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намерник
Намерн ик бан у усам љен ик у човек у.
Лич ило је да га судбина шаље,
и чин ио се познат им однек уд,
опом ињао на младост далек у –
поседео
и отишао даље.
Говорио је о пес ниц има му сродн им,
књигама које се памте и које плене.
Чин ило се сам са собом разговор вод и
пут ујућ и кроз успомене.
Говорио је о пролећу завичајном, белом,
које лом и покорице плитк их бара
и сметове лиш ћа пробија челом,
о живот у, о смрт и говорио –
поседео
и отишао даље.
Говорио да му год и време благо, влаж но,
кад сунце тек иза облак а пробија.
Неваж но је пос тајало важ но,
непоезија пос тајал а поезија.
Пос ле боравк а његовога кратк а
остал а је туга и празнина,
као да је вихор ране снове побро.
Али, што би рек ла народна гатк а:
ко зна мож да је и добро
што је уз пут само поседео
и отишао даље.
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САДРЖАЈ

Тајна
Не бих могла без тајне.
Пес ма ме тек тол ико ода
кол ико ода цвеће
шта се збива у подзем љу,
кол ико облак ода
шта се спрема иза деветог свод а.
Не бих могла без тајне.
Увек у мен и тиња
нек а скривена горч ина.
Тек тол ико се исповед ам
кол ико зем ља кроз раскош рас тиња.
У паперт у срца пуштам,
али у олтар не дам.
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________ Слово о љубави ________

Иза штита поезије
Реч и које сам тајил а,
које нис у могле бит и изречене
очи у очи, на раск рш ћу,
од стид а, од страх а,
стоје у пес ми неп рикос новене.

5

Прош ле кроз чис тил иште
поезије и бол а,
грех а су опроштене
као да су иск азане са олтара,
као да су обзнањене са прес тол а.
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У пес ми су као у зачараном врт у
куд само трагач и за сном зађу.
У њој, као мед у шумс ком саћу,
реч и стоје свач ије и нич ије,
и твоје и моје.

15

Реч и у поезији невино звуче
као први пут изговорене,
као љубавне изјаве
на срц у лиц идерс ком.
Тако их читај, нагнеш ли кад главу
над песама свес ком.
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Слово о љубави
Ако се вол ите љубављу
која буја у самоћ и, од разд аљине,
која је више од сна него од свес ти,
и по рас танк у дрхтаћете од мил ине,
могнете ли се још икад а срес ти.
Ви који се вол ите љубављу испос ник а,
са страхом од саг решења,
који као птица о кавез лом ите крил а,
сећаћете се увек једно другом лик а.
И по рас танк у
зам рет и вам неће гушена хтења.
Ако због ње пат иш од несан ице
и у поноћ ход аш буд ан
по башти,
ако те лом и неу тољена жеља луд а,
сећања на њу ник ад се нећеш спас ти.
Оних с којима се играмо
око ват ре,
а бојимо се да је дод ирнемо,
с којима идемо крај понора
незаг рљен и и нем и,
сећаћемо се дуго
ма и заволел и зат им друге.
Ако је жел иш безг ран ично,
а сед иш крај ње без гласа
слушајућ и бајк у која се у вама рађа,
сван ућу слично,
памт ићеш је и кад се зима
пред тобом забел аса.
Ако верујеш седећ и уз њу
да је љубав мас лачков пухор
који свак и дод ир може да стресе,
ако вол иш у њој сан и дете,
ако ти је без ње пус то и глухо,
мисао на њу буд иће те
и кад се рас танете.
Зау век се памте они
с којима се грл ил и нис мо,
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________ Слово о љубави ________

чије су нам усне остале непознате,
којима смо само с пролећа, у сну,
писал и пис мо.
Они који се као реке не мог у слит и,
међу којима нема спојног суд а
крви и крви вреле,
а срца им се дозивају лудо,
заборавит и се неће
ни кад им душе буду поседеле.
Ако вам је љубав нож у срц у,
а бојите се тај нож извућ и,
као да ћете тог часа умрет и,
памт иће те он, сет иће те се
и умирућ и.
Они због којих срца
осећамо као ран у,
али ран у због које се јед ино живи,
у сећање нам бан у
и кад завол имо друге –
и осет имо се нес рећн и и криви.
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обмане
Хтео је неко неком да под ари
што се теш ко може –
јут ро које се помаља изд алек а,
с мирисом млек а
и дет иње коже,
а сунце је као бол припек ло.
Хтео је неко неком да под ари
што се теш ко може –
два са неба облак а бел а
нал ик на гран у воћн у
у цвет у,
а крил а облак а се обрел а
у лепт ириц у ноћн у.
Хтео је неко неком да под ари
што се теш ко може –
луд ило сјаја, вихора и воде
пуч ине по југовој бури,
а вал му је са дна океа на
добац ио грумен твари
целу вечност старе –
кам ичак сури.

16

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Слово о љубави ________

Стазе ничу и затиру се
Између два пријатеља
као између два врта и две улице
бил а је најп ре путања кратк а,
од две-три мож да под лан ице.
Прво су пријатељи могли и шаптат и,
а чул и су се и поздрављал и руком,
али стаза је стал а рас ти зат им
и зат рпават и се лис том и шљунком.
Временом је пос тал а дуга као рек а,
нис у се пријатељи могли довик ат и,
нис у чул и својим реч има одјек а,
нис у се могли изблиза поглед ат и.
Зат им је стаза ишчез ла као дуга,
ни да је пос тојал а не би се рек ло.
Као да је обмана шумом протек ла,
остал а је за њом тек приг ушена туга.
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________ Десанка Максимовић ________

Фатаморгана
Било је чудес но.
Као фатаморгана,
као и јес те и није.
Слушало се нет рем ице, жудно,
као кад се призивају дус и.
Уто негде чу се
лупа врата,
неко исп ус ти кључе,
зат ит ра негде пламен свеће.
И лепота ишчезе
као кад се уплашен дух повуче,
љут што су га непос већен и звал и,
нес рећан што је отк рио
крајичак тајне –
која као човек
и пос тоји и не пос тоји.
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________ Слово о љубави ________

Халуцинација слуха
Опет вечерас
уза само ухо
чујем глас
приг ушен, плах,
као мас лачк а пухор,
као шапат и дет ињи дах.

5

Ево га, ево,
то исти глас је
као кад клас је
ветар нише
или се кише утиша млаз.

10

Ево га опет,
као сутона слап,
и нагло се стиша,
само још понек а ваздуш на, мек а,
падне кап
по кап.
И пос ле кап љице задње
дуга тиш ина
без одјек а.
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________ Десанка Максимовић ________

Дружићу се са сунцем
Кад је већ тако,
друж ићу се са сунцем.
Ићи ћу му у сус рет дуго,
ја уз брдо, оно ће се уз небо пет и,
ја ћу хитат и, оно ће ићи пол ако
уживајућ и у прос траном вид ик у.
Кад оно у подне стане на неба цес ти,
ја ћу на зем љи нед алеко сес ти;
кад оно почне слазит и низ модру кос у,
и ја ћу низ брдо
са пас тирима и њиховим крдом.
Пред ноћ кад се сунце рас тане од мене,
у сну ја ћу нас тавит и да га прат им
низ његове путе мен и невиђне.
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________ Слово о љубави ________

Варљиве светлости
Мис ли, лепт ирице ноћне,
на коју светлост у мен и јуришате
кад су већ многе утуљене давно?
Мис ли ноћне, јато
нем ирно, узвитлано!

5

Мож да вас заваравају
светлуцања фосфорас та
давн их сећања,
као неиск ус на путн ик а
жиш ци у шум и око вековног пања.

10

А мож да су светлос ти живе проп ламсале
под сметовима год ина,
мож да се у неком зак утк у ват ра
поново пал и
и зато се скуп љају ваша јата.
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________ Десанка Максимовић ________

на води
Над нама небо се плави,
обал а нас мејана светли,
шумарц и с обе стране.
Јед ан облак бео
и ко зна које врбе гране
заг рљен и плове,
потон у, снова се роде.
У крманоша поглед врео
блуд и од неба до воде.

5

Негде високо птице смеле,
понек и лист у воду кане,
у наше ћутање
обалс ких шумарак а шапат тих.
У крманоша очи вреле,
да ми је своје хладне длане
спус тит и на њих.
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етикета за вино
Ово вино је мож да још из Зак арпат ја,
мож да је бог вина запечаћен у боц и,
мож да звездом, мож да лис тићем злата
запечат ил и су га још праоц и.
Мож да је демон алкохолу у бездна
убац ио вечног нем ира кључе,
ни сам и виног рад ар нек ад не зна
шта се у вино кришом увуче.
Да ли да га отворимо сад, по дан у,
или у тих а предвечерја домаћа?
Свечано као пчел ар скрам у воштан у
с давно запечаћеног шумс ког саћа.
Богзна у ком је древном подрум у
ово вино точено и у која времена
и шта је виног рад ар имао на уму
док се у шири још ковитлал а пена.
Мож да да га чувамо за намерн ик а,
да га он, временом печаћеног, отпечат и,
или да напојимо на друм у војн ик а,
или дроздове на пијанк у зват и?
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Мож да су прец и за душ у прадедову
пил и га и наздрављал и њиме Перун у,
мож да ишли њиме на свадбе да зову,
мож да сам Перун у њега ват ре сун у.
Или да боц у бац имо у вал девет и
и све у њој зат ворене изазове,
све што из вина мам и и што прет и,
тајне сунаца и богова снове.
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________ Десанка Максимовић ________

пролећна вртоглавица
Видел а сам у шум и јуче,
нед алеко од новосечене грађе,
дрво чудно између стабал а старих,
на пад ин и окрен утој Колубари –
и сад ник ако да га нађем.

5

Упамт ил а сам, шум друкч ији има
него околно слично му дрвеће –
тако се говор пес ник а изу зима
од говора људ и међ којима се креће.
Не знам куд а се могло дет и,
а видел а сам га очима јуче;
сад није ни тамо куд Тамнава пуче,
а није ни овде у буковој чес ти.
Чин и се сан, а јава је бил а,
стајал а сам му испод грана,
а није птица па да има крил а,
није човек што ишчезне из сећања.
А мож да је то дрво у мен и,
негде дубоко, у дну ума,
у чес ти зат урен их сећања и слик а,
и прос то га је прес лик ал а шума.
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________ Слово о љубави ________

Јутро после бдења
Дивно ли је овако у пролетњи дан,
низ јутарњи росан пут,
кроз измаглице беље од млек а
проћ и пос ле бдења, неис паван
као стари ћук.
Путем само идеш ти
и невид љива негде бунца рек а
и само ти се кроз ливаде ближе
још буновна два-три путељк а,
и месец блед, ужас нут,
што га је зора на небу затек ла.
И само ти, и мутна узбуђења
којима још не слут иш порек ла.
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САДРЖАЈ

Жега
Сред божјега летњег дана
идем улицом где нема дрвета,
нема стрехе,
не знам од сунца куд да се денем;
наједном спазим крај своје сенке,
као пале са другог света,
ступају неке сèне.
Мож да се и прич ињавају мен и
због сунца оголелог, због жеге,
а мож да ступају уза ме
неч ије сен и
ослобођене заг робне стеге,
мож да се прил ике мрт вих пријатеља
јате око мене.
Понек а се јас но оцртава,
понек а лелуја
као сенк а брезе,
понек а се као хлад јаблана
у беск рај дуж и,
а понеке су тамне и нис ке
као са туја.
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Али биле сен и
давно пом рл их пријатеља,
или хлад дрвећа пот рулел а,
које се овде нек ад небу пело
буктећ и зелен илом век за веком,
тек још неч ије сенке, зацело,
мешају се са мојом сенком.
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Без одјека
Знам како је олуји кад залута
у пус ту равн иц у без гран ица,
нигде ослонца, плота, коца,
не зна је ли сиш ла с пута.
Пукн у даљине без преп рек а,
нигде план ине
да се с њом пох рве,
ни на небу ни на зем љи чард ак а,
вет рењаче нигде не има,
нигде ват ре, нигде дима,
да се с њима поразговара.
Нема о што да се поштапа,
у безд ан празнине пад а
као у понор вод а слапа.
Једном сам и ја олуја бил а,
нос ил а у себи плас тове облак а,
а пред а мном бесп ут ица и празнина.
Нише куће с лучем,
ни лавеж а пас јег из мрак а,
нигде пријатеља
да ме за рук у узме,
да раш ири пред а мном наручје.
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краљевић и просјак
Краљевићу, пус ти да проход ам
под твојим плаштом
по прип итом љеном твојих стаза шљунк у,
твојом баштом
где у ланц има златн им дрхте брезе,
пус ти да мраморне краљевне и витезе
дод ирнем руком.
Теби ево моје пас тирс ке пал ице,
испод срца зем љи се зачел а.
Год ине је сваке
по прс тен вечност на њу натак ла.
Иди оном путањом и пред сван уће
стић и ћеш до нак рај горе –
ту се одмори
и нап и птич ијега млек а зоре.
А мене пус ти да бац им око
на краљевс ку маховин у где спаваш,
у одаје
пред чијим окн има звезде ко прос јак иње
залуд чек ају да уђу,
где месец и звезде зал азе само
као намерн иц и у вас ион у туђу.
Ти прол ази кроз конач ишта
небес ких свет ил а,
крај њихових у вод и оглед ал а.
Пењи се стазом која је нају ж а
уз осунчано стење
док ле се само гуштер и лишај пење,
корачај бос преко сунчевога жара,
прес кач и светлу међ стаблима ужад,
пот раж и у стрњиц и
златн ик који сунце бац и
да га нађу пас тири и прос јац и.
А мене пус ти у дворс ке одаје,
где по стварима
вештачке светлос ти пад а иње,
где се сунца људс ком руком пале,
где поп ут пас торк и у кут у ћуте
светлос ти дневне,
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где таме сиње
вас дан су око тебе као краљевне.
Ти, Краљевићу, прерушен у пас тира,
у обућ и од коре и лике,
пођи у план инс ке тиш ине и тмуше,
међу своје крил ате под ан ике,
суморне ћукове, шеве и грм уше,
који не бораве људ има под стрехом,
и не кљуцају на људс коме праг у;
пос мат рај како се воле и облаче.
Зађи и међу одметн ице пчеле
које су из пчел ињега дворца
своје племе на слободу извеле.
Пођи, Краљевићу, прерушен у пас тира.
И бог прерушен зем љом ход а,
завирује у гнезда и јазбине,
посед и на чобанс ком огњишту зат рлом,
с рибарима плови дуж вод а,
с ловц има иди по траг у дивљач и,
у сирот ињс ке се кол ибе завлач и.
Краљевићу, одш крин и ми врата твога дана,
пус ти ме у јед ан од његових зак утак а,
пун незнанога ми блес ка,
незнанога мрак а,
далек као далек а фатаморгана
иза предел а тундри, тајг и и пес ка.
А ти пођи кроз краљевин у невиђен у,
до ње вод и сто пас тирс ких стаза.
Кап ије пред тобом отвараће ветар,
прат иће те нем уштих под ан ик а чета.
Иди обалом урвина и рек а
и зверињих држ и се богаза;
веруј вод ич има план инс ких одјек а.
Краљевићу, у зем љи пас тира залутај!
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наједном сам пролећем опијена
Наједном сам пролећем опијена,
као на пуч ин и ниш у се ствари,
и идем према пес ми која изг рева
као месец у месечари.
Има ли ишта врел ије и луђе
и чудн ије
него кад у срце семе пес ме уђе
и као лист се спрема да избије.
До јуче ми све зак ључано
отк ључавам наједном волшебн им кључем.
И чин и ми се да ми је дано
пуч ином да газим,
у небеса рук у да завучем.
Будна сам, али као да спавам,
повезујем ствари неповезане,
глава ми је чуд а крцата,
и мелод ије надол азе са сваке стране.
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пролећни сликови
Тек што се род и први стих
а ројење сликова поче,
закопчавају до грл а пес му
као копче.
Хватају се о стихове,
као пчеле кад се хватат и стан у
шум и о гран у.
Мож да зато што је сунчано,
што јаглац и глог мирише,
што је јут ром рано
и што пљуште мириса кише.
Јед ва одолевам
нес трп љивог слик а звон у и смех у,
здес на, слева,
ко пчел ар с упаљен им трудом у мех у
што пчел ама јед ва одолева.
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прва посета
Дол азим, шумо, празне руке,
а први пут сам у теби, опрос ти.
Не донос им ти ни цвета, ни јабуке
да те орадос тим.
Не донос им ни зелен их зеба,
ни расаде шумс ких трава,
ни заљубљен их тет реба,
ни окрил ател их мрава.
Обичај је кад први пут дођу гос ти
да донес у петла,
а ја нисам ни сен ице, ни детла,
да те орадос тим.
Не донос им ти бдиљу вечн у, сову,
дароват и не ваља те птице,
могле би да ти невоље дозову,
да наврате у гране несан ице.
Нисам ти донел а ни дуге варк у,
ни југову олују,
ни под камен чуварш ум у камењарк у –
већ само туге белоу ш ку гују.
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не треба се надати
Не треба се над ат и,
изневери свак а над а.
Већ иза девете неке врлет и,
цветнога поља или сел а,
сећат и се човек јед ва је кад ар
и оног због чега је једном
хтео умрет и.
Не вероват и у час не реч и,
у врл ине,
ни да вечно трају бол и усх ићење,
већ иза девете реке и план ине
да с подс мехом што о теби рекне
и пријатељ дође у иск ушење.
Не треба се над ат и у љубав,
вероват и да нас може ико
волет и до пос ледњег часа земна.
Срца људс ка су за равнодуш ност,
за заборав,
увек спремна
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Бојазан
Позовем ли у поноћ кога,
мог у му прек ин ут и заг рљај и сан;
зак ас нит и за вечност мог у,
позовем ли идућ и дан.
Зак уцам ли и на врата одш крин ута,
мог у зач ут и смех подрутљив;
заобиђем ли, истога мин ута
прекор мог у осет ит и жив.
Нек ад ми се учин и да ме у стоп у
прат и нек а сенк а, мисао, дах;
пок ажем ли да их осећам,
развејаће се као облак.
Упут им ли се тамо где је врт
лековите сенке и тајне пун,
пом ис лим мост се може пок азат и крт
и привид уз обалу привезан чун.
Изговорим ли тад а речц у нек у,
ма коју од неж них мог ућ их,
ко зна хоће ли се у одјек у
ијед ан на њу одазват и слик.
Учин и ли се нек ад да ме дозива
из ноћ и однек уд а гласак тих,
као да се боји и оклева,
пом ис лим то само је будућ и слик.
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Дан посета
Човек у сам иц и чек а,
на свак и звук преза.
У ходн ик у ланаца звек а,
шкрип и реза –
није к њем у.
Неко некога глас но траж и –
не траже њега.
Страж ар поново кључем барата –
не дол азе ни сад к њем у.
Трза се опет од теш ког бата
неч ијих ног у –
не иду к њем у.
Мож да је на воз зак ас нил а,
а нема више ниједног до ноћ и,
и не може доћ и.
Опет реза.
Прође два мин ута.
Није она ни овог пута.
Чувар прес танак посета труби.
Мож да је умрл а,
мож да ник ад више неће доћ и.
Око тамн ице зидови смрт и и ноћ и.
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нема никог
Мутнога неба завирило око –
никог нема.
Куцн ул а као дечјим прс том
кап љица у окно – никог нема.
Пљусак залупао целом шаком
у тамно стак ло –
никог нема.
Отворио врата вихор
као руке грању –
нема никог.
Пројурил а кроз кућу олуја
у очајању –
никог нема.
Заг рл ил а двориште дуга,
сем тамн их смрек а –
никог нема.
Увук ла се испод прага
хладноће гуја – никог нема.
На стрех у трема легла туга
и бди тихо –
никог нема.
Бол зак уцао
и нем чек а –
нема никог.
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Сновиђење
Волшебн и врач,
негде сред преис торијс ких шума,
који је тајн у људс ке крви пок ро,
цел и дод иром длана
рас тиње, дивљач и змијс ке цареве,
које као метан
гуш и бол
људс ком болу истоветан.
Он улива у ухо биљн и отров
праљуд има зат рављена ума,
и некоме сличном мен и,
срца старог као глечер,
гас и у вод и звезде
као угљевље.
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Мирис коприва
Пијем жедно мирис коп рива.
Берем је и не осећам
да ме њен лист жари,
као да су ме у њега, болес ну,
дететом повијал и травари
и давал и ми кап и
њезина зелена вина,
као да је иста слик а
моје крви
и сок а коп ривина.
Мож да је и око тебе, прис пелог
из давне неке приче,
трептао ореол који жари
и у крви ти тек ла коп ривина
опојност жес ток а;
мож да ми је у твојој близин и
зато бивало
као у мирис у
коп ривина сунцем заг рејана сок а.
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Сутворац
Јуче ми је чек ана неч ија реч
као пчел а
са душе непознате
праш нике донел а
и оплод ил а поворке маште
као што се оплоде шуме и баште.
Уђе ли икад а
тај мој сут ворац
у вртове и воћњаке,
у куле мојих творевина,
неће знат и
да су оне
заједн ичк а наша имовина.
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Мој сабеседник је говорио
Судбина је кад а сунце чим зађе
одмах се истим путем врат и.
Судбина кад а на тек залечене ране
падне врућ пепео или љута слана.
Судбина је кад неч ије лето
позас тане и причек а
да га стигне неч ије пролеће.
Судбина је кад сте се животом клел и
да нећете нешто поч ин ит и,
и поч ин ите.
Судбина кад а цел а живота не сањате
и наједном вас снађу снови.
Судбина кад љубав нагло дигне
с неч ијег срца надг робн у плоч у.

40

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Апокрифи о немуштима

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Безгрешно зачеће
На ливад и мож да хиљаду једна
крун ица бел а,
трош на као облачак и мек а,
тихо се нише,
као да се у мис ли занел а,
као да нешто вел ико чек а.
Жен их а најезда плах а
као са неба пал а,
у облац има цветнога прах а,
пред прво предвечерје,
на ливаду је дојах ал а.

5

10

Без свадбенога шума,
без икак вих обред а,
вољом неког заоблачног ума,
бел а ливад а цветна
зачел а је сва одред а.
Док си трен уо оком,
жен их прахоносац је опи,
ни сама не би свес на
како се омама дес и;
лат ице као очи склоп ив,
заглед ана у себе дубоко.
Цел а ливад а бел а
у сутон у материнс ки блис та.
Није безг реш но тако
ни Библија зачел а
свога мезимца Хрис та.
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Чаролија
Летос у ово доба
цветал а је на истом мес ту
биљк а мајк а.
Сад ту рас ту њене кћери
и, по закон има нас леђа,
с истим бројем заперак а,
и по јед ан укриво рас те свакој
јер је и у мајке било тако.
И ја сам као ово цвеће
поновил а прадедовс ке особине,
од боје гласа до слом љен их веђа,
до тога да ме лако
обу зима дивљења пламен,
поновил а и ман у
да дигн уто држ им дес но раме.
Зар овај закон нас леђа,
исти за мене и за цвеће,
за гуштере и за змиђу,
за птице, брезе и вење,
не лич и на пес ме чарол ију,
не довод и у паганс ко усх ићење!
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Жених и невеста
Жен их и невес та, два дводома цвета,
на сунц у се греју
јед ва чек ајућ и да стигн у инсект и,
да поветарц и из шуме повеју
и крун ице им споје.

5

Жен их и невес та, два дводома цвета,
нал ик на једне јабуке полутке,
само собом обу зета,
као да је на свет у јед ино њих двоје,
за заг рљајем чезну ћутке.

10

Пред ноћ очи к небу под игне невес та
и са звезда злато за кос у краде;
жен их а приземне маме ват ре,
он свице изнад живице пос мат ра
копнећ и од нес трп љења и наде.

15

У то поветарац, ливадом мин у,
зам рс и стабљике цветова
и кроз дол ин у
нек амо нес та.
Ко зна кад ће се опет заг рл ит и
жен их и невес та.
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око за око
Као прве прис тал ице Исуса
царс тво биљак а неизмерно
прима патњу без роптања:
кук уруза чес те, раж и клас плав,
булк а руса,
погажена трава рана,
умиру не зак ук ав.
Умире без прот ивљења, смерна,
врба која тек лис та,
јагорчевина и кук урек,
све биљно царс тво неизмерно,
као први апос тол и Хрис та,
у први хриш ћанс тва век.
Само коп рива,
као и за мог дет ињс тва,
као и у време Мојс ијево,
свет и се жес токо
жаром за жар,
зубом за зуб, оком за око.

