
ки шо вит је дан оЗ 155; оЗ 298; оЗ 646
кла сје пше ни це оЗ 47; оЗ 345; ДР 91
ко год не во ли оЗ 236
ко је за кљу чао ДР 107
ко је од ра стао оЗ 277; оЗ 368; оЗ 661
ко је то ју трос оЗ 173
ко ли то ју трос оЗ 9
ко ли то та ко оЗ 476
ко то на ба ца оЗ 87
ко ће пре бро ја ти оЗ 191; оЗ 257; оЗ 693
ко ји зи да ју оЗ 525
ко ко ши жу ре оЗ 663
ко пач на и ђе оЗ 162; оЗ 604; оЗ 676
ко си о ци оЗ 354
ко сти ми ру ју оЗ 555
ко сцу за ка пом оЗ 399; оЗ 679
ко ше на тра ва ДР 80
ко ше но по ље оЗ 427; оЗ 695
крај мр тве пти це оЗ 500; оЗ 536; оЗ 545
крај ста бла ли пе оЗ 140; оЗ 359
крај по то чи ћа ДР 30
крај цвет не хум ке оЗ 479; оЗ 576
кра тер сун ца оЗ 313
крв не ве ру је оЗ 248
кри ла ра до сти оЗ 409
кри ла та смрт оЗ 398; оЗ 678
кр лет ка бе ла оЗ 252; оЗ 281; оЗ 699
кроз из ма гли цу оЗ 188; оЗ 291
кроз кру ну кле на оЗ 534
кроз ок но спа зих ДоД 7
кроз та му иде оЗ 126; оЗ 656
крст са се о ске ДоД 20

ла во ви бе лих оЗ 76; ДР 100
ла до леж пе ва оЗ 340
ла ко је ча пљи оЗ 24
ла ко па ху ље оЗ 350
лак ше се ло ми оЗ 185
леп тир ни ка ко оЗ 301
леп ти ри вас дан ДоД 8
лет ња ја бу ка оЗ 29; оЗ 426; оЗ 714
ли стак се су ши оЗ 75; оЗ 648
ли шће у шу ми оЗ 6
ло пов се скрио оЗ 505; оЗ 544
лу бе ни ца је ДР 99
лу бе ни це су ле ње ДР 98
лу бе ни цу оЗ 161
лу па пра кља ча оЗ 295; оЗ 309
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лут ка спа ва ДР 33
лут ки ну сук њу ДР 27

Ма да стар оЗ 335
Мај ка за спа ла ДР 6
Мајка кенгур ДР2 5
Мај ка па пер јем ДР 5
Ма ле ни цр вак оЗ 337
Ма ма, не тре ба ДР 12
Мач ка и та ма оЗ 654
Мач ка је до бра ДР 2
Ме сец умо ран оЗ 664
Ме сец упа де оЗ 59; оЗ 127
Ме со се су ши ДоД 22
Ми ле по хум ци оЗ 503
Ми ло нам је ДР 9
Ми ри ше цве ће оЗ 508
Ми ри ше цр ква оЗ 458
Мир ним је зе ром оЗ 650
Мир но се спа ва оЗ 474
Ми сли ми по пут оЗ 270
Млад ме сец др жи оЗ 116
Мла ди ви те зи оЗ 22; оЗ 346
Мла дог ме се ца оЗ 100
Мла до га лу ка оЗ 670
Мно га пе сма је оЗ 285
Мно го су на ца оЗ 440
Мо жда је Ме сец оЗ 119; оЗ 733
Мој друг се хва ли ДР 56
Мо ја се стра зна ДР 51
Мра ву на ра сла оЗ 392; оЗ 683
Мраз, као ђа чић оЗ 88
Мраз по ло ми оЗ 12
Мраз по раз би ја оЗ 10
Мраз та ко сна жно оЗ 688
Мра зу из роп ства оЗ 120; оЗ 734
Мр кла је та ма пЗ 20
Мр тва ти ши на оЗ 481; оЗ 550
Му ха у мле ку оЗ 115