46

5

10

15

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Слово о љубави ________

Маслачци
Пољс ка црк вена тиш ина.
Нема вет ра,
нема инсек ата,
небеса недуж но плава,
као душа лак а.
Наједном се двојиц и
свет итеља мас лачак а
одрон ише ореол и са глава.

5

Нис у се ниотк уд чул и
људс ки корац и ни криц и,
високо је само прозујал а пчел а,
одјекн уо само негде
далеко глас птиц и.
Тек, нек и потајан, невид љив,
револуц ионар им збац и
светачке ореоле са чел а.
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пролећна сета
Држ им у руц и бокор јагорчевине
с кореном ишч упан.
На прс тима ми трагови биљна сок а
и жил ице као бел а мож дана влакна.
Мож да је био мек, душеван дан,
мож да ми је пао на ум нек и стих
о смрт и, нед авно проч итан,
или неко из кога већ ниче трава –
тек учин и ми се сав биљн и свет
прекором према мен и обу зет.

10

Не обрадоваше ме ни љут ић и жут и,
ни први струк кук урек а,
ни вис ибабе цветови,
као ужас нут и –
сви као да ме се туђе и неч им прете.

15

Спус тих на пањ јагорчевине бокор
и остадох уза њ стојећ и
као уз мрт во дете.
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одвећ брзо
Суседе давнаш њи
са паш њак а украј бранковинс ке порте,
који си лич ио на јата
сунчевих по трави пољубаца,
кроз чије је аорте,
умес то хлорофил а,
златна рек а лил а –
суседе давнаш њи,
кога април свуд пољем разбаца
као прег ршти кумовс ких дук ата,
одвећ брзо пос тадос мо пухор.
Није пот ребна сил а орк ана,
развејаће нас скорих дана
и поветарац који не чује ухо.
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________ Десанка Максимовић ________

Бакарна ружа
Зацело су овде у зем љи
нек ад давно бил и закопан и
новч ић и бак арн и,
турс ки, визант ијс ки или римс ки,
женс ке копче, појас и и нис ке,
те се ова руж а зимс ка
зато бак арно пен и.
Зацело је још ко заметак мален и
прод ирућ и кроз подзем ље
закопан их ризница се так ла
и недуж но им пок рал а бак ар.
Зацело је нек ад давно, давно,
у сван уће рано,
док се није пробуд ио нико,
дошао неко овамо
с мот иком и пијуком
и оставио закопано
благо крадено или стечено муком.
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________ Слово о љубави ________

коренак ражи
Коренак раж и
хиљад ама влак ана
урања
зем љи у ткања
и траж и
огњишта
одак ле бију
првородна топ лота и влага.
Коренак раж и је као пес ма
која без прес танк а
рон и у дубин у
и иште
душе исконс ко огњиште
разапета над њиме као замк а.
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________ Десанка Максимовић ________

Дивизма слути смрт
Блис ку смрт дивизма слут и,
остал а је као вретено гол а,
као старачк а рук а сува,
остал а без иједног ока.
Блис ку смрт дивизма слут и,
остал а је у једном мин ут у
слична безл ис ну врбову пруг у,
пал иц и дрена,
кук уруза обраног струк у.
Угас ил а је нагла олуја
њезин у висок у свећу.
Блис ку смрт дивизма слут и
и није јој теш ко умрет и
кад већ не светли.
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Црне сузе
Црне сузе рон и кук ута,
сваког мин ута
нова ће на зем љу пас ти.
У зем љи има отрова и зал а
па је црна и отровна проц ветал а.
Црне сузе рон и кук ута,
извиру зем љи из неке тмине,
из отровне неке дубине.
Крваве сузе рон и кук ута,
роне се мож да да нам јаве
да и зем ље груд и крваве.

5
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________ Десанка Максимовић ________

Буђење траве
Трава се пол ако буд и,
скид а са себе
перин у измаглице,
извлач и испод ње рук у по рук у
стресајућ сањивост
као пробуђене птице
рос у са перја.
Кад цветови испод магле пок ривача
главе извук у,
зас ветли сијасет месеца,
ситн их сунаца,
зацак ли се сијасет беоњача
как ве имају само цветови и деца.
Нигде никог, све је глухо,
стазе још у маглу тон у.
Травом мине шапат,
јед ва га чује ухо.
Пењу се у вас ион у
мирис и лак и као пухор,
прво сунце им пруж а лес тве.
Зрак је пун
мирис не сете.
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________ Слово о љубави ________

Змија у мору траве
Неп ријатељу срећно умак ав,
рази г рана, без змијс ких преду м иш љаја
опак а шарк а
пијана од сјаја
са травом се помеша
и она сак ри драг уље њеног свлак а.
Као пливач ица воду сек ла је
зелен у плим у тал асаву,
сад увис диж ућ и,
сад гњурајућ и у биље главу.
Бацал а се у траву полеђуш ке,
дизал а дупке,
пробијајућ и се ливадом као водом,
без зас тајк ивања, муш ки.
Сад заморена,
главе теже од туча,
опруж ив се још једном кол ико је дуга
у корову се склупча.
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________ Десанка Максимовић ________

подземни алхемичари
Подземн и алхем ичари,
како прет ворис те глин у
у сласт, у горч ин у,
у отрове,
како је прет ворис те
у мирисе и у боје?
Како подземне јаве
прет варате у снове?

5

Како чин ите да се разл ичц и плаве,
а љут ић и жуте,
ко је тај ко вари
мирисе и отрове?
Подземн и алхем ичари,
можете ли моје тамне јаве
прет ворит и у снове?
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________ Слово о љубави ________

Сребрна грана
Расц ветао се у леји нек и дан
ђурђевак
прозрачан, лак,
као тушем нац ртан.
Свак а му крун ица истоветна,
као мерена сант имет ром.
Мож да и није стабљик а цветна
него роса
кад на влат и траве сине,
мож даје сазвеж ђе ситно
пало из кос моса.
А мож да и сребрна грана
искована руком дизајнера
однек уд из Кине
или Јапана.
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Цветно чудо
Као из убоге кол ибе сламне
глум ица царс ки одевена,
појави се из зем ље цвет пламен
с круном од јантара,
с мирисом ливадс ког мед а.
Да га људс ка рук а ствара
год ине дана,
не би му круна бил а
тако обас јана,
не би му нијед ан козмет ичар земн и
могао да свари
овај мирис мед ан
као што га сварише
подземн и алхем ичари.
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Спратови
Дубоко у трави нем ушти су зау зет и
својим пос ловима, својим љубавима,
на смрт опом ињу пужева пагоде
непом ичне,
змије се савијају у кот уре
задуш ничк им свећама сличне,
мрави тек у у дутој рец и,
крупн им корац има пешаче јеленц и,
заверен ичк и ћуте тлом разас ута
жива зрнца мал а
амет ис та, бак ра и корал а.
Изнад зем ље и праш уме травне
плам ичц и цветн их круна светле,
мрсе зрак крил а инсек ата,
дрхт уре на жези
зрачне свиле мреже,
чују се рад ион ице детла,
и полум рак шумс ки
сунчане нож нице реж у.
А горе на небес има безбројн и
љубавн ичк и заг рљаји облак а,
њихови судови спојн и
и сурови нагли рас танц и,
вет ром им гоњена једра,
и наједном све ишчезава –
небеса остају пус та и ведра.
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________ Десанка Максимовић ________

успаванка цвећу
Спавајте,
од светлос ти су вам уморне очи.
Спавајте,
навућ и ћу завесе да има мрак а.
Спавајте,
преп ун и сте дневн их утисак а,
модрога неба, сунчевога злата.
На одмор ћу сад а поћ и и ја,
утрн ућу ламп у да ми не сија,
зат ворит и своје собе врата.
Спавајте,
вама ће ноћ бит и лак а,
а мене ће буд ит и снови,
рђаве слутње, сећања упорна,
бићу све до зоре њихово оруђе,
лебдеће ми душом
као око свеће ноћн и лепт ири.
Спавајте,
зат ворићу добро душ у
да мој теж ак сан
у ваш не уђе.
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________ Слово о љубави ________

Болесници
Мал и болес ни цвет
има грозниц у,
дланови му горе, жут је у лиц у,
жеђ га муч и.
У зелен у крв
као да су му се улиле
кап ље жуч и.

5

Усам љен је дубоко,
хтео би на терас у,
хтео би ваздух а, воде;
али нико да му оде,
нико није за њега докон.

10

Крај њега је дечак који не може да ход а,
оба су беспомоћна тако,
пос мат рају ћутке кроз окно,
и није нијед ан кад ар
другоме ни воде ни сунца да дод а.

15
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пас завија
У дворишту се створио једног дана
пас кога дотле нис мо виђал и,
као да је пао са звезде,
из вас ионе,
и стао стравично завијат и.
И сви смо, не мозгом,
него срцем знал и,
да зау век одл ази наша мат и.
И сад доле негде завија пас
као да га гоне.
Поглед ах у суседс ко двориште:
мож да ужутеле оне
пресађене из шуме брезе
умиру у овом час у.
И душе биља мож да
са вас ионом имају везе.
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________ Слово о љубави ________

обешени инсекти
Уз уље В. Матејића, сликара.

Ко је обес ио те инсекте
на слиц и која ужасом плен и?
Зашто су обешен и?
Ко су ти који вешају
и бића што гмиж у и лете?
Јес у ли нем ушти
или људ и?
Због чега се овим кукц има суд и?
Јес у ли обешен и
зрик авц и свирач и,
или бубе трудбен иц и,
или лепт ири,
пренос иоц и вес ти
кроз биље?
Је ли се у глави инсекта моћн ик а
или човековој свес ти
род ило ово нас иље?
Да ли то крс таш пау к
као свет и Ђурђе
стоји спреман
да убије у трави неман
за поч ињено
над кукц има кривос уђе.
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Богомољке
На ливад и пуној цвета
богомољке се паре.
И бил а би њина љубав као ствари
многе овога света
што буду
да на зем љу није легла жеге мора,
да и жеђ сунца не лич и на пож уду.
Очију богомољк и ужарена окна
глед ају као да немају вид а
док ломе кос ти мужјак а.
И бил а би то само једна метафора
зем љине летње пес ме
да нис у нап ук ле и усне глине
од жеђи јаке,
да и гуштер од жеге не гине.
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кукци лешинари
Угин уо јеленак у шум и, у трави,
крај клекова жбуна.
Дигла се узбуна,
са свих страна се скуп љају мрави,
стризибубе, трч уљц и, гундељ стари,
као на пог реб људ и,
као у пус тињи леш инари.
Већ пред крај дана
нед алеко у сплет у драча,
крај зрелог дренк а,
бил а је нем ушта душа раскомад ана.
Стајал и су само тврд и као слоновача
рогови мрт вог јеленк а.
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________ Десанка Максимовић ________

потомци
Гуштер ме са врелог камена глед а
док у сунц у ужива,
мален као дечјом руком дељан.
Да ли се сећа чук ундед а дива,
да ли га је жељан?
Да ли сићуш на бубица руса
што мил и цвет у по петал и
нек ад своје претке сања?
Да ли вил ин и коњиц и мал и,
нек ад мож да дивовс ки Икарус и,
памте прва на зем љи разд ања?

5

10

Да ли жус три вранац на друм у
пожел и да древн им степама лута,
да ли усни кад прал иваду и праш ум у,
да ли памт и чопоре мам ута?

15

Мен и се чин и да ме сан понек и
врат и у доба диносау руса
и риба дивовс ких пераја
да ме тамом зап љус не прам рак а
и засен и снопом прас јаја.

20

66

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Слово о љубави ________

Цветни старачки дом
У новембарс ком опус телом врт у
руже људс ки бледе и смеж уране
на сунц у јесењем лицемерн у
и шкрт у
очајн ичк и се од старос ти бране.
Афт уше поц рнеле од крви згрушане
ћуте оборен их глава
старицама сеос ким сличне.
Крај њих сунцок рет и,
војн иц и раж алован и,
греју ушин уте кичме.
По оград и свуд разас ут и
сед и чуперц и павит и,
смеж уране ладолеж а руке,
нек а болес на биљк а жедна
у помоћ виче,
али болн ичар облак равнодуш но ћут и,
мало га се њена жеђ тиче.
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________ Десанка Максимовић ________

Вече на ливади
На западу небо зрачно као призма.
Ливад а се најед анп ут ућута,
кроз полум рак назиру се само дивизма
и кук ута.
Сад ће кук ац, сад ће ветар и цвет цвет у
љубав да призна,
помешаће се рој цветн их ореол а
и тал ас и магнет изма.
Сад се вечерњача за изл азак спрема,
појавиће се над ливадом гол а,
сад ће пас ти ноћ, као у црк ви, нема,
сад ће се чут и глас цврчк а пун бол а.
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САДРЖАЈ

Мириси
Продре ли, зем љо, кроз твоје поре
мирис дет иње јут ра душе,
и хлебн и мирис наше жеге горе,
и мирис трава на сунц у кад се суше?
Продре ли кроз њива бусење стврд ло
мирис измаглице и мирис дима,
зам ирише ли икад вихора врелог сврд ло,
да ли ма ког авг ус товс ког мириса доле има?
Мог у ли бар мирис и да се памте,
тај рас тиња говор нем ушти,
да се памт и мирис кише кад а пљушти
и мирис хладне јан уарс ке санте?
Запамт и ли се мирис птичјег перја
и пок ис лога на пут у прах а
и јунс кога слатког липовога дах а?
И мирис неч ије блис ке, топ ле коже
може ли да се упамт и, да ли може?
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Све је од мене веће
Сав свем ир је у мен и,
а све је од мене веће.
Гуг утк а у гори
има више милоште
него све што ја у љубави изговорих.
Змија има отрова да отрује
мачеве за десет Хам лета,
ја немам ни за једнога мрава.
Више исконс ке мудрос ти има
биће цвета
него све што мен и икад главом син у.
Птице су верн ије од Пенелопе
а камол и од мене.
Пчел а вештије град и саће
него ја строфе.
Лас та у крил има нос и рад аре,
а ја лутам.
Заљубљен и тет реб пева
неж није од мене.
Дуга од росе исп ред а боје,
а ја из свега
тамна плет ива.
Свиц и осветљују пољс ку там у,
ни прст пред оком зен ице моје.
Кап ља воде од кречњак а
ствара крис тале,
ја не мог у ни крчаге.
Мрав зид а на зем љи тврђаве и дворе,
ја од снова трош не катедрале.
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пешчани сат
1
Поч ињем одбројават и од живота
преос тале год ине, дане, сате:
два од десет остаје осам;
још добро нисам ни схват ил а ко сам,
а већ морам оставит и свет.
Јед ан од осам остаје сед ам,
јед ан од сед ам остаје шест.
Не мог у истин и у очи да глед ам,
мркне ми свест.

5

2
Поп ијем лек, мине часак а десет;
сијђем у врт, на трг одем,
одбројан је цео сат.
Отворим прозор, зат ворим врата,
од живота који ми је дат,
већ је део отишао унеповрат.
Упал им свећу,
стран иц у књиге проч итам,
зач ујем однек уд драг ми говор;
уђеш,
осет им трен утн у срећу –
и то је део живота
сруш ило у понор.
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Треба сахранити
Сах ран ил и смо тол ик а драга створења
чије смо пребројавал и трепавице,
чије смо лице изу чавал и
као далеке конт иненте,
или поруке које стиж у с неба,
па сах ран ит и треба
и нападне препороде,
пролећне сете,
пус тит и воде
снова да се сруче у мирне делте.

10

Погас ит и треба свак у ват ру
како почне у глави да се дим и,
не дат и пролећу да заварава.
Нек а се све смири као зим и
под снегом трава.

15

Нек а лас те доносе кад а долете
как ве год хоће вес ти
и нек а славуји певају као сват и,
треба све пребрисат и
и зат ворит и се у одаје чис те свес ти.

20
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Термометар крви
Од нуле степен и, градус по градус,
пролеће по пролеће, ти се пењеш ка лет у –
мен и се крв скуп ља ко у термомет ру
жива испод нуле,
ја лис топад за лис топадом
слазим ка мразу
и маченос цу вет ру.
Твоја крв се пење преко чет рдесет –
моја пад а све до у хладноћу Сибира,
у снега студен тресет.
Око тебе су прос тори узреле робе,
сунцок рет и и мак,
сунце твог срца пење се у зен ит,
врело као сунце у Бух ари –
а, моје стàри,
спушта се до у Ледено доба,
у снега бео мрак.
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уз пастирску ватру
Сагорева бучно некол ико суварак а
као да десет ина млад их бил а
у пламен у кључа.
Нарамак већ мрт вог грања
пос ледњи пут се сећа,
пос ледњи пут сања
мирис лета и луча.
Сјаје упаљене гране сухе,
дрхте као у младој грозниц и –
огањ чудот ворац
на некол ико часак а у живот враћа
закречен их биљн их судова нит и.
А моје руке,
сумњам да ће моје руке
поново как ва ват ра запал ит и.
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научни апокриф
Верујем у рел иг ију апос тол а
нау чн их инс тит ута.
Верујем у апок рифе нау ке
више него у приче
о Јоасафу и Варл аа м у,
о Трис тан у и Изолд и,
о царевићу под стак лен им звоном,
верујем да је све под небом –
зем ља, људ и, биље, ват ра –
од исте твари,
верујем да цвет мене, као и ја њега,
нек им својим оком пос мат ра,
да и он за милоштом чезне,
верујем да више с невид љивим
него вид љивим стварима
имам везе.
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Верујем у атоме
У свакој мојој вери има
неверног Томе,
колебљивос ти мук а,
јед ино тврдо верујем у невероватн у
рел иг ију нау к а,
у богове нау чне вас ионе,
елект роне, протоне, неу т роне,
и што дубље у стварнос ти рел иг ију тонем,
поч ињем вероват и и у оно
што ми не доп ире до вид а и слух а.
Поч ињем вероват и у немог уће
Лазарево уск рс нуће,
у апос толов ход по бурној вод и
и да ћу још јед анп ут моћ и
у неком друтом свет у да се род им.
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ледено агрегатно стање
На прозору ледено грање.
Од пос тања
зачарана сам лепотом леденог грања
као да ме на нешто давно
опом иње,
као да сам и ја од неке топ ле
магле сиње
до слеђеног стигла стања.
Ледено грање поч иње да се топ и,
слично разореном сну
низ стак ло се сруч и.
Сунчев зрак га узе у наручје
и однесе под облаке,
не оста на окн у ниједна кап цигла.
Хоћу ли се и ја врат ит и онамо
одак ле сам на зем љу стигла?
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Верујем земљи на реч
Верујем зем љи на реч.
Она је јед ина спона
између нас и оног
што се првога дана стек ло,
она ће пре него сва вас иона
открит и нам мутно порек ло.
Верујем зем љи на реч.
Пре ће нам корен и биљак а млеч
и глине груде
одат и оно што звезда крије,
што је пре почетк а било
и што пос ле буде.
Верујем зем љи на реч.
Верујем пре него до осе свем ира
доп реће се зем љи до осе
и наћ и тамо отк ључана врата
у загонетк у с којом се људ и носе
отк ад је зад ата.
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од исте твари
Два-три иста елемента
нек а рук а уметн ичк и над ахн ута
као дечје коцке
увек друкч ије исп ремéшта
обл ик ујућ и свет.
И сад а сам ја људс ки створ,
а ти бреза,
а ти цвет,
ти коп рива љута,
а ти бор,
и не можемо да се споразумемо.
И сад а ја сумњам,
а ти живиш у над и,
ти мрзиш безу мно,
а ти вол иш,
ти верујеш у природне силе,
а ти у Бога,
и нис мо кадри
доћ и до миш љења истоветнога.

81

5

10

15

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

над разбијеном саксијом
Као Хам лет над лобањом
стојим над разбијеном сакс ијом
пуном исп реп летан их жил ица
и вијуга,
ситн их кутлова и жлица
којима је сокове из зем ље зах итао цвет.
И чин и ми се да се тај сплет,
такозван и бес ловес ни,
који се знао пробит и до оног
за чим трага
кроз подземн их тајн и процеп тес ни,
чуд и и руга
човек у који још беспомоћан стоји
исп ред неп рекорач ива прага
вас ионс ких загонетк и
са два килог рама
својих мож дан их вијуга.
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САДРЖАЈ

Хирург
Жао ми је, али морам да сечем,
сут ра ујут ру
или прекос ут ра вече.
Са срцем нема шале.
Биће то и твој и мој
салто мортале,
али што мора бит и – мора.
Прво ћу ти дат и хлороформа
у виду пос ледње милоште,
пољупцем ти зат ворит и очи;
онд а правце ножем пут преткомора,
комора и аорте.
Пробуд ићеш се зат им у шок-соби,
сама;
так ве су шок-собе.
Болеће те глава, ране обе,
али немој плач у дат и –
упамт и што ти рекох –
јер мог у на ран и конц и поп уцат и,
а ја ћу већ бит и далеко.
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Рендгенски снимак
Пос мат рам на рендгенс ком снимк у
своје руке кос ти,
беле као букови суварц и,
и вид им слик у
како ће у зем љи леж ат и
кад се све земаљс ко с њих збац и.
Пос мат рам те људс ке кос ти,
те ручне ситне дỳге,
са кол ико су уметнос ти
пос пајане у клештанца,
у нож нице и полуге.
Стоји пред а мном оцртано,
као на школс ком атлас у,
шта је изн ут ра
та рук а која сад а милује
и шта ће се у смртном час у
догод ит и са њоме сут ра.
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И ако ти сад а кадгод пруж им рук у,
заборавићу земне привиде и варке,
и мис лит и, мад а бил а у зглобу тук у,
како ти пруж ам кос тију суварке.
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клиничка смрт
На болн ичком сам столу
блед а, скрштен их рук у.
Згрћу се људ и у болу,
али сви још у светлу рух у.
Некол ико лек ара
око мене већа
је ли смрт бан ул а из аорте,
или из далеког кап ил ара.
Друг и гшшу упуте за живот
у који се спремам,
трећ и ме пог ружено мот ре.
Ту су ми сес тре, мрт ве и живе,
и брат живи и мрт ва оба
живот кун у.
Одвија се све као прва позориш на проба.
Глумц и се још не снал азе на сцен и.
Уто стижеш и ти
у одају већ пун у,
прил азиш право к мен и
не диж ућ и капке очне
и шапћеш ми да ћеш прис утан бит и
кад главна предс тава почне.

85

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

промрзла ливада
Готово је. Пролеће неће
стић и на време.
Не јавља се ни изд алек а.
Потп уно је заборавило
поље које га чек а.

5

Ко зна, мож да је Вел ик и Мајс тор
промен ио законе:
још ће дуго леж ат и снега стог,
поток а ланц и неће се чут и да звоне,
бисерне шкољке не отвара глог,
не пале се још звезде јагорчевине,
неће скоро дојах ат и вес ник пролећа
кук урек –
изглед а на друг и пут дуг
окрен уо је југ.
Мож да ће до дол ас ка пролећа
проћ и цео век.
Ко зна –
мож да и два.
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крадљивци пролећа
У вел иком расадн ик у пролећа,
где румен и се врбово пруће
и рас ипају дук ат и мас лачк а,
одак ле светле очи беле раде –
недовршен их и нес рећн их је много.
Ту онај који није прегорео младост
продећу краде
што у младос ти није узео јавно,
и онај који је на домак у зиме
занемого
на имању расадн ик а кришом се греје,
а који је остао жељан првог плод а
бере рано воће –
док им се подругљиво сврак а
однек уд кикоће.
Ту дет ињас ти још трче мат ицом рек а
и ломе тан уш ни лед бара,
ту јед ан опч ињено слуша
сећања одјеке,
док се скривен и гавран негде церек а.
Ту једн и исп ијају надушак
ваздух а вино,
једн и драге, из снова украдене,
под сенк ама грле потајно,
и нес рећн и тон у у језера тиш ине,
док креја заглуш ујућа дрек а
разнос и виђене тајне.
Али што се то тиче невин их лопова
који пролеће краду,
што се тиче животом изи г ран их
ако сопс твен ик расадн ик а
крађу не бран и.
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опрости
Опрос ти чес та путовања,
кас но отк ључавање врата,
опрос ти телефонс ке позиве ноћу,
позиве у зору ран у,
опрос ти што чес то занемарих
твоју самоћу.
Опрос ти посете из бел а света
нечек ане.
Зат урене опрос ти ствари,
пог убљене кључе и сунцобране.
Опрос ти мрт ву страж у
око мога мира и рад а,
опрос ти што си морал а слушат и
оно што мен и хтедоше да каж у.
Опрос ти што на време не примет их
твоје теш ке слутње и сете.
Опрос ти што не схват их
да и твоје год ине лете.
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Завичајни храст
Дођем по пролећном дан у
прс тију хладн их као гуја,
ти пруж иш осунчан у гран у
и рук у ми прож ме
стот ин у топ лих струја.

5

Донесем понек у тајн у
и облак понек и с душе
и сак ријем у твоје рач ве,
и прол азник у се од твог шуш ња
учин и да неко плаче,

10

Урежем с пролећа своје име
негде у твоју кору
и љубавне две-три риме,
кришом од људ и, у зору –
као што у младос ти чине.

15

Кад са зем ље пођем, обес ићу
о твоје гране ореоле
који су лебдел и око мене,
и у гнезда ти спус тит и
мис ли што бес мис лено боле.

20

А ти лис тај опет и вен и, и лис тај,
и вет рове заљубљене
разговарај умес то мене,
и моје име шум и
год ина бар још трис та.
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Сунце и смрт
На осунчаној сед им ливад и
задовољна као трава,
и чин и ми се
да су пред а мном дан и и дан и,
јутара и ноћ и океа н и.
Док ми сунце кроз било кол а,
као да сам под сунцем биљк а,
мисао на смрт ми не нанос и бол а.
Уто сунце за брегове седе,
остадос мо ливад а и ја
у дубоком хладу
стравичне свес ти
да нам може већ сут раш њи дан
неп рек идн у там у на праг довес ти.
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Још је страшније
Страш но је заћ и у там у
и још не знат и пута,
и отуд се не врат ит и ник ад.
Још страш није је оном ко зна
да је неко отишао тамо
где се по там и лута.
Страш но је отић и са сунца
и не врат ит и се ник ад.
Још страш није је знат и
да је неко зау век отишао тамо
где сунца нема.
Страш но је кад се почне гас ит и
и месеч ина сећања.
Још страш није је знат и
да се и она гас и
и да већ на зем љи
поч иње тама.
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САДРЖАЈ

Трка
Разнобојне везаше мараме
за ознак у себи о пасове,
бројеве ставише на раме
и потекоше правце.
Наједном јах ач број три,
на праг у победе,
паде стрмоглавце
и смртно побледе.

5

Јах ач на умору смеш и се благо,
све му тајне јас не пос тадоше.
Он виде како зрац и што на брег у осташе,
како дан што се тек дигао,
како звезде и крун ице биља
јуре тамо куд а он већ беше стигао –
до крајњега свих циљева циља.
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Довиђења
Довиђења!
Са ове пловидбе се враћа,
буде ли и отуд ветар повољан
и предвиђања тачна.
Треба се навић и на рас тајања –
биће тако лакша и она коначна.
А как во буде да буде време,
онамо где се остаје вечно
мора да се крене.
Увек су до тамо отворен и
путеви васељене.

5

10

Довиђења, у сваком случају!
И отуд а, буду ли вет ри повољн и,
буде ли заоблачног мира, дол азићу вам
у снове, као сес тра удата чак у Канаду
браћ и са Јаве и из Сибира.
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Светло рухо
Изађох пос ле много дана
у светлу рух у
и учин и ми се с презрењем ме глед ају
јата гаврана
и крс тови прекорно шире руке
као да беж им из њихова заг рљаја.
Зап љус ну ме тал ас стид а
као да са жалос ти рухом
и жалост са душе скид ам,
да сам мелема наш ла,
да ми је радост из срца прок лијал а,
као да сам она равнодуш на
зелена трава
што из још топ ле хумке
пос ле прве кише прок лијава.
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Засад
Једном је овде рас ло дрво,
сад као да га није било.
Око њега плот од прош ћа
оплетен прућем,
сад као да га није било.
Свраћал а је ту птица гош ћа,
сад као да је није било.
Сунчао се виног рад у близин и,
чуварева у њем у кућа,
сад као да их није било.
Лебдел а над пољем зрачна свил а,
сад као да није бил а.
Доп ирао из шуме мирис вења,
сад као да га није било.
Рађал а се мис ли и осећања
у мен и поколења,
сад као да их није било.
Само се на небу засад,
само се на Млечном пут у
ништа не мења.
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Искушење
Упорно корачам рубом безд ана
по камењу које се рон и,
око мене ровц и, гатал инке, мрави,
доле вековима неос ветљиван мрак
и у њем у мало воде
у коју се стрмоглавио
самоу бица зрак.
И мене неодољива жеља вуче
да дно безд ана заглед ам,
опија мисао да само трен,
само пау ч инас та нит
дел и од тајне.
Треба само скоч ит и доле
у понор оком ит.
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копач бунара
Копач бунара и ја свакога дана
спуштамо се дубоко,
он у зем љу, ја у душ у;
и свак и дан чек а нас обмана –
ја не доп ирем душ и до тајне,
он не нал ази вод и око.
Сил азимо у дубин у даље од корена
душе и жил а столетнога храс та.
Ни њем у ни мен и не дол ази смена,
а с часа на нас опас ност нарас та.

5

10

Копач бунара је јуче пог ин уо.
Не да зем ља живоме да се спус ти
тамо где би сан њен вековн и чуо,
ни небо где се дно душе може чут и.
Јуче је копач бунара пог ин уо,
а ја се даље спуштам у там у,
светле ми само мис ли два-три снопа;
а ја и даље копам, копам,
ма и пог ин ул а тражећ себе сам у.
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Моцартов реквијем
Умрл а сам.
Певају нешто блис ко, познато, воде,
нешто што је певал а у дет ињс тву рек а,
из даљине дол азе птица соп ран и,
небо се љуља, њиш у се дрвета,
бруји свак и лист и коленце на гран и, –
само још не вид им диригента.
Под а мном на зем љи ко љуштурица пуж а
у модрој измаглиц и мој кров плови,
необу х ватан прос тор се около пруж а,
облац и у њем у као једра на барц и,
чују се давн их светова басови,
у гнезду звезданом туже полетарц и.
Њише се дрвеће, љуљају небеса,
сазвеж ђа звучн и сплавови броде
као воденога цвета леса,
зрич у пом рл а заборављена лета,
гуч у светови како се који роде, –
само још не вид им диригента.
Бруји камење као да је од мед и,
пес ма се чује и стварима из грл а,
чују се вод а дубок их тенори,
пева нек а душа пре мене умрл а.
Све што икад а срце ми озлед и
цел и га и звуц има му двори.
Моле се попц и зем љи у пукот ин и,
певају у рец и хорови риба,
певају облац и и гласови њин и
сличн и су неком са зем ље звук у
изг убљеном у модрој даљин и.
Само још не вид им диригентову рук у.
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какве то има везе
Упоред и за јед ан трен
ово што стварнош ћу зову,
сто, виљуш ку или жлице,
колевк у, дет ињу играчк у нову,
пољане, мора, потоке, птице,
шумарке смреке и брезе,
буре вина, муз лиц у млек а,
и црне јаме
небес ког бесп ућа далек а –
и как ве то има везе.
Зам ис ли чађаву сеос ку кух ињу,
вериге, узаврелу воду у котлу,
кокош прек лан у
како крил има лупа о под,
жене које лук љуште,
и зам ис ли сав разнобојан људс ки род
и његове савремен ике нем уште,
и метеор у понор залутао –
и как ве везе с овим има он.
Зам ис ли насађен у квочк у
и по дворишту паперјас ту пил ад,
и вол а како на рец и пије,
и незнанца путем сеос ким на точк у,
и зам ис ли још што
обичн ије и опип љивије,
и зат им дигн и очи у неба провал ију –
и как ве везе с небом има то.
Зам ис ли у поток у песак, белутке,
по шпиљама творевине кварца,
вел ике врхове и глечере
и још штогод што бит ише ћутке,
гуштера, змију, пуноглавца,
па поглед ај у облаке и неба зал иве
куд а се поглед теш ко вере –
и как ве везе има то.
Упоред и кук урек, бабино ухо,
чес ту где брс ти коза,
и небо и у њем у облак а пухор;
упоред и свет који вид иш и познаш
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са светом непознат им –
и ухват иће те гроза.

40

Неко говори о дечјој гушобољи,
о томе како се брд арице месе,
како су се у меду појавил и мрави,
споре шта је добро а шта зло –
и как ве везе са вечнош ћу
има све то,
ти мрави и тај разговор.
Оград и се некол ико трен утак а
од небес ке плавет и и тајн и
и глед ај дим изнад неке черге
и дец у која греју уз ват ру трбухе,
и на утрин и зам иш љене краве,
око њих обаде и злат ице мухе –
и збун иће те што је и то
вас ионе дел ић вајн и.
Зат им премери зам иш љен им шес таром
бар део сазвеж ђа,
разд аљин у од земаљс ких до небес ких међа,
од жиш ка свица до звезда светлуцања,
од магле над водом до небес ких маглина –
и препаш ће те како навикн уто,
без чуђења и трун и,
глед амо у то.
И наброј све што су створил и људ и,
пес ме и слике, нау чне пронал ас ке,
мос тове и црк ве, градове небодера,
бод љик аве жице, зат воре и резе,
гас не отрове и мас ке,
вештачк а сунца и вештачк а језера –
и как ве то има везе
с огромном грађевином вас ионе,
с тачнош ћу којом сунца по њој роне.
Изг убљен и тако у зем ље камен у и блат у,
под небес ких свет ил а нис ком,
нереш ивој тајн и исп ред зид а,
позивамо у помоћ љубавно чудо
да нам изд а ма и лаж но уверење
како пос тојимо
доносећ и на свет жива бића –
и трајемо као у дом у истинс ком
у шатору привид а.
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Разговор са завичајним каменом
– Можеш ли ми рећ и отк ад пос тојиш
и мес то свога порек ла?
– Знам само да сам блудн и син
подриис ке горе
и да сам се отис нуо у свет
низ бујиц у која је с ње тек ла.
– Не сећаш ли се шта је тад крај тебе било?
– Нејас но, као с оне стране ума,
знам биле су птице, звери, шума.
– А је ли оду век бил а овде
ова иста црвена глина
жедна воде?
– Бил а је и црвенел а и још више
кад облац и нанес у кише.
– Је ли и пре хиљаду хил ад а дана
самовало онде оно брдо голо?
И вид ик грл ил а нис ка истих план ина?
Је ли Маљен лич ио на модру куп у
и Мед ведн ик у бил а слом љена кичма
и кад су их глед але очи наш их жупана
и стари богови Перун и Морана?
– Самовало је голо брдо
изнад пад ина пун их шумарак а
и иста равн ица онак ва
пруж ал а се све до у крдо
оних истих замагљен их гора.
Је ли оду век косом куд сад прол ази цес та
ишао как ав путељак до вид ик а?
Јес у ли и тад онуд прол азиле војс ке
и сејале за собом гробове војн ик а?
– О мрт вој војс ци упитај гаврана,
он лобање мрт вих пребраја.
– Можеш ли ти, који си од пос танк а,
знат и вечнос ти краја?
– Она је круж на као облутак,
чим се једна заврш и, друга почне.
– Из корова ти се прим иче змија,
пуне су их траве завичајне.
– Отров не прод ире
у моје камене кос ти.
Трајаћу док ле уст раје вечнос ти.
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Разговор с бранковинским цветом
– Кич ице, опрос ти што ти сметам.
Хтел а бих поразговарат и с цветом
ових ливад а.
Рец и, где нађе ту боју амет ис та?
– Нисам тога свес на.
– Ти, знач и, нас тајеш као пес ма.
Да ли знаш под чијим утицајем?
– Не знам. Мож да уз глас зрик аваца,
мож да уз рос у, мож да под сунца сјајем.
– А одак ле црпеш чувен у горч ин у?
– Што дубље мог у, идем у дубин у,
дубина је горча него пелен.
– Од чега ти се сијају зене
као да су тек јут рос отворене?
– Увек глед ам у сунце и у дуг у.
– Цвете нагорк и, лич иш на мене:
вол иш сунце,
а рон иш у дубин у и туг у.
– Ко је тај с киме сам говорил а?
– Неко ко лебд и, мад а нема крил а.
Сад одох. Облак се на небу помаља,
време се мења.
– Облак а не вид им, али ми промен у јављају
из корења
и ветар ми нанос и мирис кише.
– Хвал а ти, цвете. Мож да те нећу видет и више.
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Бранковинско јутро
Јут ро се одвојило од зем ље,
узлетело као зрео мас лачак,
као цветн и прах.
Јут ро је у вис ине одувао
источног вет ра дах.

5

Попел а се у небеса мек а
раног јут ра уск ипел а млек а,
мед и млеч.
Чин и се мудро и нем уште
као прва љубави реч.

10

Лебд и сунчано југ ро без теже
лако као мас лачак а
лак и прам.
За зем љу га јед ино веже
јед ан грм
земаљс ки нес рећан и сам.
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Безимена сеоска река
У пољу речн их рук аваца некол ико,
и острваца некол ико пеш чан их,
чијих имена у свет у не зна нико,
нит и је икад а ико чуо за њих.
Нит и је зап исан у геог рафији
ијед ан од тих светлих рук аваца
нит и нма овог малог слапа
нац ртаног на икојој од мапа;
нит и пише игде где се та реч ица род и
нит и у коју се воду баца.
Она је као драга пес ма стара,
чијег се пес ник а већ не сећа нико,
она је као без потп иса слик а;
али шта мари –
важ нија је пес ма од пес ник а,
важ није су слике но слик ари.
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Властелинство
Још мало и на мес ту сам одак ле
вид им све своје влас тел инс тво:
вирове и окуке рек а што се цак ле,
сребро вид ик а где у даљин и блис та.
Овај прос тор брисан под невн им вет ром
и зас ут гус то летњим љут им жаром
који сунце опис ује вечн им шес таром
дос уђен је мен и неба геомет ром.
Те куће до далек их оних међа,
Соврина, Кавг ина, црк ва и школ а,
моје су као што су моја сазвеж ђа,
Влаш ић и, Мал а и Вел ик а кол а.
Мојега су срца влас тел инс тво
и без зем љиш них књига и тап ија:
небо млад ал ачко и дет ињс ки чис то
и за шумом отворена сунчева кап ија.
На све што сам оком дотак ла кад а
сунце је ставило свој печат ват рен,
да мом погледу и срц у припад а
док смрт не дође и све то не сат ре.
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кавга
Милован у Кавг и на сеос ком гробљу
пема вшпе имена ни крс та,
трава над њим буја, птице семе зобљу, –
а право је да се ма где помене,
да се у људе из завичаја сврс та.

5

Чим Кавга ступ и у доње двориште,
зач ује се звек таљига, ланц и с каната;
коњи у штал и радос но њиште,
пас зал аје кућ и иза забата.
Био је коч ијаш боже помози,
кад дец у црк ви на прос лаву повезу
или у град оближ њи у срезу,
обазриво као бос тан Кавга је вози.
Кад Кавга уред и амове, премаже лојем,
као нов се зас ија каи ш стари,
о Мал ин у се стара као о својем,
као да дете чеш ља, тако тимари.
Остал а су од Кавге само сећања,
његов глас у зак уц има јасал а,
и мирис крџе, најјевт ин ијег дувана
којим му је рук а мирисал а.
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Чурга
Најдуховит ији наш сусед из засеок а
чији су људ и волел и отић и под туђе
круш ке так уше или караманке,
мад а је својих било у изобиљу,
унесе веселост чим у кућу уђе.
Чурга није хтео дић и са стазе
туђе воћке ни умецане ни труле.
Остави га крај пуне магазе,
ни зрнца жита неће да се маш и.
Можеш му дат и од подрума кључе,
сву бурад и натеге,
неће ући да рак ију повуче, –
Ни меса у димњак у не би се Чурга такô
као да се суш и на дим у пруће.
Њем у си могао поверит и мирне душе
дец у, живин у и сток у,
и отић и три дана од куће,
неће им се померит и влас с главе.
Лаком ио се јед ино на туђе шале
и волео по своме да их довршава,
слађе му је било поп ричат и с дедом
него да му се пос луж и кава
или врућа леп иња са медом.
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Чича јанко
Негде у дет ињс тву стоји чича Јанко
с осмехом пуна месеца;
више него как вом цил индру су се деца
дивил а његовом фес у без кићанке.
Чим се фес зац рвен и иза живице
и лик шеретс ки, а питом,
полете деца њем у као живина
кад се појави ко са пун им ситом.
Јанк а не чек а да чис ти двориште,
нит и да куп и шљиве у воћњак у, –
ни да се пење по орахе на таван,
није бил а дуж ност чича Јанк у.
Чим уђе у кућу, зач ује се аван
као пред Бож ић и као пред Славу –
од свих пос лова волео је највише
да прж и и да туца каву.
Пом ис лим ли на дет ињс тво,
Јанко руп и у сећање као филмс ки
познат нам глумац тога доба,
или рођак блис ки,
и на пржен у каву зам ирише соба.
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________ Међаши сећања ________

Трешњекрадица
Сеос ки треш њек рад ица поглед а светла
и дет ињас та као у ђак а
био је на треш њи пре првог петла
и остајао на њој све до мрак а.
Пео се стаблима до самога врх а
где може да се сам ује и да сања,
до грана које и гавран може да скрх а,
отк ле се и облац и мог у брат и.
Је ли то чин ио само због трешања?

5

Је ли само због њих од јут ра рана
чучао између високога грања
које сунчеве зраке на прст намата,
или се пењао високо бест рага
што му је усам љеност бил а драга?

10

Вид им га и сад дот иче неба данце
седећ и у рач вама где се птице гнезде,
где дуга може да се нас уче,
и баца нам озго трешања близанце
охоло као да нам баца звезде.
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________ Десанка Максимовић ________

просидба моје будуће мајке
Нит и влас тел инк а, ни сас вим сељанк а,
ни усвојен ица правос лавног Бога,
али помало ипак од свега тога,
сил ази низ стубе моја будућа мајк а.
Тан уш на је у струк у као оса
хаљина је на њој за празничне дане,
и ципеле тек обувене, лаковане,
боље би се осећал а да је боса.
Учил а је код птица и инсек ата,
грл а јој се само месеч ина так ла;
у зак ључаном орман у, иза стак ла,
залуд је мам ил а „Крајцерова соната“.
Кô рус ке бојарке очеш љал а косе
и на знак очев преп лашено чек а;
под хладњаком седе, стигли изд алек а,
учитељ и његова мајк а да је просе.
Не може оца да поглед а од стид а
што је дошао трен утак да се уда,
и побегла би, али не зна куд а,
преп лашено зас тавш и украј зид а.
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И мад а се стид и, било би јој жао
да млад ић што је дошао да је глед а
истог је дана није прс теновао,
мимо обичаја онд аш њег и ред а,
да јој није наговес тио у трен у
погледом који и плаш и и вуче
љубави тајн у коју је под кључем
отац чувао као отров скривен у.
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Слика из прадедовске собе
Обу чен скромн ије од земн их моћн ик а
у плаветн у нек ак ву свилу лак у
Бог као да је дошао да се слик а –
сед и на белом вел иком облак у.
Мес то тронош ца златног под дес ну ног у
облак је опет бео пот урио,
и благог израза, како прис таје Бог у,
три прс та дес нице за благос лов свио.
Као лепт ир из чау ре ноћу излеће,
нап ушта старинс ки оквир поз лаћен и,
и по собама се као небом креће
понек ад се сас вим приближ ивш и мен и.
Испод узглавља ми вешто извуче
зелен их шљива некол ико шак а
па изиђе и трип ут окрене кључем –
оде у село прерушен у прос јак а.
Кад се пробуд им, глед а са свог мес та,
на њем у је иста хаљина домаћа.
Не би Бог био кад не би могао чес то
да слази са слике и да се на њу враћа.
Не пом иње шљиве ни друга прег решења,
блаж и од свих мојих до сад а суд ија.
Умес то тамњана упаљена вења,
као свитац жиж ак час згас не, час зас ија.
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Барска пруга
Сећам се као да је било лане
како је наш дед уз разговоре дуге
на полеђин и кут ије од дувана
оловком цртао лин ију Барс ке пруге.
Све је жрт вовао за пруг у сневан у:
сек ао поље, њиву, бунар и церић,
вук ућ и црт у смелу, зах укталу,
од Беог рад а ка Ужиц у па на Кос јерић.
Старчеве оловке понек ад незадељане
бележе стан ице – низ мад их, вел ик их тачк и,
зас тавш и увек где воз треба да стане,
град итељс ки озбиљно, и знал ачк и.
Пос тавља тачке понек ад и одок а,
у Бранковин и па негде код Ваљева,
познвајућ и нас увек за сведок а –
вол и још с киме о прузи да снева.
Док будуће пруге повлач и трас у
и с људ има о њој занет разговара,
зам ис ли се и раст уж и у час у:
да ли ће и он једном њоме до Бара?
Пут ујемо сад а дуж пруге Барс ке,
хукте бројн и за вагоном вагон и,
и док омађијано јуре они,
мис лимо на дедове кут ије дуванс ке.
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________ Међаши сећања ________

нашег оца мајка
Неранџа, нашег оца мајк а,
још је у оној соби
које више нема,
сед и на стол иц и које, исто тако, нема
и пос мат ра
како у пећ и, давно догорел а,
догорева ват ра,
како унуче једно дубоко дише,
а друго помол ило испод пок ривача
ног у бос у,
како се унук ама млађим двема
над рач ун ицом дрема,
а трећа расп лел а у сну кос у,
како унуче пос ледње по реду
неће да спава,
и у суседној соби где се жамор стишô
како једно нешто чита кришом.
Жедно их пос мат ра све редом
као да се за смрт спрема.
И свега тога зау век више нема
у соби које, исто тако, нема.
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________ Десанка Максимовић ________

Битка у кованлуку
Мед све јут ро отац вад и у кованлук у,
кад и кош нице упаљен им трудом,
узлећу пчеле у високом лук у,
и суд арају се у гневу сулудом.
Узрујал а се и друга бића крил ата,
стрш љен и и осе, на стоц и обад и,
дозивају се по грању птичја јата,
зач уђена шта се међ пчел ама рад и.
У мреж и пчел арс кој, под клобуком,
у руц и с чађавим, зад их ан им мехом,
који као да се заг рцн уо смехом,
отац се бран и од пчел а с муком.
И на играчк у чудн у лич и коју,
на бића как вих у бајк ама има,
а зат им је нал ик на ратн ик а у боју
са волшебн им нек им неп ријатељима.
А пчел а има више него плеве
и о руке оклоп љене му ломе
жаоке, као витези мачеве –
али већ пос тају уморне и троме.
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Поч ињу да беже, да се нек уд селе,
као вет ром ношена црна киша,
да пад ају по тлу ко лат ице свеле –
тек покоја трезна још јуриша.
Па и ње нес тане. Не чује се зук а.
Отац се победн ичк и из битке враћа
доносећ и нам отетога саћа.
На дим и мед мирише му рук а.
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Дедовски требник
На сточ ићу тронож ном, хромом,
дрема мол ит вена књига стара,
натоп љена мирисом тамњана и дувана,
одавно је нико не отвара.
Преко сточ ића дуг пеш кир, деверс ки,
црвен им концем везено по њем у биље,
и име дариље,
за душ у пог ин улог сина –
обичај сеос ки, верс ки.
У бронзаном свећњак у
догорел а свећа воштана
пуна гус тих суза.
Отвориш ли књиг у, из ње пом иле слова
као црн и кукц и.
Прадедови нам знан и и незнан и
чес то су је држ ал и у руц и,
и читал и из ње по хиљаду пута
реч и не сас вим јас не, и зато лепе:
„Исаи је лик уј...
Вјечнаја пам јат...
Отче наш, иже јес и“...
Требн ик сад залуд ан ћут и на сточ ићу,
док и њега време не однесе.
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Читаоница на тавану
Наша прва читаон ица бил а је таван
наш их дедова,
пун пау ч ине и летоп исаца пау к а,
пун слеп их мишева и њин их шатора
окачен их о греде наглавачке.
Ћут имо. Светле сунчане тачке
осветле с времена на време
теш ке као камене плоче
рођен их и умрл их књиге.
Ту свест о прол азнос ти, да се мора
једном умрет и, поче.
Скривен и од околног света
читамо књиге парох ијана
рођен их пре сто и више лета.
Ту су зап исана
имена Цигана
близоњс ких и бранковинс ких
с чијим чук ун ун уц има учимо школу,
имена сусед а чије домове знамо,
имена прос јак а, ковача, коритара.
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У тим књигама с мирисом тамњана
наш ли смо и чук ундед а Симеона
и дедове
чија имена су нам бил а незнана.
По теш ким црк вен им књигама сед имо
као по клупама школс ким ђац и,
слушамо ветар и како птице семенке зобљу
и мис лимо на оне у сеос ком гробљу
где су и наш и дедови и ујац и.
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поноћна молитва
Дрвена сеос ка црк ва пуна света,
убрађен их жена, сед их стараца,
деце тек проход але и на сис и.
Пред олтар изнета стара плаштан ица
окићена ђурђевс ким цвећем.
Канд ило на двери треперав сјај баца,
полум рак мирише на тамњан и свеће.
Хрис тос леж и беспомоћан, пун рана,
око чел а му венац од драча,
од месеца му блеђе блед ило лик а –
јадн ији од свих на зем љи смртн ик а.
Ускоро ће две хиљаде год ина
од распећа,
а сеос ке жене гуше се од плача,
и људ и жале што нис у живел и онд а
кад су га распел и,
па би видел и џел ат и свога бога.
Црк вењак прозебао у паперт и ћут и,
небо и порта преп ун и мрак а.
Две прозебле старице, које би кућ и,
питају шапатом црк вењак а
хоће ли Исус ускоро васк рс нут и.
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просјаци на сајму
Јут рење у црк ви одавно траје.
Пред улазом седе прос јац и богаљи,
пијан ице прос јац и
и лажови,
чек ају да им ко у пат рљке шаке,
у криве руке
новч ић бац и.
Лупк ају штаке.
Чују се лицемерн и благос лови,
клет ве подм ук ле.
Прос јак иње младе доје дец у
већ одавно одбијен у.
Друге се слеп има праве
или хром има,
болес ничк и јече и каш љу здраве.
Јед ан старац испод липове крош ње
све јут ро ћут и,
не зна се да ли је нем доис та,
или је то његов нач ин прош ње.
Мож да су се иск уп ил и и они на сајам
не рад и новч ића, рад и хлеба коре,
него да у ведрији живот сврате,
да се, као и друг и, наглед ају света
и разговоре.
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Гатара
Не треба глед ат и у длан.
Птице нис ко лете.
Даљина је загас ито плава,
облач ина вид им чете.
Птице нис ко лете –
знак је заборава.