на ве дром не бу ДР 92
на вр ху бо ра оЗ 16; оЗ 327; оЗ 724
на гро бљу ту га оЗ 528
на за ча ра ном оЗ 292
на ико на ма оЗ 460
на ли шћу бу кве оЗ 68
на ли шћу хра ста оЗ 627
на про зо ри ма оЗ 11; оЗ 89
на пу стом по љу оЗ 606
на сам ус крс оЗ 498

на сам пе тров дан оЗ 480
на са ми ус крс оЗ 580
на се о ско ме оЗ 571
на спо ме ни ку оЗ 562
на стре хи цве та оЗ 109; оЗ 645
на тво ме ли цу оЗ 230
на те ле граф ску оЗ 594
на хум ци кће ри оЗ 537
на цре пу стре хе оЗ 144; оЗ 362
на бра ћу но вог ДР 117
нај дра жи ми је оЗ 165
на пи са пр вак ДР 61
на пр сло ја је оЗ 297
на слу ти сла вуј оЗ 355
на сред ас фал та оЗ 437
наш во де ни чар оЗ 414; оЗ 445
наш је петао ДР2 2
наш ол тар је леп ДР 126
наш та та ка же ДР 4
на ше су ре ке оЗ 197
на шла цу ри цу ДР 26
не во лим ви ше оЗ 237
не знам где је гроб оЗ 483
не знам шта же лим оЗ 234; оЗ 514
не знам шта ће се ДоД 19
не раз ли ку јем оЗ 25; оЗ 94; оЗ 158
не бо је ју трос оЗ 369
не бо над на ма ДР 103
не бо тич ни ци оЗ 169
не ка све бол но оЗ 209
не ка суд ба хра бром оЗ 220
не кад крај гро ба оЗ 497
не ко не по знат оЗ 17
не ког од сун ца оЗ 99
не ма ко лев ке ДР 15
не ма ни ко га оЗ 504
не ма те ниг де оЗ 226
не ме улич не оЗ 621
не мир на ста да оЗ 404; оЗ 692
не му зи кал на оЗ 55; оЗ 395; оЗ 686
не ће се ваљ да оЗ 208; оЗ 250
не што ми шап ће оЗ 302
низ бе ло гри вих оЗ 66
низ сит них хум ки оЗ 121; оЗ 371; оЗ 735
низ шум ских мра ви оЗ 490
ни зо ви бе лих оЗ 349; оЗ 432
ни зо ви ду гих оЗ 149; оЗ 374
ни јед не ми сли оЗ 247; оЗ 264
ни кла трав чи ца оЗ 61; оЗ 129
ни су у ста њу оЗ 253; оЗ 259
но ва се ки ра пЗ 718
нок те ми за ри оЗ 590
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ноћ је. не ви дим оЗ 160
ноћ про свр дла ла оЗ 448
ноћ се спу сти ла ДР 108
но ћас снег це лац оЗ 167; оЗ 389
но ћас су кри ци оЗ 306
но ћу до бро знам оЗ 180

Њу шка по гро бљу оЗ 475

о гра не је ла оЗ 54
о че му ми сли оЗ 154
обал ска вр ба оЗ 28
облак на и ђе оЗ 122; оЗ 736
облак од бе са оЗ 729
облак пу ту је оЗ 682; оЗ 391; ДР 97
облак се тр же оЗ 15
обу кла је ла оЗ 77
ов де по чи ва оЗ 470
ог њи ште бук ти оЗ 611
огр ну ло се ДР 94
огр нут цр ном ДоД 9
од ку ти ји це ДР 28
од љу бо мо ре оЗ 353
од ре пу ши не ДР 22
од вр те ви хор оЗ 351; оЗ 434
од ла зи мо ДоД 10
ожа ло шће не оЗ 263
ожа ло шће ни оЗ 262; оЗ 286
ожа ло шће ну оЗ 567
ожед не ли зра ци оЗ 304
око чо ве ка оЗ 199
око ло ви ра оЗ 13
окоп нио снег оЗ 726
ол тар гро бљан ске оЗ 454
олу ја бе сни ДР 36
опли ћа ба ра оЗ 141; оЗ 360; оЗ 638;  

оЗ 669; оЗ 704
осе де ле му ДР 83
осме си не чи ји оЗ 186

па вит под је сен оЗ 370
пад камичка у вир ДР2 14
па ли дрв ци ма ДР 29
па ло са не ба ДР 95
пас без ре цеп та оЗ 312
пас ту жно ре жи оЗ 142
пас чу вар ла је оЗ 632
пе ње се не бу оЗ 591
пе ње се увис оЗ 705

пе тло во пе ро ДР 37
пећ је за це ло оЗ 439
пећ је си гур но оЗ 62; оЗ 130
пе сме су пло че оЗ 261; оЗ 290
пе шкир сва тов ски оЗ 39
пи јан по ср ће оЗ 343
пи је се ни ца оЗ 631
пи там се че сто оЗ 294; оЗ 303
пла ви звон чи ћи оЗ 336
пла ме не очи оЗ 319
пла ни на ска че оЗ 105; оЗ 134
пла че де ча чић ДР 69
пли вам во дом оЗ 176
пло већ на сум це оЗ 63; оЗ 131; оЗ 377; 

оЗ 417
плод цр ног ду да оЗ 382
плу ћа се шу ме оЗ 412; оЗ 443
плу ћа шу ме се оЗ 171
пљу сак је стао оЗ 101
пљу сне ли та лас оЗ 118; оЗ 732
по бе гла ле ска оЗ 607
по бе ле ле му оЗ 322
под бе лим кро вом оЗ 136
под јед ним кро вом оЗ 314
под је сен па вит оЗ 330
под џе не ри ком оЗ 625
по ди же ве тар оЗ 41
под му кло вре ме оЗ 201
по жар за па да оЗ 622
по је ли мра ви оЗ 564
по ки пе ло оЗ 449
по крио зе лен оЗ 515; оЗ 565
поп ци у зи ду оЗ 96
по ре ме ћа ја оЗ 205
по сва ђа ли се оЗ 260; оЗ 325
по сма трам сте ну оЗ 218
по тај но не што оЗ 307; оЗ 649
по ток жу бо ри оЗ 3
по ток пла нин ски оЗ 629
по ток се у хор оЗ 152
по хва та ле се оЗ 630; ДР 82
по це па ви хор оЗ 725
по це па ло оЗ 430
по це па ло сун це оЗ 697
пошле све пчеле ДР2 6
пр ва ја го да ДР 78
пр ва Мо ра на оЗ 572
пр вак ра чу на ДР 63
пр ва ци ми сле ДР 59
пре но што за ђе оЗ 132; ДР 102
преба цио ме сец оЗ 731
пре да мном ста за оЗ 177
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преко ивице ДР2 1
пре ко по то ка ДР 113
пре ста ла ки ша оЗ 352; оЗ 435; оЗ 635; 

оЗ 701; оЗ 706; оЗ 737
при зна јем, зми јо оЗ 204
при се ла же на оЗ 588
про би јам се кроз оЗ 179
про го во ри ло оЗ 124
про ле ће гр ли оЗ 521
про лећ на бу ра оЗ 720
про лећ ни пљу сак ДР 53
про пла нак је ла оЗ 339
про сјак но ћу је оЗ 506
про сјак пред цр квом оЗ 589; оЗ 523
про сја ку че сто оЗ 125
про сти ре зо ра оЗ 618
про сто ти би ло оЗ 229
про су се жи то оЗ 662
про тр чао пас оЗ 48; оЗ 110
про цве та ли оЗ 492; оЗ 584
про шле но ћи сам ДР 115
пси ду го пам те оЗ 200
пти ца не ди ше оЗ 666
пти ца пре зо ре оЗ 56
пти ца у цр ном оЗ 484
пти це је ди но ДР 89
пти це пе ва ју оЗ 477; оЗ 517; оЗ 530
пти це се и ја оЗ 2; оЗ 91
пти це се чу де оЗ 365; оЗ 388
пу на ку ти ја оЗ 595
пут ми пре се ца оЗ 133