5

Птице нис ко лете,
пад ају нице,
ко би рек ао да има
тол ико крил а црн их
као мрт во грање.
Црне птице значе
теш ко предс казање.

10

Не треба глед ат и у длан.
Птице нис ко лете,
крил а им се по тлу вук у,
даљина је пуна претњи.
Птице у пометњи
значе рас танак и туг у.
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народна клетва
Где је рас ла трава,
сад а су тврд а трл а.
Нас илн иче,
храна те сап рл а!
Где се чул а пес ма
из птич ијих грл а,
мук ла је тиш ина.
Нас илн иче,
стаза ти се стрл а!

5

Где су бил а гробља
племена пом рл а,
трње сад а ниче.
Нас илн иче,
крв ти се зат рл а!
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Шума на жези
Шума у грозниц и убрзано дише,
ват ра јој се пење до чет рдесет.
Зрак мирише на сметове,
на врео камен,
и на сух тресет.
Ветар тек преболео суш у
донео јој је бољк у
и пун беса
исп ија зем љи душ у,
повија круне столетног храс та,
гнезда и суварке на тле стреса
као море на обалу шкољк у.
Лиш ће јед ва дише од врел а зрак а
пуно нес покоја,
очек ујућ и да се смањи
ват ра опак а,
али шум и ник ако још да избију
благот ворне кап ље зноја.
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Залазак сунца за Медведником
Уђи за сунцем,
говори зеба,
док је небо отворено,
жури, јер ће се зат ворит и
док си тренô.

5

Уђи за сунцем,
пруж а рук у дуга,
птице тамо јуре јат има,
хватај им се за рук аве,
још јед ан процеп има.

10

Уђи за сунцем,
горс ки поток пруж а вреже,
по сребрној ми се гран и пуж и,
жури, златн и прол аз
бива све ужи.
Уђи за сунцем,
вич у са страже два облак а,
вечерас све прозебле проп уштамо,
жури, још мало
угас иће се пос ледња зрак а.
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уснуло језеро
Језеро, да ли те то ноћ угуш и,
те си тако непом ично,
те си уснулој душ и
слично?
Језеро, да ли се то прет вараш?
Не чујем ти дах а ни бил а,
не вид им на лиц у жара,
од сам ртног је блеђе блед ил а.
Већ два вечерња часа дуга
не дајеш од себе знак а.
Пок ушам каменом да те пробуд им,
појаве се само два, три круга
дрхтавица предс мртна лак а.
Мрак и тамно грање мок ро
спремају се да те сах ране,
бацају на тебе пом рч ине пок ров,
тиш ина ти на чело спушта длане.
Ћутање се у увале слило,
ни цврчкова ниотк уд разговора,
ни месеца да о коју гран у бора
обес и ти румено канд ило.
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непогода
Пљусак тек што није.
Све јут ро се кува;
водена пара се клобуча,
клупча,
само трен још па да прок ључа.
Најп ре крупна и ретк а,
па као четк а гус та,
зат им као из пун их кабал а
и мехова
грун у киша.
За њом туча,
подерав шавове небес ког ранца,
прогалоп ира шумом,
полом и јој гране и смрс и,
и као звер пуштена са ланца
огул и стабла,
изу јед а зем љи прс и.
Тад изненад а јој непознат неко
рече да стане.
И све би пресечено као мачем:
разм рс ише се гране,
облак се по облак размаче –
изм ири се зем ља и шума
са леден их метак а ковачем.
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новембарска слутња
Кроз шумовит, неос унчан до
мин уло је малочас нешто
што ће пос тат и једном мој бол
дуг и оштар.
Мож да ће ми донет и поштар
вест о неч ијој смрт и,
о нес рећ и, –
не знам, само слут им биће он
као бујице кланаца мутан,
и као оне сурово спутан,
и биваће
све већ и.
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Исповест Његошу
Бил а сам дете,
на гран у пролећн у нал ик лак у,
и тиштал а ме мисао многа
о туж ном сирак у,
туж ном сирак у
без игде икога.
Мис лил а сам на јуначк у срећу лош у,
на једнога који се са мног има
у коштац хвата,
мис лил а о Милош у
самом у шатору
цар-Мурата.
Бил а сам дете,
тек прве почел а сањат и снове,
а бриге почеле да ме муче
за танк у сламк у
бачен у мећу вихорове,
међу туче.
Кад год су војс ке одл азиле
у ратове,
у сван уће, по првом мрак у,
мис лил а сам све у помоћ иду
туж ном сирак у,
чул а глас његов како зове.
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порука
Лас тавице испод моје стрехе,
кад у зору
отпочне птица јесења сеоба,
па ти се у пут у позаморе крил а,
мин и Комове, врх на Дурм итору,
на Ловћен падн и, Његош у крај гроба.
Причај му о том да за сваком чашом
сваке радос ти вина меденога
дош ле су донс та, жуч и чаше,
да се све слас ти срца човековога
по десет и више пута загорчаше,
да од свег што прође гркост оста
као од пеленова струк а,
да нис у радос ти цел и виног рад и
могли бит и дос та
да се горч ина спере и зас лад и.
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„Ћуд је женска смијешна работа“
Од сваког зрак а, сваког поветарца,
срце се жене као небо мења,
нек а мајуш на невид љива стварца
наг на облак, и муњу, и сунце врат и,
пробуд и нова, нечек ана хтења.

5

Срце може жен и мис ли да пом рс и,
одлуке изненадне оно у ње буд и.
Мора ли жена голубије ћуд и
да отрује мрс кога прот ивн ик а,
у жаок у ће јој се прометн ут и прс и.

10

Хоће ли жена плаш љива као срна
да спасе срц у своме драгог кога,
муш ке ће снаге у срц у да крен у,
нигде нећеш наћ и ратн ик а тога
који би тад а смелост слом ио њен у.

15

Од жене што стоји мирна као смрек а,
срце нач ин и стабљич иц у брезе,
нич им њих ан у на брег у јас ик у
што уст рептал а изл азак сунца чек а,
блед и кад се месец у небо извезе.

20

Мора ли жена да се дох ват и звезда,
и црној крт иц и пон икн уће перје,
стић и ће и она небу у безмерје,
отет и их будном месечеву оку,
и донет и до свог гнезда,

25

Треба ли да је нич ије не чује ухо,
без јау к а ће кроч ит и преко жара,
неће се чут и кад стаје на грање сухо,
прометн уће се корак њезин звонак
у ход неч ујн и бубица травара.

30

Зат реба ли јој плод с највише гране,
у ветар ће јој се разл ис тат и руке,
отк ин уће га прва, пре устоке;
леж аће јабуке као златне токе
на крилу њеном смирене, узбране.

35
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Ђурина кућа у Скадарлији
Млад и чија слава пес ничк а тек поче
осећају тај кров као очевин у,
и воле као што се вол и пос војче,
и пију под њим у здравље Ђури и вин у.
Кô да ће се однек уд врат ит и Ђура,
својом руком кућу боје, крече,
прозоре прет варају у стак ло биљура
и насељавају је гус то свако вече.
Желе да буду с њиме истоветн и
и пију зато што је и он пио,
и теше се кад а су нес ретн и
да ни његов живот није цвеће био.
И они пиш у под тамном таван ицом
и познају винс ке подруме чувене,
и разу меју се са прозеблом птицом
и романт ичарс ки пате због жене.
И њих власт, понек ад понеког, гон и
због реч и као чел ик оштре и чис те,
нем илош ћу су праћен и и они,
понос ни што су с њим судбине исте.
Ни пес ниц и ни поезије навијач и
не знају топ лијег од оног кута
где све успоменом на Ђуру зрач и. –
Вол им нек ад међу њих да залутам.
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Јутарња посета
Исидора, и тако зас ут у
зем љом и пес ком,
прош лу кроз дан и ноћ судњу,
вид им те будн у,
не прес тајеш бдит и ни час ком
и мис лит и на још једном језик у –
неземаљс ком.
Испод овога камена и крс та
вид им, као под стак лен им звоном,
стоји твоја соба неп рикос новена,
и ткачн ице твога мозга раде
за кос ти чеоном,
чују им се чункови и вретена.
Трајеш под зем љом цел а целцата
као да си у неп робојном панц иру,
као да си од злата, –
сви човекови подземн и напад ач и
повук ли су се у своје јаме,
оставил и те на миру.
Моме срц у,
ни у чем у зем љи кривом,
бојим се неће се она смиловат и,
дозвол иће да ровац и корен
по њем у копа,
нап ус тиће на њега све живо,
а оставит и га без штита и оклопа.
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Исидора у ореолу иња
Још вид им Исидорин лик под мис ли дувком,
дуж ице маглене и суре,
као небо мартовс ко пуне проблесак а,
и, као лед на цветовима ран им,
наочара теш ке биљуре,
и пок рет руком
као да мисао започет у нек у
од изненадног узбуђења бран и.
Још вид им плаветно бео ореол
косе, коју би, као мас лачак,
могао стрес ти и тих лахор;
вид им лице лепо и младо
и у иња светлуцању лаком.
И питам се како ли је и умном човек у
било пет и са уз њен их мис ли врлет и,
и усклад ит и своје срце с орг уљама
њен их узбуђења
и како је стрепет и било
сред неж нога разговора
кад ће иза загонетног бића Исидоре жене
искрс нут и опоро дубок човек Исидора.
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Исидорин врт
Знал а си зем ља је само привидно мрк а,
у њој је зап ретана крв вишања,
и бел ина уцвалог глога, и кукољ плави,
и у врт си изл азил а да чеп рк аш
помаж ућ и зем љи, као мутној мис ли, –
да прави лик појави.
Знал а си биљк а је сродна са човеком,
сродна људс ком срц у цветн их круна данца,
као између људ и ход ал а си по свом врт у,
наг ињућ се бриж но над биљч иц у крт у,
и чупајућ коров
као нас илн ик а и самозванца.
А кад прве свет иљке стан у да се пале,
чуло се чак с улице, иза живица гус тих,
како вод а негде у лиш ћу шушти, –
то си ти из старинс ке, баштенс ке канте
залевал а невен и лале
и модре лепак ате.
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Бор на Брачу
Изнад мене смарагд ваздушас ти
борових грана
и на њима јата гаврана
скамењена ћуте.
А мож да су и гнезда лас та
или гнезда оса,
мож да и почађал а канд иоца.
Леж им од јут ра чек ајућ залуду
неће ли прхн ут и те одозго птице,
неће ли се зач ут и оса
или зас ветлет и канд илце.
Предвече маес трал духне
и с ћуд љивош ћу лудом
пообара с дрвета варке –
нек им чудом
прет ворене у шишарке.
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„И цврчи, цврчи цврчак“
Назоров Брач као срце у човек у
у прос транс тву пуч ине и зрак а
куца из камена, бусена, чвора смреке
звонк им билом хиљаде цврчак а.
Кад а сенк а облак а и прамен сјаја
по острву нем ирно закорача,
мис лиш Назор лебд и изнад завичаја
жељан увал а и кршева Брача.
Мрач и се, а све је јоште ужарено,
мирише ваздух разг рејаном смолом
и сух бусен траве мирише на сено
у пределу камен итом, полуголом.
Крш лич и негде на разорен град ић
и има драж старине и сиромаштва,
тек негде залута зелен виног рад ић,
брес ков сад, смок ва, омалена башта.
Млад месец рогове у облаке забô
а острвом још се не смирује зрик а.
То свет цврчак а одас вуд а јамбом
понавља име мрт вога пес ник а.
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Благо теби
Густав у Крк лецу

Благо теби, Гус таве,
ни свем ир ти туђин у не знач и.
У лет у
кроз небеса девета
затећ и ћеш пријатеља
и на Месец у и на Вечерњач и.
Био си увек жељан далек а света,
сва поднебес ја бил а су ти уска,
уско широко море без обал а,
и одвећ мал а
њива коју опаше опута овн ујс ка.
Нис и знао гран ице
између Поморавља и Подравине,
између кôте
босанс ке и загорс ке план ине,
подједнако драго било ти је небо
северне и јуж не
Зем љине полулопте.
Ни сад
кад а си путн ик кроз вас ион у постô,
не признајеш ник ак ве преп реке
која ти лет у смета,
не признајеш ник ак вих гран ица,
ма био то и безваздуш ни прос тор
између планета.
Тебе се, Гус таве,
сад не тич у међе
између овога и онога света,
између ноћ и и дана,
као што те се нис у тицале нек ад
између језера где лопоч цвета
И далек их океа на.
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„Још би нам могла десити се љубав“
Добриши Цес арићу

Могла би се дес ит и изненад а
као вел ико светло чудо,
пас ти на жеђ срца као м┬ на,
могла би нас понет и лудо,
судбинс ка, од младос ти још чек ана.

5

У пријатељс тву ком не знаш разлога
притајено би могла да се пробуд и,
иза привидно равнодуш на слога
вребат и би нас могла немо,
нић и као клица усред студ и.

10

Могла би нам бит и судбином пон уђена,
а ми да је прим ит и не можемо,
могла би нас однек уд позват и,
а ми да је не чујемо.
Тако док љубав чек амо судбинс ку,
док прол азе кратк и занос и и грес и,
низ и низ обмана,
нечек ана
смрт нам се дес и.
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николи Тесли
Како је мог уће,
творче земн их сунаца и месеч ина,
рођаче Перуна и громовн ик-Илије,
који си ишао од људс ког нес на до нес на,
светлећ и док се форм ул а сазвеж ђа не срач уна,
док се не забележ и тек рођена пес ма,
како је мог уће да и тебе тама скрије.
Зар је и тебе
који си крао огањ вас ионе,
који си осветљавао по бесп ућу лађе,
пун ио блес ком концертне дворане,
гњурао руке у мат ице озона,
морал а судбина друг их да снађе!
Ти који си у свакоме крај нас плам у,
свакој жаруљи, муње обас јању,
зар нис и могао пом рч ин и утећ и?
Зар и ти који си крај нас разгон ио там у
мораде у њу лећ и?
Зашто те не сах ран ис мо у санте пол арне
где су и ноћ и светле и беле,
па би и мртав леж ао у сјају,
па би кад ти зрак месеч ина и сунца
биљурн и ковчег дарне,
муње се око тебе разлетеле!
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Фестивал у Струги
Јед ан по јед ан поодл азил и су сви.
Једн и у непознатом правц у,
друг и се изг убил и низ тал асе
или дигли у облаке.
Једн и се врат ил и у свој рај,
друг и у свој пак ао.
Фес тивалу је крај.
Нек и су отиш ли ноћу, у кас не сате,
нек и без збогом, зором рано,
као да ће већ сут ра да се врате.
Понеко руковање одмах је заборављено,
понеко се памт ило сате и сате.
По тротоарима опушак а као кише,
цигарета из целога света,
пуно изгажен их аутог рама,
бројева телефона;
свуд изг уж ване зас таве и афише.
Фес тивал је прошао.
Недељу дана није било гран ица,
мешал и се језиц и као воде мора и рек а,
свих боја мешал а се лица,
ниједна зем ља није бил а туђа
и далек а.
Поред Дрима нек а девојк а тих а
неч ујно плаче:
сећа се пес ник а гос та,
његовога лик а,
али не може да се сет и
онога пос ледњег – најлепшег стих а
његове пес ме проч итане с мос та.
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писмо са Мљета
Пишем ти из далек их прос тора,
из времена далек а,
чак са Мљета.
Пишем ти преко мора,
чак из двадесетог век а.

5

Језера су на Мљет у и сад иста,
и сад над њима вечером лебд и
измаглице сета
и вод а се ућут и као сећања
и као сећања приг ушено блис та.

10

Ништа важ но овде се не мења,
ништа што природ а једном изу ме.
Истоветно је обалс ко камење
и чук унш ума средњевековне шуме
и сад је пуна борова, смрек а, вења;
по удол инама рађа исто воће,
има винове лозе и мас лина,
и пуно зелен их рудн ик а самоће
и заверен ичк их тиш ина.
Пишем ти на камен у на коме си мож да
одмарао се кадгод пос ле лова,
на коме си мож да просањао мало.
Пишем ти из далек их векова
као преко девет их тал аса:
све што је пририд а створил а,
исто је и овога часа.
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Мртве душе
Бенеш ке Словен ије камен сур,
на западу Алп и и долом ит и,
у близин и Света Гора, Матајур,
и у камен у гробови скрит и.
Скуп љач мрт вих душа по гробљу
изг убљеном усред горс ких стена
туђинс ким је исп исао словом
низ словеначк их имена;
људе крштене једном при рођењу
назвао је по новом.
Само Симон и мртав зна да је Симон
и Јанез добро зна как во је име
за живота имо.
Само свак и мртав и жив човек зна
у ком је туђин циљу
промен ио називе гора и стена,
зашто је људ има, мес тима и биљу
покрао тол ико душа и имена.
Вечерња звона одјек ују као врисак,
свештен ик их у олтару нем слуша
и мол и се да Гос подњи вихор
подере лаж ни списак
мрт вих душа.
Сваке ноћ и ви гробове њине
зас ипате облац има подземног мрак а
и пред зору умакнете –
али дођу мехови вет ра источњак а
и гробове осветле.
На хумк ама њиховим ви играте
да их утабате,
пал ите на њима ват ре,
да им се успомена ист ре –
али дође сунце
и измам и из њих искре.
Ви ножем и пијуком
стружете са плоча њихова имена
у час у глухом –
али дође месец и поз лат и их
својом руком.
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у туђини
Видел а сам их у туђем свет у
где у име нап уштен их завичаја,
отаџбина и домовина,
у име Оца и Сина
и светога Дух а,
у име мрве
хлеба и крух а,
пате, гложе се и крве.
Видел а сам их
где у име страд ања Сељачког Краља,
и упаљеног барута на Чег ру,
широм земаља
Северне и Јуж не полулопте,
ван родног краја
који свак и сам себи оте,
гложе се, крве, живе кô у збег у.
Видел а сам их
где у име манас тира и самос тана,
у име обретен ија Лазареве главе,
Косова и Крбавс ког поља,
логоре су сам и себи исп лел и
од нет рпељивос ти
бод љик аве жице,
и далеко од Мораве, Купе, Саве,
с болом прижељк ују
да се из домовине појаве гос ти,
као што се прижељк ују с пролећа птице.
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Река потомак у Вашингтону
Отк уд а ти, туђинс ка реко,
наше име?
Да ли су ти словенс ке реке прец и?
Где ти је порек ло,
рец и,
туђинс ка реко!
Туђинс ка реко,
где име наше нађе,
Јес у ли ти га донеле пиратс ке лађе,
или је водом неком дотек ло,
Јес у ли га дошапн ул и наш и вет ри
некој овд аш њој олуји сес три,
вихору брат у?
Је ли дош ло кроз Сах аре ват ру,
кроз кише монс уна?
Јес у ли га пренел и тајфун и
у свом левк у?
Или су ти га донел и морнари
на лађи Коломба?
Крс тише ли те наш и печалбари
у давно доба?
Корачам, корачам
низ рек у туђег град а
као крај рођак а коме траг изг убих
у свет у далек у –
и пронађох га овде изненад а.
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________ Међаши сећања ________

Градско гробље у Вашингтону
Белези, камен и белези,
по удол ин и и по стран и,
блеште на сунчаној жези,
бел и, једнако тесан и.
Полегла у пољу јагњад
одмара се украј живице,
или неко на ливаду саг на
и окамен и беле птице.

5

Спомен иц и све исти –
ко реч и поновљене дос ловце,
под њима трговц и и мин ис три
и они што чувају овце.
Прек рил и раван и кос у,
по сеос ки прос ти,
једнак и ко под зем љом што су
једнаке кос ти.
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поноћни Торонто
У поноћ са педесетог спрата
огњена пуч ина Торонта сине
као запаљена жита Војвод ине
или као да се разнобојног жара
огромна свота
прос ул а по улицама ноћног Торонта.
Пож ар хвата
вид ик у све до необу х вата,
гази преко травњак а, преко језера,
као да мора пошто-пото
у ток у ноћ и
сагорет и сав Торонто.
Тргови пос тају ужарене кречане,
ват рене ране;
вулк ан и се отварају и тек у лаве
усијане,
огњен и змајеви пролећу, крс таре,
низ булеваре.
Рек ло би се с вис ине
нема где човек на зем љу ногом да стане.
И по удаљен им предг рађима
мил ион жаруља
гмиже, бауља;
безброј светлос них инсек ата
низ улице се нек уд помера –
како изглед а
без икак вог разлога и смера.
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________ Међаши сећања ________

непознат говорник у Хајд парку
Не дамо на делфине, на китове,
на Инд ијанце, на хриш ћане прве,
не дамо на Јевреје, на Црнце,
не дамо на урођен ике дош љак у,
не дамо хајц и на звери и на људе,
не дамо на делфине и китове,
не дамо на слабога јак у,
не дамо на бог ум иле, на јерес и,
не дамо хајц и на људс ке снове,
не дамо на нем уште савремен ике
на зем љи, у вод и, на небес и,
не дамо на гоњеног оном који гања,
не дамо хајц и на људс ка осећања.
Подземноме не дамо мрак у
на оно што се светли, што се крес и,
не дамо на слабога јак у,
на људе не дамо маш ина бау к у,
не дамо на људс ка срца, на душе,
не дамо ономе који диже рук у,
на пуч инс ке, на речне тал асе,
на бића која се гласе и не гласе,
не дамо на китове и делфине,
не дамо на куне, на даброве,
не дамо да кост живу гвож ђем тук у,
не дамо гом ил и на јед инк у пук у,
не дамо ономе који мрж њу сеје,
не дамо на Црнце, на Јевреје
и многе јоште неи меноване
не дамо ни на убогога Бога
у чије име жег у, сек у, гуше,
не дамо на људс ка срца, на душе,
на људс ке снове,
не дамо на свес не ни на бес ловес не,
не дамо на китове, Црнце, на богове.
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Јереван
Нек и над ахн ут и арх итекта,
као Бог свет за сед ам дана,
створио је Јереван у ток у ноћ и,
и спус тио га,
на зем љу скупа,
зато новога Јеревана
домови личе као близанц и,
и зато као да их светлост купа.

5

Није га завел а ниједна школ а,
ни ренесанса ни рококо,
по своме га је створио план у:
као на длан у или на столу,
док ле год ти доп ире око,
само камен тесан и обас јан и
румен и се свуд по Јереван у.

15

Кроз камен неи мар над ахн ут и
наврат ио је с план ина воду,
подземне потоке и кладенце
и пус тио да увис оду
и сплео дуж удица као венце.

20

Зато сад у ноћ Јереван звон и
и сја као да је од ват ромета,
ко да ће се расп рштат и у вис ин и.
Зато се Јереван ноћу чин и
као комета.