Ра за пе ло не бо оЗ 70; оЗ 305
Раз био не ко ДР 54
Раз бо ле ла се оЗ 74
Раз ве зан ма мин ДР 10
Ра ње ни ју нак оЗ 81; оЗ 358
Рас ту же на је оЗ 461
Ри бар ша ра на ДР 48
Ри ба ри ло ве оЗ 245; оЗ 429; ДР 105
Рој па ху љи ца оЗ 78
Ро је ви зве зда оЗ 384
Ру ме не ме тле оЗ 438
Ру пи ле ко зе оЗ 563

С до бро до шли цом оЗ 613; оЗ 647
С не ба сун це ДоД 23
С фре ске ме све тац оЗ 464
Са неуспелог ДР2 10
Са стре хе ви се оЗ 407

Са криј у ухо оЗ 221
Са мо на чед не оЗ 194
Са су ше на хум ка оЗ 582
Са тљик ра ки је оЗ 42
Са хра ње ни ђа чић оЗ 538
Све де вој чи це ДР 123
Све ти тељ оЗ 457
Све ти тељ Ђур ђе оЗ 453
Све тлом ки чи цом ДР 96
Све ћа као ме сец оЗ 640
Све ћа на сто лу оЗ 698
Све ште ник хо да оЗ 462
Си ђа ми се твој ДоД 11
Сво ме учи те љу ДР 58
Свра ћам ста ро ме оЗ 581
Сву ноћ ми сла вуј оЗ 182; оЗ 243
Се дам ли по вих ДР 25
Се дох на пло чу оЗ 510; оЗ 587
Се ки ре се че оЗ 168; оЗ 390
Сен ка огра де оЗ 717
Се о ске вра не оЗ 85; оЗ 139
Се о ски ста рац ДоД 12
Се о ско гро бље оЗ 465
Се стра и брат се ДР 31
Си ћу шно око оЗ 660
Ски ну ла де ца ДР 32
Ско ре ле хум ке оЗ 579
Скре ну ла ре ка оЗ 19
Сла вуј би гли ше ДР 88
Сла вуј је хтео оЗ 210; оЗ 275; оЗ 600;  

оЗ 672
Сла вуј на гро бу оЗ 543; оЗ 548
Сла вуј но ћас ДР 1
Сле тео го луб оЗ 495
Сло мљен спо ме ник ДоД 13
Смех мр тве де це оЗ 482
Сне жно па ху ље оЗ 433; оЗ 634; оЗ 700; 

ДР 109
Сни ла сам да сам оЗ 175
Сни ми ло сун це оЗ 730
Спу шта се се та оЗ 216
Сре бр не жи це оЗ 728
Сре ди ном ју на оЗ 616
Срели смо змију ДР2 7
Ста ви ла го ра оЗ 97
Ста ви ла ли па ДР 86
Ста ви ло мо ре оЗ 102; оЗ 328; оЗ 641
Ста вио ме сец оЗ 50; оЗ 112; оЗ 421;  

оЗ 709
Ста за кроз тра ву ДР 34
Ста ри се га вран оЗ 135
Ста ри ћу рак ДР 74
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Ства ри у со би ДР 57
Створ у дор њци ма оЗ 308; оЗ 620
Сти дим се ју трос оЗ 219
Сти жу пу чи ном оЗ 69
Сти жу за чам цем оЗ 394; оЗ 685
Сто ти ну дла на оЗ 71; оЗ 425; оЗ 713
Сто чар ви љу шком ДоД 24
Су зе с обра за оЗ 366; оЗ 689
Су је вер ни страх ДоД 14
Су јет ни тре ба оЗ 577
Су мор на ми сао оЗ 195
Сун це дан оЗ 223
Сун це за лу та оЗ 348; оЗ 431; ДР 110
Сун це за па да оЗ 137
Сун це и ме сец оЗ 326
Сун це кад се да оЗ 315
Сун це огре ва оЗ 242
Сун це пре сли ка оЗ 612
Сун це се ра ђа оЗ 8; оЗ 381
Сун цо кре ти оЗ 601; оЗ 673
Сун цо кре ти су оЗ 170
Су хе ма ху не ДР 50
Су хо др во оЗ 542
Су хо се ли шће оЗ 329
Су шти ни зе мље ДоД 15

Та лас с та ла сом оЗ 65
Та лас са та ла сом оЗ 424; оЗ 712
Тан ки раз де љак ДР 35
Та ти це, ка зни ДР 11
Тек за чу је мо оЗ 659
Тешко је схватити оЗ 181
Ти хо! Глас ре ке оЗ 451
Тка ља ма зрач не оЗ 60; оЗ 128
Тра жим у ре ци ДР 24
Тре ба ка зни ти ДР 125
Тре су се шљи ве оЗ 602; оЗ 674
Три ста мо ма ка оЗ 403; оЗ 691
Тро но ги стар ци оЗ 103
Ту ђи вој ни ци оЗ 471

Ћук је ча сов ник оЗ 593; оЗ 708
Ћук се у хор оЗ 147
Ћу ко ви па те оЗ 605

у де тињ ству већ оЗ 213
у де тињ ству сам оЗ 244; оЗ 274; оЗ 447
у де тињ ству смо ДР 129
у за ви ча ју су оЗ 617

у ја ну а ру оЗ 123
у ку лу ко сти оЗ 184
у мла де вео оЗ 40
у мла до сти смо оЗ 1; оЗ 92
у мо јој ру ци оЗ 402
у овом гро бљу ДоД 16
у пар ку вој ник оЗ 727
у сну за блу да оЗ 269
у ста ро сти нас оЗ 163
у тра ви пра зан оЗ 519; оЗ 532
у че о ној ко сти оЗ 578
убо га ду шо оЗ 202
убо ги је лен оЗ 626
убо ги све ци оЗ 463
угар чи ћем ши би це ДР 38
уда ра зво но оЗ 509; оЗ 559
уђи у гро бље оЗ 472
уза луд зна ње оЗ 288
уз не ми ри ли се оЗ 570
украј све же оЗ 558
украј цр кви це оЗ 556
уле тео је оЗ 459
уле тео кос оЗ 455
уље про су то оЗ 655
умо рио се оЗ 321
умор на ре ка оЗ 146; оЗ 372
умро на пу ту оЗ 529
уну ци пам те ДР 17
упа љен труд оЗ 716
упла шен зе чић оЗ 516
уса мље ни ку ДоД 27
ус кр шње ју тро оЗ 507; оЗ 583
усред је ле та ДР 93
уцве љен про сјак оЗ 478; оЗ 488; оЗ 574

Хо да ју гро бљем оЗ 501
Хр па ига ла оЗ 599
Хр па на тру лих оЗ 491
Ху ка ма ши на оЗ 207
Хум ка без кр ста оЗ 553

Цвет на ис то ку оЗ 406
Цвет са мо зва нац оЗ 518; оЗ 531
Цве ће крај ко га оЗ 469
Цве ће на здра вља оЗ 4
Ци ган ка че шља ДР 72
Цр вен огањ бук ти оЗ 57
Цр ве не очи оЗ 151
Цр ве ни пла мен оЗ 14; оЗ 138; оЗ 316
Цр вен каст пла мен оЗ 72
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Цр ква, по лу мрак оЗ 511
Цр кви ца пу ста оЗ 494
Цр ни кри ла ти оЗ 280; оЗ 428; оЗ 696
Цу ри ца на шла ДР 49
Цу ри ца спре ма ДР 21