25
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САДРЖАЈ

арарат
Као хајдук у засед и,
свак у зору и вече,
вребам с прозора, између пал ата,
да се појави врх Арарата,
да магле просече.
Прва, друга, трећа зора,
и он се из даљина библијс ких јави
огроман, нес рећан и сам.
Хтел а бих рук у да му дам,
из даљина да га довучем,
да му штогод довикнем
самом испод свод а,
грумен јерменс ке зем ље да му дод ам,
комад ић јерменс ког стења;
али осваја дан,
спрема се непогод а,
и њега нес таје као привиђења,
гута га мрак.
И мад а срце не може да му се чује,
мад а га не вид им више,
осећам ту је,
на страж и,
огроман и јак,
и чек ам да камен и лик
поново обнаж и.
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у атонској пећини
У огромној лабораторији
где раде камен и вод а
и вечнош ћу одјек ују шпиље
бил ионе год ина рас те ледено биље, –
једно са тла, друго са камена свод а.
Између леден их голубова
и сребровољк и,
између леденог жбуна и плас та,
скамењен их бајк и и снова,
уз тле приљубљено као шкољк а,
вел ико ледено срце израс та.
Ни моје срце није ништа друго
до јед ан од тих стал агм ита,
и оно је нас тајало беск рајно дуго.
Заметн уто за биљне поп лаве зелене
у човек у који је небо знао да чита,
кап по кап, кап ил ар по кап ил ар,
рас ло је све до мене.
Ускоро тај пут почет од човек а
испод пећ инс ког свод а,
идућ и кроз бил ионе срд аца,
заврш иће се у мен и, –
као што у шпиљи где прес уш и вод а
прес тан у рас ти цветови леден и.
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плажа у заливу Батуми
Стојим на сунц у у бат умс кој луц и.
Не мичем се с мес та
омађијана од њена беск раја.
Свуд а около разбацан и облуц и,
као из каквнх дивовс ких гнезда
прос ута јаја.
Има их свих обл ик а и свих боја,
плаветнога и бисернога сјаја;
има их ситн их као голубија,
има их као у гусак а и шљук а
и крупн их као што су у ноја.
Окамењена гнездара изглед а лук а.
Заж арен висок и шатор
јуж нога неба,
без иједног облак а цигла,
чин и се огроман чаробан инк убатор
испод ког тек што се нис у дигла
крил а галеба.
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на кавказ не треба у по дана ићи
На Кавк аз не треба у по дана ићи
кад му се оцртају зелене веђе
и процеп и пос тан у шири, понори плић и,
дрвеће ређе,
кад се свак и камен на путањи вид и
као у дечјој књизи крупна слова,
кад нес тане ноћног шумс ког тајанс тва,
кад се не чују ћукови сова.
Ја га вол им кад се сутон згус не,
кад се корачајућ и шумом стреп и,
кад се продубе понори и процеп и,
кад а се тама у гране зап лете
и тајна на свакој окуц и зап љус не,
а гора проговори језиком нејас ним
као дете.
Вол им да у сутон план ином наи ђем
и читам њене стеног рафс ке знаке,
да ме жбун таман уплаш и као авет,
да ми се змијом учин и уски богаз.
Вол им Кавк аз кад га сплете олује павит,
кад почне над њим подм ук ло да тиња
заоблачн их муња плавет.
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камена библиотека
Да ли ово улазим у библиотек у
где су у мермер књиге укоричене,
или су надг робне плоче око мене
људ и који нед авно на зем љи бех у?
Да лу улазим у гробље Девичје
где су Гогољ, Чехов, Фет и Тјут чев
где се по хумк ама виде стопе птичје –
а они као да су живел и још јуче?
Ту и Љермонтов и Островс ки леже,
ту је сав јед ан век вел ик их остô.
Знат и да их нема, учин и се прос то,
Али гроб им видет и, много је теже.
У даљин и се злате црк ви куполе,
до гробља градс ке буке доп ире ехо.
Чују ли своју Мос кву они доле,
Љермонтов и Тјут чев, Гогољ и Чехов?
Ћут и црна камена библиотек а.
Имена писаца по плочама читам
и нешто чек ам, а не знам шта чек ам,
и не знам што ми се међ живе не хита.
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пећински сликар
Пећ инс ки слик ар заврш и изд анке рога
ирвас у кога је урезивао у стен и
и осмех му се попе до чел а.
Он који не зна за оца, за Бога,
осећа се као слик ар Милешева
кад је доврш ио белога анђел а,
Пећ инс ки слик ар од кога ме деле
ледена доба, потоп и праис конс ки,
прозебао од вечерње студ и,
са нејас ним страхом од непознатог,
од мрак а, од смрт и, од зем ље, од вод а,
који огњем смат ра звезда злато,
ближ и ми понек ад буде него људ и
са којима разговарам и ход ам.
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Дрвена црква
Слетел а однек уд у шум у пок рај Осла
црк ва мало већа од пат уљкове куће.
Мож да птиц у неке заоблачне шуме
небо пос ла
и спус ти међу ово жбуње и пруће.
Умес то крова има петора крил а,
не зна се јес у ли птичја или анђеос ка,
или изу м рл их морс ких риба пераја,
а мож да су и једра са вик инш ког брод а,
одрвенел а, без негдаш њег сјаја.
Црк вица од брвана вековнога храш ћа
как вога буром разнесена сплава,
без икона, без мириса уља и вос ка,
с Исусом под сводом мал им ко играчк а,
морал а је бит и мес то ходочаш ћа,
задужбина нек а на зем љи светачк а.
Тек знам као и за црк ву из свог сел а
да је света као ваздух, реке, чес ме,
као гнезда и зелен ило шумс ких стрех а,
као свитац, пчел а,
и ако зап ише ко у њој стих љубавне пес ме,
да није ник ак ва учин ио грех а.
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Григов гроб
Григ као Тутанк амон леж и у стен и,
каменом теш ким су зат ворена врата,
није хтео да га зем љом зас пу
јер под њом ни на пол а хвата
не чује се небо нит и воде струја,
ни људс ке реч и;
а камена пећ ина јеч и
и као музичар бележ и пес му буре,
писак галеба и шиштање у стенама гује.
Веч ито запос лен ветар сејач
у пукот ин и камене плоче
засад ио је нек у крхк у биљн у нејач
која гроб обрас тат и поче.
Скривен је ко у стаблу птичја дуп ља,
теш ко га нађе и дечак што се до гнезда вере
или јагоде по шум и скуп ља.
Музичар жељан звук а сад стално ћут и;
само мож да нек и рибар занесењак,
који тврд и да чује и говор острига
или који сујеверн и певач, сељак,
уобразе да однек уд из стена
чују музик у Грига.
Жељан сунца он је сад а у там и.
Ни кад бел а ноћ сване над Бергеном
и разг рне сенке старих чет инара,
поотк ључава редом стен у за стеном,
његов гроб не отвара.
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коала у рачвама дрвета
Ако нис и клупко свен уле имеле,
ако нис и гнездо у грању вунас то,
очи су ми зацело виделе
створа живог који је тамо застô.
Ако си младунче мед веђе и вучје,
ти што чуч иш горе од јут ра рана,
сиђи само низ стабло са грана,
дочек аћу те у наручје.
Веверице хит ре ако си опруга
у грања шац и,
или зверч ица која друга, –
да се чиме дечачк и на тебе бац им!
Ако си птица ти тамо горе
зас пал а у недрима рачава,
пок аж и се неке идуће зоре,
у сван уће птица више не спава.
Доле трче дивљи пси и кенг ури,
пром ич у људ и,
ако нис и гнездо, бусен, сјури,
мећу живима трен на зем љи буд и.
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Трешње нероткиње
Као да сте остале неуд ате,
или да благос лов није на вас пао,
ви само цветате, цветате.
Мож да вам је велове невес тинс ке
нек и зао дух урек ао?

5

Вет ри скитн ице из далек их страна
у крош њама ваш им слатко преноће,
али вама, неротк иње, треш ње из Јапана,
у недрима не сазрева воће.
Ројеви заводн ик а инсек ата
сву ноћ са вама остају будн и,
пију вам усне, пад ају око врата,
али сви заг рљаји су узалудн и,
ви само цветате, цветате.

10

Лепт ири торбари из воћњак а туђих
цветн им прахом вас злате,
али и пос ле љубавн их дана
најлуђих,
неротк иње, треш ње из Јапана,
ви само цветате, цветате.
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________ Међаши сећања ________

на одисејевој стени
Сед им на камен у
на коме је седео Одисеј,
тал ас под а мном стен у копа,
камене плоче нзнад воде висе,
дигле су их знамо још руке кик лопа.

5

И мене је зачарал а кирк а Лепота,
пловил а бих за њом стот ин у миља
до језера и краш ких шпиља
где се виле прот ив мореп ловаца роте.
Слушам одјеке Одисејева гласа,
лутају карс том његове стопе,
једна се и до на мој камен попе,
не избриса их рук а тал аса.
Мис лим мож да што је мис лио и Одисеј:
ако се поколеба срце Пенелоп и,
ако изневери љубав, што чес то зби се,
пом рч ина неће, она чек а
да нам зен ице склоп и.
У језерс кој вод и блис та
зал азећега сунца алем
и мис ли започет их одвија се калем
и сета као у Одисеја иста.
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________ Десанка Максимовић ________

Напом ен а
О овој збирц и. – Међу књигама које су, у протек ле две децен ије, претход иле „Међаш има
сећања“ већ ина их је ник ла из једног осећајног и мисаоног изворишта и биле су нап исане
у ток у год ине или две дана, док је ова збирк а сас тав љена од пес ама пис ан их пос ледњих
неколико год ина, у разна раздобља, а пес ме пос већене Његош у још и ран ије.
Мад а су пес ме у „Међаш има сећања“ по темама разнородне, њих повез ује то што су
све нас тале из сећања на неш то нек ад дож ив љено, виђено, вољено. Људ и се сећај у и
очима, и слухом, и срцем. Зак рж љал и слик ар у пес ник у, који ужива у бојама и прос то
рима, неос тварен цртач који запаж а и ситне појед инос ти, сећа се поред лепота које је у
свет у видео и драг их бића којих више нема, као и збивања која се не мог у више догод и
ти. Има пес ник а који предвиђај у будућност, боре се својим делом за њу, а, ето, има и нас
који живимо махом у прош лос ти и реч има је васк рс авамо, отимамо од потп уне смрт и.
Ова збирк а садрж и и некол ико пес ама из претходн их збирк и: те пес ме су темама
врло везане за „Међаше сећања“, а мало су познате. Узете су да се доп ринесе целовито
сти збирке и да се на нов нач ин и оне саме осветле.
Јед ан део песама је досад штампан у часоп ис има „Књижевност“, „Живот“, „Стрем ље
ња“, „Стиг“, „3авичај“, и у дневном лис ту „Пол ит ик а“.
У „Међаш има сећања“ први пут се објав љуј у пес ме: „Влас тел инс тво“, „Чурга“, „Чича
Јанко“, „Барска пруга“, „Нашег оца мајка“, „Прос јац и на сајм у“, „Поноћна мол ит ва“, „Гата
ра“, „Народна клет ва“, „Шума на жези“, „Уснуло језеро“, „Непогод а“, „Исидора у ореолу
иња“, „Исидорин врт“, „Бор на Брач у“, „’Још би нам могла дес ит и се љубав’“, „Никол и
Тес ли“, „У туђин и“, „Рек а Потомак у Ваш ингтон у“, „Градс ко гробље у Ваш ингтон у“,
„Непознат говорн ик у Хајд парк у“, „Камена библио тек а“, „Коа л а у рач вама дрвета“ и
„Треш ње неротк иње“.
Пес ме једном нап ис ане, а нароч ито штампане, нис у мењане. Више пута се пок азало
да је мож да најбоље да остане онако како је први пут забележено. Ипак су у пес мама
посвећен им Његош у учињене мале измене. Сад нека се смат ра да треба да остан у онак ве
как ве се објав љуј у у овој књизи.
О појед ин им песмама. – Кавга, Чурга, чича Јанко, из истои мен их песама, ликови су из
времена на измак у пат ријарх алне култ уре кад су намерн ик, кућн и помоћн ик, инокос ни
сусед, водоноша или говед ар смат ран и као зван и гос ти или рођац и.
„Просидба моје будуће мајке“, „Слика из прадедовске собе“ такође су песме које доча
равај у пат ријарх ално време и сред ин у у којој је пес ник рас тао.
„Барс ка пруг а“. Ова пес ма ће будућ им људ им а, ако до њих дос пе, прич ат и как о је,
у доба о коме она говори, било – поред оног јуначког, убојитог – и неког тихог, ненаме
тљивог родољубља, како је мног и наш појед инац био спреман и на жрт ве да се оствари
как ав народн и сан.
„’Још би нам могл а дес ит и се љубав’“. Поред ак и ритам: изглед а да би се померај ућ и
ред реч и у овом стих у Добрише Цес арића поремет ил а његова лепота. Изговорит и тај
стих с промењен им редом реч и било би што и отпеват и без слух а нек у пес му.
„Мрт ве душе“. Итал ијан и су, у Словен ији, у Новој Гориц и, да би док азал и да су нек и
словеначк и предел и њихови, мењал и на надг робн им плочама имена мрт вих Словенаца
у итал ијанс ка имена.
„У туђин и“. Чин и се да су отаџбина, рођен и језик и завичајн и обичаји човек у неоп ход
ни. Пес ник на туђем језик у није увек у стању да пок аже сав свој дар. Родољубље на туђем
тлу, под стран им утицајима извитопери се чес то у свој у суп ротност. Вера умес то да
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зближ ује људе, разјед ињује их. Код припадн ик а свих народ а запаж ај у се ове промене,
али их човек најп ре запази код људ и свога порек ла, свога краја.
„Рек а Потомак у Ваш ингтон у“. Ова реч – Потомак – не знач и, наравно, исто што и
код нас. Име је рец и дало неко инд ијанс ко племе, и не зна се шта оно знач и.
„Градс ко гробље у Ваш ингтон у“. Човек је склон да зам ис ли да су и надг робн и спо
мен иц и у Америц и сличн и небодерима, раскош ни. Међут им они у главном граду САД,
они причај у о заг робној једнакос ти која на зем љи још није остварена.
„Непознат говорн ик у Хајд парк у“. Бог зна шта је говорио непознат и говорн ик, али
ја сам зам иш љал а да се и он бун и због онога због чега бих и ја, да стаје у заш тит у свих
гоњен их на свет у.
„Арарат“. Од вајк ад а јерменс ка план ин а, Арарат је пос ле Првог светс ког рата при
пао Турс кој. Његов врх због вел ике вис инс скоро је увек замагљен и Јермен и с болном
стрепњом вребају ран и јутарњи час кад му се врх на некол ико трен утака помол и из магле.
„Камена библиотек а“. У дет ињс тву и раној младос ти људ и плач у кад умре писац кога
воле. И на Девичјем гробљу у Мос кви мог у се видет и људ и сузних очиј у.
„Коа л а у рач вам а дрвета“. Коа л а је мед вед ић који живи у рач вам а дрвета. Из под
ножја се не да јас но видет и је ли живо биће и как во је.
Д. М.

19. јул 1983.
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Сајам књига
Више књига но камена и опек а
у тврђави древној на Калемегд ан у,
но у средњовековном самос тан у.
У њима рој мис ли, реке туге, смех а,
да им се пред аш, узалуд те чек а.
Можеш их читат и стот ин у у дан у
кутк у как вом тиш ином завејан у,
проч итао их не би за свог век а.
Сунце им упек ло у златне нас лове,
и не вид иш ни како се која зове,
а оне ти се осмех ују, нуде,
оне ти пруж ају својих двери кључе.
А ти одл азиш беспомоћан, утучен,
дуго ти још пос ле теш ко буде.
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________ Десанка Максимовић ________

Састанак на сајму
Пес ник неког траж и у гом ил и света
на сајм у књига, у поток у блес ка.
То је – наћ и иглу у хрп и пес ка,
птиц у залуталу у шум и дрвета.
Комеша се као разбијена чета
сијасет деце, млад ића, девојак а.
Треба се с вољеном сус рес ти пре мрак а,
а гом ил а зак лања, ход омета.
Пол ако се позат вараше шат ре,
погас ише разговори и ват ре,
ваздух сутонс ки поче да се плави.
Тад а са друг им, ведра као дете,
мин у чек ана, и као од комете
траг остаде за њом варн ичави.
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________ Сајам речи ________

Речи и песник
Пес ник не влад а речју, њим влад а она,
она је његов живот и судбина,
и крил ата његова нек ретн ина,
и опас на са срцем кратк а спона.
Пес ник не влад а речју, њим влад а она,
мад а су реч и његова творевина,
кад створи реч, као да род и сина
и да му је звезда поезије склона.
Он не траж и реч, она њега траж и,
она је увек крај њега на страж и
кад пес ма поч иње да се рађа.
Од пес ник а боље знају оне
кад а треба које да зазвоне,
у час у усх ита и час у безнађа.
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________ Десанка Максимовић ________

Судбина речи
Нађох те у старој књизи као сух
цвет очуван у хербаријум у;
у пес ник а давног рођена си уму,
у исти мах и реч и њен дух.
Туж на си кô да те од мутне реке чух
што тече кроз јаруге тамн их шума,
или проч итах на стећк у крај друма,
у исти мах и реч и њезин дух.
Оживећу те у свом стих у неком,
да нес танеш опет са овим веком
кад стихови узму друг и смер.
И то ме бол и – као да, у љут у
живот у људс ком, сам у, незбрин ут у,
остављам кћер.
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________ Сајам речи ________

Речи као такве
Вол им реч и и ненан изане
у стихове и у речен ице,
кô сељак ван класа – зрно пшен ице,
шумар ван дрвета – и саме гране.
Вол им их као јагоде необране
сакривене гдегод под лис том
као белутке у поток у чис том
ван путање којим су поп лочане.
Вол им их у речн ик у, на гом ил и
без икак вог мисаоног ред а,
вол им јој глас и како изглед а.
Реч ми се и ван песама мил и,
као тврд иц и сам звек сребрњак а,
као сврац и и комад ић стак ла.
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________ Десанка Максимовић ________

Древне речи
Каза те данас неко, реч и жељена,
коју су казивал и незнан и ми прец и,
која је као облутак у дугој рец и
докот рљал а се до мога времена.
Реч јас ну и тврду као од кремена,
коју су говорил и и сељац и и свец и,
у нас леђе очеви остављал и дец и,
на уснама им бил а сваког трена.
Реч и рођене оног дана света
кад је и мисао људс ка започета,
ближе су ми него које сад а слушам
око себе свакога дана и часа.
Слушам њих, али у мен и се гласа
далек их и заборављен их реч и душа.
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________ Сајам речи ________

„Исто то, само мало друкчије“
Заборављен их реч и ми је жао.
Стид љиво чек ају да их се ко сет и,
да пес ник нек и на њих где налет и,
срећан као да је златн ик ископао.
Заборављен их реч и ми је жао,
оних које је знао и век девет и,
које су претк у биле на памет и,
које је век од век а крао.
Да ми је да она која чам и дуго
одједном сине као пепељуга,
и пом рач и свак у дотле познат у.
Да ми је дић и је поезији на прес то,
у говору јој дат и почас но мес то –
прет ворит и је у нову новцат у.
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________ Десанка Максимовић ________

потајни песник
Низ залудн их, основаца, гимназис та,
прол ази сајмом и збира шарен ило
безвредн их лис тића, узима што било,
узг ред само књиг у покоју прел ис та.
А излога је и пол ица трис та.
Крупна слова, боје, одас вуд те маме,
каталози, афише, рек ламе –
и све трепери, свуд поз лата блис та.
Уз срамеж љив и преп лашен смешак
јед ан дечак књиг у песама помеша
кришом са хрпом каталога разних.
Узе је жудно, кô воћк у, кô пурењак.
Пом ис лих крађа књиге стихова је знак
да се у дечак у рађа пес ник потајн и.
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________ Сајам речи ________

новинске речи
Омрз ле су свет у доз лабога
реч и как ви пуне су новине,
реч и изл изане, трош не ковине,
без правога мес та и разлога.
Слично је реч обојена свак а,
као кратковечне, нападне ткан ине,
дош ле однек уд из пус те туђине,
из светс кога краја деветога.
А много је својих које зна и дете,
па да сложен у мисао разу мете –
само се реч своја волет и мора.
Да вам је поћ и до свих њен их врел а
и у пивн ицама забачен их сел а
слушат и зрел их друштвен их разговора.
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Рeч
Остал а је у сећању само реч,
сем ње не пос тоји ништа више,
ни осмес и, ни поглед и који бише –
цвета нема, остао је само млеч.
Остал а је у сећању само реч.
Изговарам је све тише, тише.
Све се милоште друге изг убише,
цвета нема, остао је само млеч.
Нема ни оног који реч ми рече,
много штошта избледе, у тече
трагови радос ти, трагови бол а.
Душе нам, кроз вечност се селећ и
улазе у бића шева и сокол а –
они сад певају слогове оне реч и.
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________ Сајам речи ________

Заборављено име
Као да си у трави изг убио иглу,
заборавио си једнога трена
једно име. Многа друга имена,
падн у ти на памет у миг у.
Пох ватају се око тебе у игру
имена драг их људ и, деце, жена,
дуго памћена и дуго вољена,
а ту заборављен у једн у реч, циглу,
ник ако да ископаш из сећања.
И осећање те кривице гања:
јер тај бези мен и из исте је зграде,
сретате се чес то и рук ујете.
У које ли је завијутке девете
мозга то име могло да западне!
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Вест
Човек нос и вест тајн у, још незнан у,
страх га да је не вид и ко из зен ица,
да му не промакне између речен ица,
тишти га вест као да има злу ран у.
Чин и му се да га кришом неко гања,
као да опас ну дрог у кријумчари,
или још која од гоњен их ствари –
већ је преморен од дуга страховања.
Зна вест мора рећ и окол иш но,
не одвећ јас но, ни одвећ сувиш но,
а да нек ако невољу наговес ти.
Зна добро реч и мог у да посек у
и да вест донос и нес рећу нек у.
Уморан је и туж ан од ове свес ти.
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________ Сајам речи ________

уметници
Кад чују звонк у реч, пес ниц и син у,
слично слик ару очараном лепотом,
музичару пред лутал ицом нотом,
вајару кад осет и пок ис лу глин у.
Једна реч само буде пес ми клица,
реч изненадна, изненадна звук а,
једна боја само, само једна пук а,
заметак буде бојом богатој слиц и.
Пес ник заљубљен у реч свуд је чује,
у тиш ин и и у помам и олује,
глас у зрик авца скривена у цвећу,
сиктању змија, разговору звона.
Умирујуће тиш ине сутона
музичара као музик а салећу.
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Савременик прадедова
Ако је да се гине,
нећу за њива међе,
нек а мој бусен и пређе
суседу у својине.
Нећу ни за пчеле,
бож ије су па моје, –
зар смеју да се броје
душе небу полетеле!