Ча мац низ мо ре оЗ 393; оЗ 84; оЗ 719
Че га се бо ји ДР 87
Чим до ђе на свет оЗ 334
Че ти ри жи ле оЗ 379; оЗ 419
Чим се спу сти мрак оЗ 43
Чим се спу сти ноћ оЗ 49; оЗ 111
Чо век за пре та оЗ 117
Чо век ко ра ча оЗ 423; оЗ 711
Чо век по гро бљу ДоД 17

Чо век у хо ду оЗ 64
Чу дим се пти ци оЗ 241
Чуд на ли ва да оЗ 299
Чу до у шу ми оЗ 598; ДР2 9
Чуј, ста ри сла вуј оЗ 561

Ша ре ну тра ку оЗ 408
Ши ром врат ни це оЗ 38
Школ ско дво ри ште ДР 67
Шта ли је Ме сец оЗ 82
Што апо сто ли ДР 124
Што ви ше ста рим ДоД 28
Што ду жи жи вот оЗ 287; оЗ 526
Што пу жу уз пут ДР 81
Што та та ла же ДР 8
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Садржај (друга књига)

оЗон За ВИ Ча Ја
I. озон завичаја     �  757

II. кула чеоне кости     �  775
III.  Вечерњача     �  789
IV. Сеоско гробље     �  807
V. Месечево брвно     �  823
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Kонцепција Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осло ње на 
је на ре ше ња ко ја је при ме ни ла са ма пе сни ки ња уче ству ју ћи у при ре ђи ва њу сво јих 
Са бра них де ла ко ја су у из да њу но ли та иза шла у се дам књи га 1969. го ди не, те Са бра них 
пе са ма ко је су код истог из да ва ча об ја вље не у шест из да ња, 1980. и 1982. го ди не у пет, а 
1985, 1987, 1988. и 1990. го ди не у шест књи га. С об зи ром на то да су кри те ри ју ми у 
Са бра ним пе сма ма пре у зе ти из Са бра них де ла, као осно ва за из ра ду Це ло куп них де ла 
узе те су Са бра не пе сме. у скла ду с тим Це ло куп на де ла ком по но ва на су по хро но ло шком 
ре до сле ду из ла ска по је ди них збир ки, с тим да су пе сме из истог пе ри о да ко је су оста ле 
ван збир ки уне се не на кра ју сва ке књи ге она ко ка ко их је пе сни ки ња уоб ли чи ла у Са бра ним 
пе сма ма, а исти кри те ри јум при ме њен је и на збир ке иза шле на кон то га.

Це ло куп на де ла ра ђе на су као на уч но из да ње при че му су, у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
ко ри шће на упут ства ко ја је за та кву вр сту из да ња на пра ви ла Са ну.

Из да ње се за сни ва на по след њој вер зи ји сва ког тек ста Десанке Мак си мо вић ауто-
ри зо ва ној за ње ног жи во та, при че му је пут до ње го вог ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на 
че ти ри бит на пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа (уко ли ко га има), пре ко вер зи је 
пр ви пут об ја вље не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви пут об ја вље не у збир ци до 
вер зи је у Са бра ним пе сма ма. Раз ли ке у од но су на ко нач ну вер зи ју, уоче не на тим пунк то-
ви ма, у науч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден ти ра не као ва ри јан те.

Це ло куп на де ла са др же све на по у здан на чин ауто ри зо ва не тек сто ве и пре во де Де сан ке 
Мак си мо вић до ко јих је на са да шњем ни воу ис тра же но сти ње ног де ла би ло мо гу ће до ћи.

I том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Пе сме (1924), Зе ле ни ви тез (1930), Го зба на ли ва ди (1932), 

Но ве пе сме (1936) • Пе сме ван збир ки (1920–1936).
–  књи га дру га • Збир ке Пе сник и за ви чај (1946), Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945), 

Отаџ би на у пр во мај ској повoрци (1949) и Отаџ би но, ту сам (1951) • Пе сме ван 
збир ки (1936–1951).

 II том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Иза бра не пе сме (1950), Ми рис зе мље (1955), За ро бље ник сно

ва (1960), Го во ри ти хо (1961), Тра жим по ми ло ва ње (1964) • Пе сме ван збир ки 
(1951–1969).

–  књи га дру га • Збир ке Не мам ви ше вре ме на (1973),  Ле то пис Пе ру но вих по то ма
ка (1976), Пе сме из Нор ве шке (1976), Ни чи ја зе мља (1979) • Пе сме ван збир ки 
(1969–1979).

  III том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Сло во о љу ба ви (1983),  Ме ђа ши се ћа ња (1983), Са јам ре чи 

(1987), Ми хољ ско ле то (1987), Пам ти ћу cвe (1988), Не бе ски раз бој (1991) и Зо
ви на сви ра ла (1992) • Пе сме ван збир ки (1979–1993).

– књи га дру га • Ха и ку по е зи ја (1988–1993).



IV том пРо За
–  књи га пр ва • Ро ма ни Отво рен про зор (1954), Бун тов ан раз ред (1960), Не за бо ра

ви ти (1969).
–  књи га дру га • Збир ке при по ве да ка Лу ди ло ср ца (1931), Ка ко они жи ве (1935), Стра

шна игра (1954) • При по вет ке ван збир ки.

V том пРо За
–  Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) • путописи Пра зни ци пу то ва ња (1972), Сним ци из Швај

цар ске (1978) • Ра зни спи си (1927–1991).

VI том пеСМе За Де Цу
–  Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), За го

нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950), 
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955), 
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода
ни ци (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967), 
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.

VII том пРоЗа За Де Цу
–  Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја 

соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из 
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем 
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967), 
Па туљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева 
небесница (1998).

VIII том пРе Во ДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).

IX том пРе Во ДИ
–  Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За

падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских на ро да 
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски, 
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и фран цу-
ски песници).

X том БИоБИ БлИ о ГРа ФИ Ја
–  Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Ли те

ра тура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.





Десанка Максимовић Целокупна Дела, том 3 песме | Издавачи Задужбина Десанка Максимовић, 
Јп Службени гласник и Завод за уџбенике | За издаваче: Станиша Тутњевић, председник управног 

одбора; Слободан Гавриловић, директор и главни и одговорни уредник; Милољуб албијанић, 
директор и главни уредник | Дизајн Милош Мајсторовић | Извршна уредница Маја Живковић | 

коректура Ива пивљаковић | Техничко уређење нина попов | Београд, 2012 



CIP – каталогизација у публикацији
народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1

МакСИМоВИЋ, Десанка, 1898–1993
песме. књ. 1, (1979–1993). књ. 2, (1988–1993) / Десанка 

Максимовић ; приредили: књ. 1 Душан Иванић, књ. 2 Живан 
Живковић, Бојан Ђорђевић. – Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 
(Београд : Гласник). – 907 стр. ; 24 cm. – (Целокупна дела / 

Десанка Максимовић ; т. 3)

Тираж 500. – напомене: стр. 659–720; 865–895. – Рјечник мање 
познатих ријечи: стр. 729. – Регистри.

ISBN 978-86-519-0751-0 (СГ)
1. Иванић, Душан [уредник] 2. Живковић, Живан [уредник] 

3. Ђорђевић, Бојан [уредник]

COBISS.SR-ID 188932620



Задужбина Десанка Максимовић ЈП Службени ласник ЈП Заво за уџбенике


	Nazad: 
	Повратак на почетну страну: 
	Напредно претраживање: 
	САДРЖАЈ: 