5

Прегорећу гнездо лас те,
храс тић што пред кућом рас те,
и дедовс ка оруђа.
А за изворс ку воду,
за нас уш ну слободу,
гин ућу – па бил а и туђа.
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прадед моје мајке
Зацело имам и некол ико особина
чук ундед а Пет ровић Симеона,
пос тоји између нас нек а спона
бар лелујава као пау ч ина.
И он је случај називао судбином,
и он је волео јек вечерњих звона,
и њега је зацело звал а вас иона,
и није охол био због свештеног чина.
Зацело је рад ије слушао грање Кичера
но оно што му је шап утал а вера
и гон ит и стадо с Посова вечером
било му дражe но рад црк вен и који.
Да ли му о храброс ти пред ање пос тоји
не знам, али благ био је, сновима склон.
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________ Сајам речи ________

наш хвалиша пивници
Не поднос им нич ије нас иље,
ни љубазно нит и дрс ко,
усп рави се у мен и све људс ко,
најеж им се као бод љик аво биље.
Не поднос им ник ак ве дад иље,
свако саветовање ми је мрс ко
и кичме као савитљиве трс ке
далеке су ми на стот ин у миља.
Дедовс ка ме упорност стара
и вино са сеос ких наш их атара
опија као древна медовина.
Ако ми син не би био на мене
него питом у ми родбин у жене,
не бих рач унао да имам сина.
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________ Десанка Максимовић ________

Циганин Марко
Циган ин Марко се у свет у обогат ио,
има сад коња, два телета и краву,
правос лавац је, слави славу,
у свим ратовима се уз Србе борио.
Да је Циган ин понек ад је крио,
Србином бит и дао би и краву
с јед иног паш њак а, дао би отаву,
и прасе које је нед авно куп ио.
Има сина Немању, кћерк у Мил иц у,
куне се у Обил ића, у ћирил иц у,
окум ио је сусед а Ивана.
И не може чудом да се нач уд и
што кум Иван у туђин и полуд и
и прек рс ти сина Стевана у Жана.
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________ Сајам речи ________

Сеоски поштар
И овај дан прође, а не стиже поштар,
не донесе из град а ник ак ве вес ти.
Могао се путем са киме срес ти,
и ног у расећ и на камен оштар.
Ни сут рад ан се не појави поштар,
мож да и нема шта да обавес ти.
Могô се и у туч у нек у уплес ти
дес и се човек у нечек ано штошта.
А мож да је, и нек а му је прос то,
негде код жене љубљене заостô,
или се усп ут у крчм и одмара.
Само пре ће бит и пес ник потајн и,
дес и се так ав поштар завичајн и,
те сед и у шум и и стихове ствара.
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________ Десанка Максимовић ________

просјак
Човек га не заобиђе у лук у,
под ари му људс кос ти златн ик,
зна свако је у понечем патн ик
и нех аји мог у да га дот ук у.
Зна и срећан има как ву мук у,
и богаташ је мож да гладн ик,
свако може осван ут и јадн ик,
свакоме треба пруж ит и рук у.
Био странац или био у роду,
човек се осмехне у мимоходу,
нек а осет и како је примећен.
Из сам илос ти може и да слаже,
ко и не чек а, утех у му каже.
Човек дел и око себе мале среће.
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________ Сајам речи ________

одбрана једне нарави
Не мис ли кад ћут и да је глув,
и кад није као ви, да је туп,
кад се благо смеш и, да је глуп,
а кад је озбиљан, да је сув.
Не град ите се да он није ту
кад сав остал и поздравите скуп,
не рец ите да има пес ничк и нас туп
ако вам душ у отвори сву.
Не исповед ајте се пред њим много,
кад а га спазите ћутљивога,
и који ћут и ствари добро вид и.
Мож да је прос то од живота сустô,
мож да му се не отварају уста
јер се говора нек их људ и стид и.
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________ Десанка Максимовић ________

охолост
Нас уп рот ми иде човек охол,
ништа га не буд и из хладног мира,
иде стазом и као да пробира
на чем у ће се заус тавит и оком.
Чин и се собом задовољан дубоко –
мож да се са срећом неком венчава,
или му у главу ударил а слава,
мож да се где обогат ио жес токо.
Најед анп ут – као светлост из мрак а –
зас таје пок рај убога прос јак а,
новч ић му даје и с њим разговара.
Мож да и у њем у добро срце живи,
мож да се свом људс ком пос тупк у диви,
тек смерн ије нас тави собом очаран.
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________ Сајам речи ________

Телефонист
Пред њим сијасет светле дугмад и
као у авион у пред пилотом.
Јут ро. Већ зову запос лен и, потом
пол ит ичари, деца, стари, млад и.
Као да се о његовој судби рад и
зближ ује се с њиховим животом,
с гласова људс ких тугом и лепотом.
Наједном га нов глас изненад и.
Као да му је гост нов исп ред прага,
поч иње и за њим одмах да трага:
мож да ће бит и познан ица нова.
Не зна как ви су за дугметом људ и,
али свак и нов глас га узбуд и.
Свет му се сав сас тоји из гласова.
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кућа патње
Човек ног у сечен их до колена,
беба која је у врелу воду пал а,
кичме слом љене раден ица мал а.
Жена сечен их на ногама вена.
Путар на кога се сруш ил а стена,
девојч ица смрвљен их стопал а
срчан их болес ник а пуна сал а,
опечена лица млад а жена.
Све што је сам и изм ис лио ђаво,
што је дос уд ио коме удес зао –
разних патњи, рек ло би се трис та.
Виш главе харт ија сваком окачена,
как ва му је будућност додељена.
Не вид им шта бележ и моја лис та.
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________ Десанка Максимовић ________

Решетка у болничкој соби
Решетк а на зиду, биће вент ил атор,
нал ик стот ин и друг их решетак а.
Глед а ме из ње сто окаца мрак а
и страх ме ваљд а хвата зато.
Поп ут пис мена богзна кад изд атог,
с безброј важ них законс ких тачак а,
а живота мога тиче се свак а,
и страх ме ваљд а хвата зато.
А решетк а као празно саће мед а
неп рес тано правце у мене глед а,
претња у свако окце се увук ла.
На разбоју невид љивом тка се тиш ина.
Зидови празни, гол и, сама бел ина.
Страва као у пус тињи мук ла.
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________ Сајам речи ________

ноћ у болници
Ноћ. Сто педесет и шест одаја.
Јед ва диш у занемел и кревет и.
Лелујају болес ниц и као авет и
ходн иком пун им мук лог полус јаја.
Понеко сву ноћ окна прозорс ка збраја,
не може да спава, а ноћ врел а, лето.
Пок ушава да се јовањс ког мраза сет и
у јулс кој ноћ и којој нема краја.
Уто пресече небо муње гуја,
у врт болес ничк и дојезди олуја,
однек уд из здравља прох ладнога царс тва.
Болес ниц и као у рај из врелога пак ла
пос мат рају како пуцају неба стак ла,
како бујица свеж ине нарас та.
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________ Десанка Максимовић ________

Болнички сточић
Болн ичк и сточ ић као барк а Ноја,
само што нема на њем у живих бића,
топ ломер, лим ун, воћна пића,
разл ич ите неке боч ице без броја.
Још дан и ноћ, мож да зора која
болн ичк а кад а стане да свиће,
узалудне све те ствари биће,
ни душа више неће се зват и своја.
Расечен лим ун, огуљена банана,
остаће на сточ ићу једног дана,
и руж ин пупољак полус вео, жут и.
Неће болес ник понет и ни цедуљиц у
коју му неко с љубављу упут и,
остаће неп роч итана, нетакн ута.
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________ Сајам речи ________

Болничко јутро
Болн ичко јут ро осван уло живахно,
лавори, конд ири, пилуле, топ ломери,
умива се, температ ура мери,
у суседној соби неко пред зору изд ахнô.
Заморено ноћу, особље милос рдно
ућутало се од шест до сед ам,
и да бог коме болес ник у не да
да му у то доба поз ли грдно.
Добио си свој кут, кревет домаћем сличан,
и распоред болн ичк их часова, необичан,
и сви те пазе по срц у и дуж нос ти.
Сви се труде да оздравиш час пре,
да ти се здравље као кроз левак нас пе.
Невесел и смо у гос тима гос ти.
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________ Десанка Максимовић ________

кроз болнички прозор
Кроз прозор глед ам део Беог рад а:
у даљин и небеса црвенк ас та,
некол ико трагова, некол ико башта,
понек ад повел ик а држ авна зград а.
Тамо је запад. Негде светлост пад а
у виду сена високог, купас та,
око свега магла мутно сребрнас та,
чин и се све пуно тиш ине и склад а.
Не вид и се, али се зна булеваром
јуре возил а по обичају старом,
будне семафоре варајућ и многе.
Чин и ми се већ стот ин у дана
уз пос тељу леж им прикована
и да ник ад нисам имал а ноге.
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________ Сајам речи ________

Милосрдна сестра
Скоро дете, светла висок а чел а,
прол ази мимо рањен ичк их кревета,
мож да је тек стигла са онога света, –
очарал а би и самога Рафае л а.
На крају онога другога ред а
из гом иле болес них нес рећн их бића
опаж а бледог изнемоглог млад ића,
нет рем ице, зад ивљен у њу глед а.
Девојч ица се од тих очију бран и,
али како прол азе дан и,
нес трп љиво његов поглед чек а.
И зак лиње се ако је живот не спреч и,
биће уз њега док га не излеч и
ма то трајало и целога век а.
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________ Десанка Максимовић ________

позивар
Кад црн и позивар пред а те груне,
на срц у већ биће разрушена врата,
у крвоток у сус талост позната,
очи упале пау ч ине пуне,
и кос ти трош не које се већ круне.
Плесан ће на мис ли почет и да се хвата,
изу м ираће понешто сваког сата –
неће имат и у зем љи шта да труне.
Кад позивар груне изнебух а,
биће позат варан и капц и уха,
а коса опал а као стрех а сламна.
Погашена и сећања далек а,
нико више неће бит и чек ан.
Почеће нова непозната драма.
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Географски запис
Сто пет километара до град а и мос та
и пос ле тога, од мос та и град а,
дванаест до дедовс ких виног рад а
од којих само зат рвена зем ља оста.
Зат им сe мора слазит и подос та
до извора на ком су одвајк ад а
пас тири напајал и сеос ка стад а –
све је то наћ и врло прос то.
На брег у широком стот инак квадрата
стоји кућа наш их дедова, ујак а,
с прозорима пун им реза и решетак а.
А на исток у пут сунчевих врата
у зак утк у старог сеос ког забрана
ниче моја прва туга римована.
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Језик немушти
Како ко, али ја знам језик нем ушти
који се учи у древној под небом школ и,
њега зна човек који самоћу вол и,
који разу ме реч кише кад пљушти
и мис ли неба кад а се нат ушти,
и шта пас цвил и кад га туга скол и,
шта разговарају храс тови гол и –
њихов и мој језик туге су сушти.
За разговор с људ има људс ки језик треба,
али увек друг и испод другог неба,
а с нем уштим обиђем сву зем ље куглу.
Мис лим могла бих живот провес ти
као испос ник који на шумс кој цес ти
ослуш кује птиц у и тиш ине туг у.
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Јесен
Далеко за нама авг ус та је жар.
Хлад под бук вом већ није густ.
Небес ки свод без икога, пуст –
јесен је, не треба ти календ ар.
Далеко је за нама лета чар,
далеко су мај, јул и и авг уст,
одавно јесен познајем наизуст.
Јед ан јулс ки дан био би зау вар.
Цвил и вод а јаругама из жлеба.
У пољу врана семење и кукце вреба.
Опалога лис та рас те златан сноп.
Кроз маглу се не вид и пред оком прст,
ни гробљанс ке капеле потамнел и крст.
На сах ран у жури нек уд сеос ки поп.
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________ Десанка Максимовић ________

лисни крематориј
Скуп љају сухо лиш ће широм парк а,
нарас тају га висок и стогови,
и сипе опет около лис тови нови,
и умире на свој нач ин лис ка свак а,
лиш чица бак арна и лиш чица жарк а
и лис ка која још се с душом бори,
ниједна не би хтел а у крематориј,
слеп љена уз тле као златна марк а.
А мож да ће и да их под аве,
пловиће као мрт ве звезде дуж Саве
и бит и пос теља за штуке, за ослиће.
Чујем вет ре, а мож да и птице плач у,
одвозе лиш ће у воду, на ломач у,
у коме су пролетос гајиле птиће.
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Бранковински цветни врт
Под стрехом лас тино гнездо и коса.
Око довратк а се пуже вреж а
љубичас тог и модрог ладолеж а,
налеће на њега залутал а оса.
По калдрм и прос тирк а пркоса
као дуга шарена и свеж а.
Под граном трна као испод јеж а
клија биљч ице неке зелена роса.
Крупан, нед авно окречен, облутак
заг рад ио баштенс ки мал и кутак
пун невена, смиља, леп их ката.
Рузмаринов цвет пун чари
који не знају ни ботан ичари,
рас ту бокорима око вајата...
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________ Десанка Максимовић ________

усамљеник
Сам ује на проп ланк у стари цер,
његови врш њац и времена су плен,
црвима расточен сусед му клен,
кладе храс това зас ул а свуд ивер.
Навраћа му само ветар зем љомер
и задрж и се тек покоји трен,
прот рч и лутал ица пас заморен
и понек ад ловцем прогоњена звер.
Стоји тако без врш њак а, сам самц ит,
буде нек ад вет ра, кише, снега сит
и зрак а сунца као чел ик чис та
која му засен и и замагли вид,
и буде га од пом рл их другова стид
што још живи, јоште шум и и лис та.

220

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Сајам речи ________

САДРЖАЈ

Јутро
Куцн у птица кљуном
на сунчева врата,
рук у пун их злата
искрсе за жбуном
кô да је топ грунo
светлих стрел а јато
и шуме се хвата,
забад а у руно

5

маховине меке
и у стабла смрче,
пун и рец и срче

10

сјајем, и даљине
свечано отвара
рудокопом жара.
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САДРЖАЈ

Чесме
Негде у шум и из камена нетесана
саг рађена чес ма у забит у кутк у,
на богаза зарас лом завијутк у –
вероватно ретко коме знана.
Нагазих на њу у по јулс ког дана
на вел икоме сивоме облутк у,
вид иш војн ик а крута као лутк у,
слова имена му временом збрисана.
Кад ли си пао, незнан и војн иче,
за зем љу ову где свуд чес ма ниче:
крај пута, у шум и, манас тирс кој порт и?
Мож да и сад мртав чуваш ово стење,
отаџбинс ких шума вековно корење
и понорн ица чес ми студене аорте.
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невидљива земља
У ту зем љу свак и час клис нем.
Нис у тамо шуме, ливаде цветне,
само далек а, драга бића сретнем,
као облаке или снове прис не.
Кад год што у мен и потамн и, врис не,
сваке стрепње и туге боговетне
тамо побегнем од ове нес ретне
на зем љи стварнос ти, хладне, зак ул ис не.
За ту зем љу ми не треба пасоша,
пут не стаје ни златн ик а, ни гроша,
дос та је само брит ва как вог бол а.
На гран иц и саме шире се вратн ице
као да је прелећу невине птице
којима треба тек божја дозвол а.

223

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Људски мозак
Људс ки мозак је чудновата справа.
Сад мук је у њем у као пред олују,
сад а наједном зач ујеш бол а гују
слично змији кад шикне између трава.
Мешају му се чес то снови и јава,
новорођен их реч и се шапат и чују,
чудно како се саме од себе кују,
стане их у мис лима врева права.
Мис ли као бројеви комп јутера,
не знаш чес то пут кога иду смера –
у будућност или прош лост вас ионе.
Буде сањив нек ад, и као из ништа
упале се иза чел а сва огњишта
и заборављена сећања зазвоне.
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________ Сајам речи ________

Игралиште у порти
Крај црк ве на Проте Матеје плоч и,
неу п ућен и ни у једн у од вера,
у друштву скак аваца, птица и гуштера
играл и смо се од јут ра до ноћ и.
Предвуковс ка непозната нам слова,
урезана у камене бук варе,
глед ал и смо као необичне шаре
украсе старих црк вен их гробова.
И сад, ма где крај црк веног прага,
кад зам ириш у измирна и влага,
на ум ми падне наше играл иште
где горе на сав глас косови пиште,
а доле трун у прадедовс ке кос ти.
Наш бог сеос ки нек а им душ у прос ти.
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пред фреском апостола луке
Заштитн иче мојих чук ундедова, Лук а,
апос толе, слик ару, говед ару,
међу свец има зап исан у каленару,
буд и заштитн ик и мојих чук ун ун ук а.
Опрос ти им ако их заведе нау к а,
ако им мир душевн и она под ари,
ако им она објас ни мутне ствари,
ако веру прогласе за празноверја пук а.
Нек се више силе за њих ипак брин у,
за смрт њихову, живот и судбин у,
нек буде како свима бит и мора.
Као за побож не нек а и за њих чине
све што су у стању небес ке вис ине
учин ит и за људс ког слаба створа.
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Богојављење
Јовањс ки мраз. Дрво и камен пуца.
Крај обал а залеђене Колубаре
чек ају људ и, деца, жене старе,
да под пробијен им ледом зас ветлуца,
лик бож ији топ лији од сунца
у леденом виру воду да озари.
Месец слеђен више не крс тари,
слеђене звезде. Дрво и камен пуца.
Бог се човек у увек јавља обноћ.
Сад ће, само што није, ближ и се поноћ.
И божје лице светло у виру син у.
Само га два не опазише човек а.
Јед ан оде кућ и. Друг и оста да чек а,
глед ајућ и час у воду, час у вис ин у.
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Стари народни празник
Видовд ан. Пуна порта људ и и жена.
Око њих историје књига жива:
са каменога читају се штива
изг ин ул их у ратовима имена.
Понек ад тек старица неп ис мена,
как вих по сел има наш им бива,
спомен ике украј црк ве цел ива,
па седне испод липе или клена.
Утом се врата отворе црк вена.
Многа од тих побож них жена
не познаје свеце са иконос таса,
али знају и неп ис мене оне
зашто на Видовд ан сва звона звоне
и слушају их раст ужене, без гласа.
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САДРЖАЈ

Трке
1.
Пош ли сте на пут са ноћне прос лаве,
пијан и од клађења и од вина.
Усп ут има препона и кривина –
пазите да не полом ите главе.
Гредом ће бит и пијан их славуја,
мог у вас они нехот ице навес ти
на чопоре гладн их вукова у чес ти,
на корове пуне леглом гуја.
Дуг је још пут од старта до мете,
пазите да се не спотакнете,
да не набасате на провал ије,

5

10

да се не нађете слап у испод камења,
удес јах ача свак и час се мења, –
чек а га час успех, час засед а чија.

2.
Заобиђите гробље и свет ил иште,
прок лете план ине и прок лета поља,
заобиђите огњишта ђавоља, –
и нек а коњи усев не униште.
Не јаш ите уз плаћене џокеје,
једном потп лаћен, трип ут се потп лат и,
уз лицемерн ике немојте јах ат и –
зло усп ут може да вам се нас меје.
Мож да ће неко смутњом заобил азном
на мет и бит и стигав кривом стазом,
а мож да ће бит и и вољом небеса.
И оглас иће се трк а неважећом,
(само ће коњи живи остат и срећом),
и треш ће се хиподром кикотом беса.
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посвета
Кô што на колен има иду на ходочаш ћа,
сећању на тебе идем у дух у клечећ и
и говорим што за живота не стигох рећ и –
у дет ињс тво се где си царевал а враћам.
Као привид пус тињс ки ниче слик а домаћа:
ти уз колевк у, украј стол а, поред пећ и;
уз тебе светли празник и светлији и већ и,
уз тебе дет иња туга и блаж а и краћа.
Кад год сам твога морал а бивал а суж ањ,
дух ми је по дет ињс ки био чист и недуж ан,
у срца мир, у над ахн ућа си отварал а врата.
Сећања на тебе су иконе с иконос таса,
измаглица јутарња што се лет и бел аса
изнад осунчан их ливад а и појата.
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Сеоско гробље
На гробље бранковинс ко након много дана
сврат их иза ноћаш њега нес на.
Спазих пре мене сврат иле су Вес на
и прат иља њена бог иња Морана.
Ту ћуте давн и житељи Бранковине,
изнад њих зем ља црвен ица чврс та,
понегде само остац и трулога крс та
вире из оголеле сухе глине.
Тек о понеком гробу живи се брин у,
само вране одевене у црн ин у
гракћу пром ук ло као да нарич у.
Гроб нов је јут рос отворил а Морана,
Вес на старе пок рил а сплетом грана.
Свештен иц и поје. Попц и туж но зрич у.
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одумирање
Прореде се час и жеља, час и сећања,
прореде се пријатељи, знанц и се прореде,
туге се смире, радос ти побледе,
прош ла су рађања, нас тал а умирања.
У час вечерњи кад а млад створ сања,
живот се на дисање, на погледе сведе,
оживе ожиљц и, оживе озледе,
стиж у зле слутње, оживе кајања.
Нек ад вољене равнодуш но сретамо,
беже нам имена оних које знамо
и тек као свитац мимо нас пром ине
име завичајн их трава и корова,
прва вел ик а на школс кој табли слова
и некол ико људ и и њин их судбина.

232

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Богови, виле и људи

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Са старим боговима
Старим се боговима лакше исповед ам,
с њима и људс ки говорит и мог у,
рећ и им више но недок учном бог у,
признат свак у од заблуд а и бед а.
Стари богови готово сви одред а
схвате наш у људс ку греш ку мног у,
бил а у дел има или реч и, слог у, –
свак и од њих нас праштајућ и глед а.
И они имају људс ких особина,
воле живот, сунце, добра вина,
пате што и њима прол азност прет и.
Ја још у срц у чувам црк виц у стару,
они сви у њезином олтару –
мад а и они греш ни, мен и су свет и.
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породица богова
Радуј се, Перуне, нис и инокосан,
међ словенс ким бозима домаћ ине,
по твом закон у задругари све чине:
Волос у стадо мог сел а бива пос лан,
Вес на зал ива траву да буде рос на
а Световид се о пес ниц има брине,
пал и за њих сунца, дуге и месеч ине
и знаком богова чело им жигоса.
Дајбог с рук у мил ијарду мил ијард и
благос иља њиве и отаве млад и,
кишом их рос и а сунцем их суш и.
Ти пре хиљаде и ноћ и и дана
знаш по кога ће крен ут и Морана,
чије пред а те под ас трет и душе.
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________ Сајам речи ________

Битка неба и камена
Шта је наше људс ко поп риште
према овој ноћаш њој над Ловћеном биц и!
Ударил и муња модри свиц и,
хоће камен љут и да униште.
Неземаљс ке силе све около, ниште.
Страш ни ли су облак а криц и,
и још страш нији камена урл иц и,
јаруге ко змије у процеп у пиште.
Зна ли бог муња да Његош тамо спава?
Сме ли ноћас да га узнем ирава,
громовима да вечн и сан ремет и?
Рву се вековне стене и облац и,
не може Ловћен облаке да збац и,
не мог у муње да гроб отворе свет и.
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перунов дворац
Муња ми осветли дом
где столује Пeрун.
Метеори се крај њега веру,
оград ио га кремена лом.
Пос теље у дом у његовом
облац и ват рен и стеру,
магле га штите на северу
на југ у страж ари гром.

5

Спазих низ пуш карн ица,
али му не спазих лица,
муње ме засен ише две.

10

А био је у логору ратном,
окружен небес ком ват ром.
Али зар му човек лик видет сме!
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САДРЖАЈ

Волос
Лута мојим завичајeм Волос бог,
у овешталом јагњећем кож ух у,
сам он у свежем јутарњем ваздух у.
Зач уђено га пос мат ра орач во:
да ли је то збиља Волос, главом он,
а раме му из кож ух а вири голо,
да ли је то збиља бог пред ак-Волос?
А пре петнаес так пута год ина сто
белел а се на њем у јагњећа вуна
и зем ља свуд бил а обрас ла у руна,
небеса сва одјек ивал а од блеке.
Пас тири и бог стад а устају зором.
Ено га већ стоји пред празним тором
и креће туж ан у друге прeделе неке.
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песник и Световид
Пес ниче, љубимче бога Световид а,
ноћас пишеш пес ме, вид и се из сјаја
на прозорс ком окн у твојих одаја,
вид и се кроз дрво, камен зид а.
Зидови су око пес ник а биљурн и
у час у кад а се рађа пес ма,
светли се ореол његовога нес на,
људ и сањају светлост кад пес ник бди.
Старос ти немају ни пес ник ни бог
рек ао је из срца ојађеног
и под старост млад наш славн и Тин.
Световид а и њега ват ре бог
обд ари вечн им жаром срца свог,
они су под истом звездом рођен и.
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Заљубљени месец
Волео месец звезду златн их веђа,
ноћу лутао понад њена двора
док ле год га с неба не отера зора.
А једном кад не успе прећ и међе
пренасељен их на небу сазвеж ђа,
спазише људ и ват ру метеора,
пад са њеног сазвеж ђа до понора
од свих дотле, веле, и лепша и ређа.
Зато је месец сад блед и заглед ан
у вас ионс ки испод себе безд ан
где погашен и леже метеори.
Верује углед аће срце њено
у метеора крш у полом љеном
где још давн им пламеном гори.
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анегдота
Заглед ал а се бог ињица Вес на
на нашој планет и у момк а,
очарал а је два људс ка ока,
а љубави те није бил а свес на.
Није слут ил а зашто пат и од нес на,
и туга зашто хвата је дубок а
зашто поч иње вен ут и пре рок а,
што јој се не миле свет ил а небес на.
А момак је волео жен у земн у,
за обичн у љубав земаљс ку спремн у,
као о бог ињи знао о њој да снива.
Дол азил а му Вес на у снове.
али он није слут ио ко га зове, –
оку људс ком бил а је невид љива.
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Химна богиње Весне
Мад а трајем дуго, од вајк ад а,
чин и ми се да сам тек нас тал а.
Памт им много, али боговима хвал а,
кô да сам од јуче, осећам се млад а.
Нема богова ни млад их ни старих
који би рек ли и да се не прис тоји
древној бог ињи да се снови роје,
срце да јој се чеж њама заж ари.
Што да се бог иња занос ит и не сме
духовима шуме и план инс ке чес ме
као заљубљен и што на зем љи мог у.
Зашто не би могла и Морана,
смрт и бог иња од времена давна
просањат и о младом живот у бог у.
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Громовник
Разм ис лите мало, нас илн иц и мрачн и.
Има громовн ик у својој оруж ан и
мил ионе успаван их муња разних
скривен их у предел има заоблачн им.
Чувају небес ке ведрине модре
стрел а кол ико је у барама трс ке,
кол ико је нас илн ик а, мрж ње мрс ке.
Теш ко оном коме до у срце продру.
Може громовн ик целу зем љу да сат ре
само једном букт ињом своје ват ре,
тоне бод љик аве да пок ид а жице.
Расп рс ну се земаљс ке силе мех ури
небес ка сил а кад зем љом пројури
газећ и пред собом све нем ил ице.
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Молба громовнику
Громовн иче, ако до помора дође,
ако се осиле на зем љи бози,
ти голорук у човек у помози
својим усијан им каменом и гвож ђем.
Само јед ан јед ин и твој гнев може
гејзерима небес ког барута, и мал им, мал им
сву атомс ку бурад да попал и –
праведног порек ла биће тај гнев, боже.
Нек а атомс ке бомбе и ракете
небо својим вихорима омете,
са нас илн иком нек а се небо бије.
Нек а старо спокојс тво завлад а
као кад је Волос, древн и бог стад а,
мирно ишао кроз тајге и прерије.
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натпевање
Натпевамо се ја и Равијојл а,
(поп ут народ а дуго живе виле).
Јеле су на древној гори трепериле
од њенога за Милошем бол а,
за клицањем његова сокол а.
Није се знало да ли горче цвиле
моје певање или певање виле,
у коме је више вил инс кога бол а.
Туж и вил а Милош у за грлом,
за именом које се зат рло,
туж им ја за твојим гласом.
Све се то збило у срц у виле и мене,
далеко негде изнад горе и зем ље,
за облаке вис инс ким појасом.
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остани, путниче
Остан и, путн иче, на овом проп ланк у,
у њем у, додуше, нема златне руде,
сунчевог злата јед ино ту буде
и бисера росе, по трави, на уранк у.
Али среш ћеш вечерас вилу лак у
која досад није виђал а људе,
Твоје очи кад вилу зач уде,
пред аће ти се као вилењак у.
Опас нос ти је пуна околна тама,
нек а вил а нек ад не стане сама,
немој без ње одл азит и ни у лов.
Прик раш ће се однек уд из мрак а
и украс ти је који од вилењак а
па однет и опет јел ама под кров.

247

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Заборав
Не сећамо се старих богова.
Не сећамо се ко беше Волос, ко Световид,
ко бех у Дајбог и Вес на. И није нас стид
што негдаш њих се не сећамо снова.
Изг убил и смо слух за глас векова,
као што се изг уби памет и вид.
Исто нам је храм и морс ка хрид, –
својих пред ања не знамо ни слова.
Није нас нех аја, равнодушја стид,
прекорач ил и смо журно праг и зид
између нових и старих времена.
Тврд имо да смо онак ви как ви нис мо.
Свак и има своје Нес вето пис мо.
Звон имо у звона сном неп лаћена.
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МИХОЉСКО ЛЕТО
Сад позно лето није мило мање
Од раног...
Вил ијем Шекс пир
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Раноранилац
Устадох пре сунца, рано,
и стрчах у парк, кад тамо
никог, до врабаца само
јато неизбројано.
Мој је сав парк и зрен ик,
први зрак ми је скиптар,
а доглавн ик ветар хитар,
мој је сав парк усам љен ик.

5

Ако будем жељан влас ти
и сут ра ћу овде пас ти
и гос под ар бит и света.

10

Али већ за пол а часа
неко може да набаса
и власт ће бит и ми отета.
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Звона
Све јут ро боговетно грл ице грч у,
стрехе су њихових грлен ик а пуне,
заглуш и их свак и час кликтај жуне
заг њурене негде у смрч у.
Ситн и цврк ут и кроз траву трче,
чује се кад о стабло детао кљуне
и зрик авчеве затегн уте струне
не прес тају цвилет и од јуче.
Наједном с високог торња звона
– као да се зан их ал а вас иона –
прел ивају се преко обал а слух у.
Не чује се више детлић, жуна, шева.
Свем ир горе нешто важ но пева
и поверава мом чуд а жељном дух у.
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кишобрани
Пад а пролећна киша рана.
Под њом гљиве бел их печата
и гујињаче пуне злата –
шарен и шатори кишобрана.
Наи л азе са свих страна
светлуцавих млечњача јата
виша од свих за три спрата,
целом шумом тако неп рес тана.
Идем под својим црн им штитом,
киша пљушти, ја слушам при том
порук у коју небо шапће:
Од краткога живота гљиве,
што од зоре до ноћ и живе
живот и људс ки трају краће.
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пауци
Човек, вероватно пес ник, шета.
Лево план ина шумовита,
жбуњем повешана пау ч ине сита,
тан уш на ужад и решета.
Месец авг уст пред крај лета.
Црн их мрава цел а свита
запос лено нек уд хита.
Пау к крс таш вреба из свог сплета.
Човек шета, пес ник вероватно.
Дес но му обал а мора, стрма,
вод а као пау чје мреже срма.
Нише се на вет ру као клатно
пау чак нек и изнад понора.
Стрепе над њим пес ник и гора.
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________ Михољско лето ________

Растанак с летом
На пос ледњем сунц у уживају гране.
Јаблан се пут њега на прс те пење,
као драг и камен пад а кес тење –
стабло прег рш ћу баца га на длане.
Слут и птичје срце јесење дане,
предсел идбено њино чује се врење.
Црне сузе роне зреле вење.
Мад а је сунчано, слут и се слана.
Пот урају топ лом зрак у рамена
гране старога петоп рс та клена
и потајно тан уш на пат и бреза
што ће без иједног остат и дук ата:
ветар ће јој га стргн ут и с врата.
Парк под ил ази прва јесења језа.
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Шумски храм
У дубокој шум и као у храм у.
Поз лата опалог лиш ћа светлуца
и мач ују се дим ис кије сунца
залутале у предубок у там у.
Ход ам кроз шумс ке тиш ине осам у,
гавран јед ан нед алеко гег уца,
очи му као дијамантс ка пуцад, –
и он у нек у утон уо чам у.
Идем, хтел а бих шум и до олтара
где се мрт ва зверад под лиш ћем одмара,
где страж у чувају борови апос тол и,
где сунце кад а кроз круна процеп продре
упал и понеко канд иоце модро
и као кост зас ветли суварак гол и.
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у злату јесени
У парк у чије лиш ће нагло вене,
зат рпана сметом мед и, бак ра, злата
лис так по лис так са тугом пос мат рам –
све их ветар нанос и на мене.
Ево лис ке брезе још јуче зелене,
сад пара бак ра прос јак у је дата,
ено клена у дол ам и од брок ата –
и све ће опас ти док се само прене.
Мис ли су ми пау ч инас те, иск ид ане,
гом ил ају се као смет испод гране.
Да ли се тако осећају и лас те
и косови и славуји и жуне
кад јесен лиш ће са дрвета здуне
и однесе у вид ик љубичас ти?
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лисна златна киша
Прег рштима пљушти на зем љу лист
усп ламтео, троп рст, шес топ рст,
нал ик на месец, на златан крст,
као са сунца да пад а – чист.
Само трен погледу на дох ват,
прет ворен у вихор и у сјај
стоји пред а мном завичај.
И не знам хоће ли пот рајат и сат
овај у шум и рудокоп,
овај вет ром ношен златан сноп.
Сут ра ће забран осван ут црн.
Крен уће маглом низ пут стрм
висок и јаблан, згурен и грм
и беспомоћан слепац трн.
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Источњак
Овуд а је јут рос мин уо источњак,
разг рн уо стот ине лис них нед ара,
распал ио у рец и прег ршти жара,
пос кид ао са грана пау чји свлак,
пробуд ио још дремован шумс ки зрак,
вид ик а вратн ице стао да отвара,
сруш ио димњак мравињак а стара,
завирио у свак и таме буџак.
Сад мрави крпе своје пирам иде,
лиш ћу сад образи од хладноће бриде,
искач у опет из дуп љи веверице.
Тако сваког дана сед а на тројк у
и јури у друг и вид ик по девојк у,
газећ и све пред собом нем ил ице.
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Смрт у шуми
Леж и у трави угин уло живинче,
мож да веверица, мож да дивље маче.
Смрт га се мож да одавно дотаче,
па не хаје више за шум у, за вет ра приче,
за биљк у која у близин и ниче.
Вид им крај њега бројне напад аче,
хитају да га убого док рајче.
Бедно живинче!
И оно на свет овај род ило се
да га сад мрави и црви разносе,
да дел и и оно судбин у човек а.
Пад ају по њем у лис тови и гране
да га по обичају шумс ком сах ране.
Туж и за њим нек и ветар изд алек а...
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ливадско чудо
Дос та је ливад и мало кише
(као човек у жељена реч)
па да се заметне семе и млеч,
да цвеће на мед зам ирише.
Јед ан пљусак и ништа више
да љут ић пос тане жута глеђ,
да траве утоле врелу жеђ,
да сунцок рет боре збрише,
и да проглед ају драгољуби,
да се с пркосом пркос пољуби
и у свет иљк у створи дивизма,
да се ладолеж нас меје грохотом,
брш љан да се заг рл и с плотом
и кук ац кукц у да љубав призна...
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Разрушена црква
Разрушена црк ва пос ле рата,
још понешто се слом и сваког часа,
сад падне икона са иконос таса,
сад се одвале на паперт и врата.
Нема верн ик а. Нико се не прих вата
да оправи одеж де апос тол а,
да им освеж и блесак ореол а,
да окреч и зидове забата.
Само с јесен и пред црк вом стара липа
потамнеле иконе лис том зас ипа
и на њима опет зас ија поз лата.
И прип итом љене три, чет ири срне
кад зима план ин у снегом заог рне,
уђу да се згреју црк ви иза врата.
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Мртва природа (креда)
У дворишту измаглица и сета.
Опус тео тор, кач ињак и кочак,
не дот иче их се ни поглед олак,
нис у никоме брига ни девета.
Ветар нанео лис та смет до смета.
Таљиге кис ну конак у надомак,
пал а им руд а, пос пад ао точак
и ист рл а се боја са дрвета.
Све се руш и: плотови и сед ал а,
и широм зјап и опус тел а штал а –
нема коња да с пута уморан дође.
Нема птица шумс ких и домаћ их,
јед ино ћеш мож да вран у коју наћ и.
Све је заборав и све старо гвож ђе.
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Тисућу стабала а он један
Тис ућу стабал а, а он јед ан свега
ход а кроза шуме древн и храм,
и мад а јед ан, не осећа се сам –
блис ка су му та бића око њега.
Прол ази крај јел а гус тог збега,
мириш у иглице, смол а, сух и чам,
лицем му склизне с грана росе грам,
с душе слет и ноћне море стега.
Крв заж убори и лис тају плућа,
свих тих бића зелена тис ућа
блис ка му је као људс ки створ.
Живот му пос таје лак и јасан,
вод и са шумом сад нем, сад а гласан,
дрвећу само схватљив, разговор.
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Сам самцит
Човек иде шумом по сувом смет у.
Пад а на тле лиш ће мирно, без грча,
пун и се мутн им облаком неба срча,
не чују се крил а ни цврк ут на дрвет у.
Човек тоне у необјаш њиву сет у.
Срце му куца ко раст ужен цврчак
на огњишту, крај зап ретаног луча.
Бојазан и нем ир у њем у се плет у.
Мис ли: нико није на зем љи остô,
пом рл и су Микел анђело и Толс тој,
Пуш кин и Софок ле, и Бајрон и Тац ит.
Отиш ла су драга бића домаћа,
зат рл а се племена ко шуме храш ћа.
И шта ће сад на зем љи он, сам самц ит.

267

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

несрећник
Иде улицом нас умце божји створ.
Тако иде пас тир кад пог уби стад а.
Да бар птице запевају изненад а,
да га бар чек а негде људс ки разговор.
Иде. Прат и га мис ли суморан хор.
Тако се осећа чувар виног рад а
кад му га коњица погази град а.
Срце му се стегло у Горд ијев чвор.
Да бар пријатељ однек уд налет и,
да му дође у сус рет как во дете.
Иде нас умце, не диже капке очне.
Тако је прос јак у кад га шиба ветар,
путн ик у кад у моч варн и зађе чес тар
и у тресет тон ут и почне...
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повратак са излета
(Градска сцена)
Пређе се дрвен мост, под њим рек а.
Играју се љубави два мал а псета
украј усам љеног у пољу дрвета.
За завијутком призор те јунс ки чек а:
стрњик а златна од пута нед алеко,
по њој гаврана и врана чета,
мирис вечери на крил има вет ра.
У лековитој тиш ин и звона јек а.
Пос ле мало стижеш у град, у пак ао.
Неко обио банк у, ту свет зас тао.
У зрак у мирис смоле и дима.
Мил иц ионар журно корача:
суд арил а се два возача,
и рањенога одвозе кол има...
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непоновљив сан
То је бил о у сну,
у сутону једног снивања.
Марсел Пруст

Усних те међу древн им боговима,
као да држ иш још њихову веру,
око тебе Морана, Световид, Перун,–
и сви небес ниц и кол ико их има.
На анђеос ки бел им облац има
трпезе светле богова се стеру
у беск рај према Зак арпат ја смеру –
на гозби и ти са свим боговима.
Пред Световидом месеч ине пех ар,
Перун диже куп у за облак а бех ар, –
огањ у небес ком царс тву недогледном.
Ти с чеж њом глед аш бог ињу врх стол а,
али у сну то ми не нанос и бол а.
Да ми је сан овај видет и још једном!
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Заљубљени враг
Зак уца мален и враг на врата бога,
и вол и га и дрхт и пред њим од страх а,
очек ујућ и глас његов без пред ах а.
Шта жел и враг од срца гос подовога?
Да га он узме за пос инк а свога
или да га прет вори у анђел а,
да му анђеос ка надене крил а бел а
и пос пе прег рш ћу прах а звезданога,
или да му под ари душ у човек а?
У то га гос под гласа блага и мек а
позва, отворивш и вратн ице рају.
Али бедн и враж ић, као свак ко вол и,
заборави шта је желео да мол и
и нес таде зау век у пак ла беск рају.
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Гром
Грмело је сву ноћ па удари гром,
трип ут узаманце и прес та,
а около бук вик и јелова чес та
и на брег у даш чан и дом.
Млад ић ујут ру пође окол ином
од мес та до мес та,
план ин и до на сам и прес то,
обу зет слутњом злом:
да гром не удари у стари бор
где му је први љубавн и разговор
зап летен у гране остао.
Нађе нетакн ут до жбуна жбун и трн,
а бор, подеран барјак црн,
у модри прос тор се заглед ао.
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прва љубомора
Био неч ији мален и син
дивљењем, љубављу обас ут,
гнездо му био топ ли скут,
њем у дат свак и трен и чин.
Ненадно ноћу у дом њин
сес триц у спус ти месец жут
у најдраж и дечак у кут, –
у неж ни осмех материн,
на коме се дотле грејао он, –
осмех дотле само њем у склон.
Животом први пут ојађен
љубоморно прит рча уз скут
изненадн им му бићем отргн ут.
И у горк и плач бризну на трен.
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________ Михољско лето ________

Волела се два ветра
Волел а се два вет ра с две план ине
као што се воле два сунца, два дух а,
као што се воле два вид а и два слух а,
или сјај сунца са сјајем месеч ине,
или с небес има ледене вис ине.
Грл ил и се изнад брд а и пољана,
у лиш ћу грана и изнад безд ана,
нис у знал и што да од себе чине,
нит и грлећ се које је од њих које,
ни умел и да се разм рсе, разд воје –
као два пљус ка и две грм љавине.
Кад се поломе о кршеве, о грање,
волел и се тугом и сећањем –
два вет ра са две далеке план ине.
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Стихови сонета
Стихови као куће по сел има Бачке
ушорен и се ниш у и спокојн и
и као војн иц и давнаш њих војн и
стоје сврс тан и у чете пешачке.
А кад размакнеш запете и тачке,
размахнеш стихова редове двојне
и пок ид аш препоне све безбројне,
створе се прос тори као поља Бачке
кад зађеш кућама иза забата,
и пес ништва сине шкриња златна,
открију се богатс тва прик ривена.
Стихови се отворе као шкољке,
дигн у стег радос ти и изм иле бољке,
и – зас ветлуца снова златна пена...
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песник
Пес ник нема род а, век а ни порек ла.
Као зрак он је: био, јест и биће.
Он је богова добро и отк риће.
Он је оду век као брег и рек а.
Пес ник нема род а, порек ла ни век а.
Млад је и кад а му стот ин у је лета,
а стар и кад а му тек је двадесета.
Пес ник је као зрак, брег и рек а.
Он је миљен ик богова самоће,
разу ме га љубави бог гос под
кад срце крун и за собом кô просо,
пус те га да снева док ле хоће.
Лудога му не ометају сна,
и не бране да беж и зем љи с тла.
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Радознали дух
Радознал и, упорн и Ден икене,
који решаваш тамне загонетке,
проч итаваш по стењу зап исе ретке,
тумач иш реч и библијс ке, маглене,
обу зима радозналост и мене
кад наи ђем муња зап исе ретке,
и у скамењеном лис ту вид им летке
далек их векова или васељене.
Разм иш љам и ја, ноћу, дању,
как ве су се мис ли врз ле кроз лобању
почас твован у у как вом музеју.
Из кога су вира мис ли наш их реке
неочек иване нек ад и далеке?
Чије их руке у наш мозак сеју?
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________ Десанка Максимовић ________

Рудник сјаја
Исц рпе се рудн ик угља,
поток који злато тера,
сасек у стене мермера
и опус ти многа ризница друга.
Охлад и се љубав дуга,
стара поколеба вера,
пос умња у златопера,
одбац и за бој полуга.

5

Само сан пес ник а гори,
машта његова вихори,
стварал ачк а страст нес ита.

10

Само рудн ик тај не гас не;
пес ник и у часе кас не,
и у сну, у њега хита.
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песников кабинет
Као што се птице лет и
сјате у гус те забране,
тако и ја међу гране
из одаја излет им
у паркове, пес ничке кабинете,
у кутове разл ис тане
који ме рођачк и бране
од радознал аца чете.
У мозгу син у дворане,
стих ми са дрвета кане,
отворе се широм чул а.

5

10

Биће: с птицом сам у сродс тву,
јер вол им дрвећа лепот у,
и мирис њин их лис них кул а.
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Човеколика биљка
Рађању својих стихова чес то се чуд им.
Мож да сам човекол ик а рођак а биља
из врс те познат их јабук а род иља –
са свим око себе везан и су људ и.
Свакога се пролећа воћњак пробуд и,
јабуке сјаје од цветног изобиља
нес вес не узрок а цветању ни циља,
а мене оспу чеж ње, пролећне ћуд и.
И радујем се и зач уђено питам
отк уд а ми сокова воћа ритам
у крви и у мозга вијугама.
Ускоро ће стат и јабук а да вене,
мутне пес ме вихор кид аће са мене.
И снег ће нам напад ат и по гранама.
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САДРЖАЈ

Изгубљени стих
Изг убих стих у трави
и сад струк по струк биштем,
по ливад и га иштем
између цврчак а, мрави.
Зат ури ли се у глави,
гус том обитавал ишту,
не знам,
нема га да се јави.

5

Зацело га је на душак
исп ил а летња суша
или потоп иле кише.

10

Не мог у га се
сет ит и више!
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________ Десанка Максимовић ________

Тину ујевићу
Пес ниче, љубимче бога Световид а,
ноћас пишеш пес ме, па су пун и сјаја
твоји прозори, зидови одаја,
као да месец у неко дворац зид а.
Зидови око тебе су биљурн и
у час кад ће проц ветат и пес ма,
светли се и ореол твога нес на,
људ и сањају светлост кад бдиш ти.
Тине, створен и од чуднога склад а,
живота, умора, поезије, јад а,
Вес не си и Црнбога старога син.
Зашто не учин и, Световиде боже,
да пес ник вечно млад остат и може,
зашто дозвол и да остари ТИН.
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Сан
Високо брдо, на њем у алеја,
умес то цветова – пуна је опал а,
рубина, оникса, зеленог крис тал а,
спушта се у дуг у пећ ин у без дна.
Проће неко време, месец, мож да два,
и опет пећ ина, алеја крис тал а,
и као да сам је однек уд већ знал а,
веже ме нешто за њу. Али не знам шта.
Као да се нек ад нешто у њој збило
од чега ме страх, а опет ми и мило,
привлач и ме као как ва мутна тајна.
Је ли овај сан бивао сећање,
или загонетно неко обећање?
Или порук а скамењена, сјајна?
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несаница
Сова несан ице за неч им ноћас трага.
Сад је врх глечера, сад врх полутара,
све у круг око земаљс кога шара,
стално се враћајућ до истога прага.
Зас тане и опет у круг совуљага
кроз гробља сећања нап уштена, стара,
сумње буд и, куле у зрак у ствара,
у теш ке мис ли се отис не бест рага.
Све у ковитлац у коло из кол а,
али увек стаје крај истог бол а,
у теш ких мис ли зап лива океа не,
сад на зем љи, сад у свет у снова.
И опет вечно будна нес на сова
зас таје крај једне исте ране.
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после поноћи
Будна само ја ноћ и на хрбат у.
Спава бог светлос ти, сунце, и звуц и,
сумњам да су будн и и сам и вуц и,
вукод лак се дрем љив крс това хвата.
Не чују се пси ни птица јата,
не шкрипе по стази парк а облуц и,
дрема фењер дирец има у руц и,
уснул и станари кућа, појата.
Спава у димњак у радознал и дим,
и ветар уморан зас пао са њим –
будна само ја у свој вас ион и.
Пијанац нек и на плочн ик у спава,
нед алеко хрч у Дунав и Сава.
Будна само ја у целој вас ион и.
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Сусрет
Сретам човек а, вид и се није Словен,
није ни Кинез, није ни Јапанац,
али свак ако непознат нам странац,
лик му као добротом благос ловен.
Волел а бих знат и како се зове
тај благош ћу обас јан незнанац,
је ли му завичај рâван или кланац,
је ли из неке тајге свет у нове.
Пром иче човек, људс ка загонетк а,
не знам му краја, не знам прапочетк а,
мож да су му прец и са афричк их страна,
мож да пећ инс ки слик ари ирваса.
Пром иче тајна ко тајна тал аса,
ко сенк а облак а преко савана.

292

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Михољско лето ________

САДРЖАЈ

путник
Био је ту пре пун их пол а век а.
Исто камење још стоји у плочн ик у,
зид ина старих исту нађе слик у –
низ временом изједен их опек а.
Путн ик се осврће кô да неког чек а.
Сем мрт вога јунак а на спомен ик у
ниједном да се обрадује лик у,
нигде познатог да сретне човек а.
Нема негдаш њих уличн их фак ина,
цвећарк и, чис тача, прод авца новина,
нема учитеља из Основне школе.
И оживљује мисао из младос ти:
умиру домаћ и, намерн иц и, гос ти,
траје само камен и пуч ина доле...
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Шведска
Гран ит, вод а и небо – зем ља Шведс ка.
На стен и понек и вечнос ти зап ис,
из пукот ине пон ик ао нарц ис,
језерс ка се вод а као крљушт љес ка.
Модри вид иц и преп ун и блес ка,
стабла бреза исц ртао црн им лап ис,
по стаблима чет инара смоле кап и.
Светлост, широк вид ик, ветар – зем ља Шведс ка.
Чет инар, гран ит, маховина, лишај,
борових иглица и светлос ти киша,
стазу изненад а прет рч и јелен.
Острвље, вод а, небо – зем ља Шведс ка,
чет инар, понек а бреза, лес ка,
између шума прос тор брисан, зелен.

294

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Михољско лето ________

у авиону
Копенх аген. Са аеродрома,
војвођанс ки прос траног, полећем.
Облац и под а мном као бело цвеће.
За два, три часа стић и ћу до дома.
Сусед до мене два дебел а тома
прс тима и очима прелеће,
решава да чита, али му се неће,
вис ине зацело боји се сиромах.
Испод авиона драге зем ље лопта
наједном се у снен у
измаглиц у смота.
У будућност лет имо замагљен у.
Је ли ми у срц у, мис лима јас није
него у магли? – Чин и ми се: није.
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падобранац
Изнад свакод невн их на зем љи ствари
својих мис ли нек а врс та сам пилота.
Око мене тиш ина и лепота.
воде ме непознат и ми рад ари,
и спус те где они хоће, у ствари,
нек ад усред корова, усред драча,
крај равнодуш ник а, крај исмевача,
крај оног који за небо не мари.
Паднем негде где се учин им странац,
као туђинс ки слетео падобранац,
помало чуд ан, мож да и опасан.
Занос и ветар моје падобране
на неповерљиве људе и стране –
али ја не док азујем ко сам и шта сам.
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Будна кула
Све се ређе пише пис мо,
све чеш ће сећања беже,
све рад ије се рано леже, –
канд а, сес тро, већ остарис мо.
А још се ни наж ивеле нис мо,
и све нам је канд а теже
одлутат и у јут ро свеже,
а нед авно младе бис мо.
Али има понеко огњиште
које год ине не униште,
будно као свет иља кул а.

5

10

Само одред ит и не мог у
је ли оно дубоко у мозгу
или у шес том од чул а...
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________ Десанка Максимовић ________

Михољско лето
Михољс ко лето. Дан и прох ладн и, блед и.
Узнем ирих птице с тих их грана,
сен ице, голубе, два стара гаврана,
усам љене врапце на некој гред и.
Знан их и незнан их стабал а дрворед и,
и погдекоја бреза самох рана, –
предео као из бајке дворана.
Али шта ми то вред и, шта ми вред и.
Мог у шумет и гране јасена, клена,
и трава може бит и још зелена,
али шта ми то вред и, шта ми вред и.
Што ме бол и, не може не болет и,
стрепњи, сет и мог у ли одолет и?
И шта ми све то вред и...
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одломак из записа о сонету...
... У време кад сам, сред ином педесет их год ина, пис ал а пес ме раст рес итог слободног
ритма, без бриге за огран ичења која себи намећу сам и пес ниц и или крит ичари или тра
диц ија поезије која нас је одњих ал а, био је (год ине 1956) примећен мој први сонет
„Опус тел и оклоп“. Заједно с њим, својевремено сам их нап ис ал а још некол ико, и волел а
бих сад да их унесем у књиг у сонета која се прип рема, мад а су већ бил и објав љен и у јед
ној од првих мојих пес ничк их збирк и. Њих је јед ино изд вајал а форма од тад аш њих мо
јих стихова, – и они говоре о прош лос ти, прол азнос ти, и имај у приг ушен у сет у првих
мојих пес ама.
Не бих могла објас нит и како су се ти сонет и јавил и, наметн ул и, знам само да сам их
нап ис ал а скоро спонтано, без већ их теш коћа, под извес ним узбуђењем као и друге пе
сме сличног расположења. Било је то зацело и стога што сам прош ла кроз сонетс ку
школу наш их клас ик а и што сам из краја где људ и знај у језик, где знај у и више реч и него
што их у свакод невном говору упот ребљавај у, што мног и појмови имај у огрозде сино
нима, који потом буду драгоцен и ако си пес ник и пишеш сонет.
Може се уочит и, имај ућ и их овако сак уп љене у књиг у, да у тим сонет има малтене
преов лад ава слик а. Мож да сам тако кроз њих прож ивел а оно што ми није било дано да
прож ивим слик ај ућ и. Наи ме, у доба разг ран ичења талента чин ило ми се да ћу бит и
слик ар, док пот реба да се реч има израж авам није ипак надв лад ал а. У овој збирц и је и
сонет „Мрт ва природ а“, коме у поднас лов у стоји „Кред а“, како слик ари под цртеж кре
дом воле да ставе. Па ме је то нас мејало – но нек а остане кред а, јер је сонет без реч и које
имен уј у бој у, сав од лин ија и затамњен их мрља. Књига ће се дел им ично учин ит и као
слик арс ка изложба реч има, али биће то ипак моји стихови јер су чес то осенчен и сумо
ром, нос талг ијом кој у мало тек пот ис не очараност лепотом виђенога.
Али не глед ам ја само око себе, глед ам много више у себе. Так ви сонет и су сличн ији
оним мојим стиховима на које су читаоц и навик ли, где говорим о дож ив љајима и огњи
штима осећајног живота. Ако су сонет и инс пирис анн лепотом, или нелепотом, онога
изван мене, нас тал и у мојим „кабинет има сонета“, парковима и пољима, у завичај у, на
пут у, ови друг и су рођен и у унут раш њим пејзаж има, као нек и разговор са сам им собом.
Глед ајућ и тако оду век у себе, познајем, чин и ми се, пределе душе и зато ваљд а пос то
ји и треће моје глед ање, лако схватање људ и, нароч ито нес рећн их, бриж них и занет их.
А мож да су то и остац и оног мог нас тојања и веровања да мог у са успехом пис ат и, сем
поезнје, и проз у, путоп ис, роман и приповетк у. Ко зна.
Нек ад ми се чин и да је мис аон и прос тор у коме се крис тал ише сонет врс та шаховс ке
табле, уз кој у су јед ан пес ник и јед ан крит ичар, оба подједнако обд арен и. Понек ад ми је
нал ик на мај уш ну риз ниц у пун у драг их нам реч и и рим а. А понек ад ми се учин и као
крлетк а, где окована птица мора да се снађе како да преж иви у уском прос тору, па и да
се ослобод и и полет и. У сваком случај у, мис лим да је право да и ово кажем: у сећању на
давн у нек ад аш њу пох валу изречен у сонет у „Опус тел и оклоп“ стек ла сам храбрoст да се
сад, у пес ничкој зрелос ти, интензивно спријатељим са том формом поезије...
12. март 1987.

Д. М.
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Шта ли те спречи
И нис и и јес и пес ма.
Заметн ул а си се бил а
за време једнога нес на,
чул а сам те већ у слух у,
разабирал а ти реч и.
Бил а си већ живо биће
у мом дух у.

5

Шта ли те то спреч и
да пос танеш пес ма?
А док још у мен и диса,
док те рук а не зап иса,
бивал а си све лепша,
као месец уз небеса
светлел а си за мог нес на.

10

Них ал а си се у мен и
на љуљаш кама звук а,
ницал а из слатк их мук а,
бил а сам ти лепоте свес на.
Што ли те то спреч и
да пос танеш пес ма?

15
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________ Десанка Максимовић ________

кога ли то чекам
Станем на проп ланак и пас тирс ки дозивам,
нап уне се гнезда, јаруге мога гласа,
оде нек уд а преко поља и њива
до вид ик а далек а.
Не знам кога ни шта дозивам,
не знам шта чек ам.
Мож да зовем прош лост да се врат и,
мож да мол им да ме се ко сет и,
да ми чеж њу нес мирен у раст умач и.
Зовем, дозивам, а прол азе сат и,
време ураганс ки брзо лет и.
Дол азим, а не знам шта и кога,
може бит и охолога поезије краља.
Глас иде преко брд а и обал а
а ниотк уд а нико се не јавља.
Зовем, а и јави ли се ико,
нећу знат и јесам ли њега звал а.
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________ Памтићу све ________

нека остане мутно
Нек а остане мутно.
Ни богови нис у хтел и да све знамо
и они су желел и да има тајн и,
да се муч имо и колебамо,
мин ут за мин утом,
кроз сумње да трагамо,
да стреп имо пред тајном.
Нек а остане немо.
Ни богови нис у хтел и да све чујемо,
све разу мемо.
Ћуте и они мудри и стари,
ћут и зем ља, ћуте ствари
којих се тичемо
мин ут за мин утом.
Нек а остане немо,
нек а остане мутно.
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________ Десанка Максимовић ________

Шта чекаш
– Шта чек аш,
шта ослуш кујеш неп рес тано?
– Изговорена је овде реч нек а
одавно, одавно,
и чек ам
нема ли јој одјек а.

5

– Шта траж иш тако упорно
у суварак а стог у
испод сунчева снопа?
– Остал а је овде једна стопа,
мож да је још наћ и мог у.

10

– Шта још у сутон у чек аш,
сунце се клон и паду?
– Заос тал а је ту мож да
нек а сенк а
и помешал а се са сенк ама
у шумс ком хладу.

15
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________ Памтићу све ________

Дај неки знак
Демон има обичај да се прерушава,
да мења обл ик и глас,
да тргне изненад а
зам иш љеног и оног ко страд а.
Или си то ти ипак
позвао кроз први мрак?
Демон има обичај
да пред а те бане,
да те опомене на ране,
на прол азност, на крај,
да се нашал и демон.
Или си увек ти био тај?

5

10

Знам опет ће проћ и
ноћ и дуге као век,
и опет ће бан ут и демон –
шале рад и тек –
у твој глас и сен
прерушен.
Дај нек и знак
да си ти био ипак.
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________ Десанка Максимовић ________

Тихи ме прогоне звуци
Лебд и нас ум ице
јед ан глас прос торима,
чују га можебит и јед ино птице,
али не мог у да га схвате
и пате.

5

Лахори га сретн у лак и,
са њима се задрже,
а кад а се лутал ица глас удаљи,
као људс ка бића
за њим туже.

10

Једном јед ва чујан
залута и у моје снове
беск рајем отис нуте
у ноћне сате,
и они га и данас памте.
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________ Памтићу све ________

на јулској жези
Крај мене невид љиво биће
јед ва чујно
воду лис та
и крил има ме прозирн им обу јм ив
однос и пут прос тора чис та
све небес нија, све тиша.
У једном час у тад а
тај дух вод а,
или вихора влад ар
или бог беск раја,
доби лик људс ки пун сјаја
привиђан ми давно
у доба трава.

5

10

А мож да ми се од сунца
бил а мало занел а глава.
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________ Десанка Максимовић ________

обредна игра
Бића заоблачног света
играју коло
око пунога месеца у вод и,
гласа им нико не зач у.
Оби г рају га много пута,
зат им прих вате као погач у
ту новчан иц у небес ну светлу
и окрећу, окрећу,
побож но, ћутке,
по древном обреду.
Пољубе је зат им сви по реду
и забаце
како се одвајк ад а чин и
на врх највишој план ин и.
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________ Памтићу све ________

Игра ватром
Мож да се нагло почео хватат и мрак
и путн ик уплашен од ноћ и дол азеће
упал и ват ру украј смета,
уживајућ и како цвета
нем ирно пламено цвеће,
како лелуја лако као мак,
прет вара се у руј и врес,
пуцкета као детлић.
А кад ват ре бес изби на све стране
и као дивљи петлић
стаде се пет и на гране, –
путн ик уплашен од огња,
преко распеван их суварак а,
преко жара,
побеже од пож ара
који је ужегао сам.
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________ Десанка Максимовић ________

Славуј месечар
Месец се диже над брд има
и славуј месечар, његов под ан ик,
крете за месеч ине зраком
крил а скрс тив,
врхове дрвећа само
дод ирују му прс ти –
и ја зачарана ноћн им сунцем
низ поља пођох нас ум ице.
Заборавис мо увреде и туге,
не тиче нас зе завист
коса и дрозда,
ни радозналост људс ка,
славуј врс има борова
а ја прозрачн им пољем ход ам
као да су на нас зле чин и
бац иле ћук и сова.
Ни шапатом нас не зовите сад а,
можемо се спотаћ и
и пас ти занос у са вис ине,
пробуђен и изненад а,
ја и славуј, под ан ик месеч ине.
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________ Памтићу све ________

Грешни анђео
Греш ни млад и анђео
јут рос би хтео
пус тит и срц у да се разбукт и;
али бог који му је поверио
бдење над невинос ти
неће хтет и
то да опрос ти.
Греш ни анђео
нос и иза чеоне кос ти
љубави недонош чад мног у;
али у мис лима му је само дано
да жудњу дож иви
он, пос инак бог у.
Млад и анђео би хтео
да му се збуде
што се демон има збива;
али му је дано
да у сновима само дож иви
то стање омађијано.
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________ Десанка Максимовић ________

праузрок
Једном, мож да у дет ињс тву,
неко ми је читао нешто
или причао у сутон,
а могла сам бит и и млађа,
мож да тек зачета;
али сад та успомена мутна
мис лима мојим лута,
као реч неразговетна,
као безу зрочна сета
или прамен сјаја
или мелод ија која ме се так ла,
али не памт им как ва.
И све сад што ми се у мис лима рађа
мож да је нес вес на крађа
те неразговетне лепоте
коју ми заборав крије,
тог наговештаја блага
за којим трагам.
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________ Памтићу све ________

наговештај
Слут им
да ће однек уд а
са облак а паперјас тих
пес ма пас ти
у виду звонког чуд а.

5

Отвориће се неба двери,
бол ће бан ут и изненад а
онај стари, увек исти,
и поп ут звери
за срце угрис ти.

10

Мад а туж на
звон иће та пес ма
као млазеви водопад а,
и мад а нeдужна
биће кадра
да бол нејасан зад а.

15

317

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Суморна вештина
Град им се да вас не вид им,
и то ми успева,
град им се да вас не чујем,
и то ми успева,
град им се да вас не схватам,
и то ми успева.
Град им се да сам ведра,
и то ми успева.
Град им се да сањам, –
будна дос ловце.
Кад а ме гон и мрж ња,
скоро не опаж ам гонце.
Прат и ли ме завист,
одвраћам чуђењем.
Мог у бит и међу вама,
а да будем сама.
Мог у се заг убит и
а да нико не опази.

318

5

10

15

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Памтићу све ________

САДРЖАЈ

путеви
Путеви су зато да се на њима сања,
и сак рије патња која нас прогања.
Путеви су зато да се њима враћамо
сам и пос ле рас танак а,
да се на њима одмотава
сећања беск рајна трак а.
Путеви су зато да на њих беж имо
из понора рођене душе.
Путеви су зато да на њима у самоћ и
беремо црне руже ноћ и.
Путеви су зато да њима омркнемо
кад а нам се не враћа кућ и.
Путеви су зато да се у мис ли тоне,
да нас доведу у праис конс ка стања
и пок ид ају са јавом споне
као кад се у вечност урања.
Путеви су зато да се на њима чек а
мисао која се рађа у сто лета
као што понек а биљк а проц вета
једном само за свог век а.
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________ Десанка Максимовић ________

Ћутање се чуло
Звук звона
диже тал асе
у мирнога ваздух а мору,
невид љиве се птице
из борова гласе.

5

Зас тадох уплашена,
учин и ми се чудно:
ћутање се моје само чуло
од свега најјас није
у прос тору безљудном.

10
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________ Памтићу све ________

Без саговорника
Разговарам без саговорн ик а
као да разговарам с духом,
не вид им му разговетно лик а,
чујем га више срцем него слухом.
Нема чуђења, нема нес поразума,
разговарамо као вековн и знанц и,
отварам широм врата ума,
реч и из подс вес ти иду правце.
Говори ми што ник ад а иначе
неће ми рећ и ако се сретнемо.
Знам шта му и полуреч и значе.
Разговарамо сад наглас, сад а немо.
Прич ин и ми се да разговор тече
у далеком пределу, високој трави,
нек ад у сван уће, нек ад а увече
све је нес тварно, а као на јави.
То бива кад а се у мен и нагом ил а
много прећутаног, у самоћ и.
Разговарамо као што разговарају очи,
као што разговарају два б╡ ла.
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________ Десанка Максимовић ________

Жељна сам разговора
Жељна сам разговора
как ав воде сел ице
с тајном небес ком.
Жељна сам разговора
как ав вет рови воде
с план инс ком тиш ином.

5

Жељна сам разговора
как ав воде недорас ли
кад се први пут сретн у.
Жељна сам разговора
как ав пламен вод и
с дрветом које тиња.
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Жељна сам разговора
как ав воде реке и обале
кад а корито набуја.
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________ Памтићу све ________

Међуградски
телефонски разговор
Шта обично у ово доба рад им?
Сед им у соби, сама,
ноћ слази.
Наједном ево нек ак вог бол а.
Ја хит ро скрећем лево или дес но,
као кад се склањам
од брзих теретн их кол а.
А бојиш ли се ти у душ и
или на пут у удеса,
или се вољи преп ушташ небеса?
Како сам ову недељу провел а?
Некол ико већ дана проч итавам пис ма стара
и нек а бацам,
бојим се кад ме не буде
леш инара
и радознал аца.
Шта ћеш ти са својим пис мима?
Или су теби љубав, чес титке и сау чеш ће
изјавил и само телефоном и цвећем?
Шта поред песама читам најчеш ће?
Опијају ли ме и сад стихови, реч и?
Читам крит ичке есеје,
психоа нал изе,
читам о живот у биљак а,
што би пес ник иначе?
А шта чин иш ти кад а се осам иш,
кад а ти се плаче?
Шетам ли много као пре?
Много и то нас умце
тон ућ и тол ико у мис ли
да звуке не чујем,
да стазу не вид им,
не бирам.
А да ли се теби кад а догод и
да ти мис ли врење
буде изненад а неч им пресечено
као шира?
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________ Десанка Максимовић ________

Сећам ли се кадгод недореченога?
Најчеш ће се сећам тога,
мутног разговора сат и
кад се човек као биље споразумева.
Не знам хоћу ли те још кад имат и као гос та,
али ти мис лима наврат и,
и то је дос та.
Осећам ли да се ближ и пролеће
и како ћу га провес ти?
Кад се птице враћају с југа,
кад а зам ириш у нове цвас ти,
нова трава,
враћам се својој писања страс ти,
шта бих друго?
А твоја књига да ли се спрема,
шта јој је главна тема?
Шта ми је у глави сем песама?
Сем песама разм иш љам
шта ће бит и пос ле десетак год ина,
мад а је теш ко зам ис лит и да свет пос тоји,
а мене нема.
А ти ћеш тад а зацело вод ит и за рук у
девојч иц у или сина.
Имаће они питом у материн у нарав,
и твога дара.
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Вечерња туга
Ви идите даље,
ја ћу се одморит и
на топ лом бусен у сећања.
Ви хитате у нове дож ивљаје,
ја о прош лос ти сањам.

5

Зат им ћете се ви уморит и,
брзо умор стиже,
сеш ћете да се одморите.
Дож ивећете ви што и ја,
стаће прош лост да вас гања.

10

Ваша деца ће поћ и даље,
прат ићете их изд алек а
са сетн им осећањем.
Кад умор и ваш у дец у дочек а,
ја ћу се одмарат и
под нек им гробљанс ким грањем.
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________ Десанка Максимовић ________

кад склопим очи
Кад склоп им очи,
говорил а је наша мајк а
и замагљен им нас погледом
као књиг у по књиг у
коју наизуст зна,
пос мат рал а редом,
не пок азујућ и до краја
своју потајн у мисао и бриг у.
Није је муч ило
шта њу на оној стран и чек а –
ништавило, живот вечн и,
ни да ли јој је љубав бога склона,
верујућ и да он о људ има брине
као о нама она.
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САДРЖАЈ

памтим
Памт им руке мајке
у час у смрт и нашег првог брата
у очајању дигн уте
као ужас нуте од пож ара или рата.
Памт им руке сес тре умируће
кад су ме стис ком спајале с вечнош ћу,
памт им једно подне исп уњено врис ком.
Памт им једне прс те
и руке скрштене
жуте као свећа од вос ка.
Памт им пламен канд ил а
као дух уздрхтао.
И дедове памт им руке умируће, –
сухо, сиво пруће.
Памт им једно ћутање,
први разговор са богом
и поглед замагљен
који је говорио збогом.
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________ Десанка Максимовић ________

Болесник
Болес ник спава.
Крај њега никога нема.
Кроз прозор струји јут ро,
собом ход а,
помера харт ије, са стол а, са под а,
књиге лис та,
заг рл и болес ник а,
чаш у ваздух а му дод а.
Болес ник сања, нек ак ва жена
лако као ветар собом ход а,
скуп ља харт ије са стол а, са под а
провлач и му прс те кроз кос у,
на чело ставља комад ић лед а,
на пос тељу му сед а
прох ладна и свеж а
као да је провел а ноћ између трава,
у заг рљају његовом испари,
и одлебд и као измаглица
плава.
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________ Памтићу све ________

памтићу све
Памт ићу,
тако ми чудеса
ове зем ље и ових небеса,
тако ми пролећн их уск рс нућа,
и децембарс ких снеж них пок рова.
Памт ићу,
тако ми Млечног лирс ког Пута
и анђеос ког дома,
тако ми зен ице сунца
и месечева нес рећна лица,
грм љавине и грома.
Памт ићу све.
Нек а ме ват ра смож ди,
нек плен будем мутн их тал аса,
нек у тиш ин и подземна мрак а
не зач ујем понорн ице гласа,
ако заборавим.
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Бол
Бол у душ и
као киша у иловач и
пробуд и живота сто.
Прођу уживања,
вел ике среће и радос ти,
пријатељс тва од камена тврђа.
Чел ик бол а само не рђа,
одол и глад и заборава
као глад и зем ље кос ти.
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________ Памтићу све ________

у врућици
Ноћас у врућ иц и
хладноћа реч и неч ије
прет варал а се у змије,
змије златас те, зелене, суре,
свијена у клупк а,
и кот уре.
Глед а ме ледено завичајна шарк а
зам ич ућ и у грање суво,
за њом се јави друга
иза кладе нат руле, крте,
и њој очи у мене упрте.
Тако редом легло цело
као да се скуп ља на посело.
Наједном иза неког камена
гујић се створи
ђаволс ки леп, отрова пуне му очи,
и угризе ме пос ред груд и.
Не знам јут рос беше ли познат који
јер се од бол а пробуд их.
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________ Десанка Максимовић ________

очајник
Из огромног животног логора
очајн ик побећ и куша.
Пол ази дес но –
стена се обара,
лево – ломача пуна жара,
ка западу – спруд до спруд а,
југ у – рек а дубок а, луд а,
небес има – нема крил а,
у зем љу – зат ворена свуд а.
А у логору – трап до трапа,
за ступом – ступа.
Страх у њем у
на узбун у лупа.
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________ Памтићу све ________

нека падне сан
Нек а сан,
нек а час пре на очи падне сан,
нек а развеже патње ужад,
нек а ноћ буде што дуж а.
Нек а сан,
нек а час пре на очи падне сан,
бар трен ут,
нек се душа нау ж ива кратке смрт и,
нек а јој се одмори свак и кут.
Нек а на очи падне сан
и нек а ноћ буде што дуж а.
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________ Десанка Максимовић ________

не чуди се
Кад занем им од туге и умора,
осмехнем се с мало хумора –
не чуд и се.
Так ве су и звезде кад остаре,
шуме кад их северац пох ара –
не чуд и се.

5

Тако чаме без воде воден ице,
пож њевене њиве пшен ице –
не чуд и се.
Так ви су који се не мире
да се већ за живота умире –
не чуд и се.
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________ Памтићу све ________

Спавајте слатко
Ноћ и су привремене смрт и,
привремен и заборави,
подс вес на сећања,
ноћ и су подс вес на јава.
Пос ле смрт и ће мож да бит и
као кад се спава.
Ако се умире
као кад се зас пива,
неће теш ко бит и
прекорач ит и прага
у свет непознат их јава.

5

10

Сан безболно отвара врата
у стања неповрата,
и ако се умире лако
као што се зас пива,
неће бит и ужас но.
Лак у ноћ!
Спавајте слатко!
Уморна сам, а већ је кас но.
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Зло
Тихо,
да не чује зло!
Оно је свеп рис утно
као бол,
оно има очију сто,
оно има ухо до уха.
Зло је лук аво,
оно бане изнебух а
сред над ања, сред успех а,
напакос ти било што.
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Тихо,
да не чује зло!
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Морам у онај крај
Морам у онај крај
пошто-пото.
Сад тамо благ ују душе мириса,
сад је тамо кук аца сајам
и неба мод ар дубок котô,
и ваздух који прво дисах.
Пошто-пото
морам у онај крај,
не знам што бих од жеље.
Сад њиве тамо одиш у топ лотом
као избе грејане буковином,
и змије се са коровом пријатеље.
Пошто-пото
морам у крај
свог првог бит исања,
у рано јут ро пре источњак а,
или пре првог мрак а
кад а жбуње сања
нал ик на низове сутонс ких облак а.
Морам у онај крај
пошто-пото.
Усам љена купол а црк ве
с пун им месецом пење се у вис ине,
улази ми ноћу у снове,
прет вара их у месеч ине
и у пределе оне зове.
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________ Десанка Максимовић ________

у завичају
Је ли ово нек а шума друга?
Је ли овај богаз тврђи од кос ти
она мек а стаза из младос ти
која га је дизал а кô полуга?
Нек ад тан уш ни изд анц и дуба
сад а су моћн и дубови старц и,
кора им исп уцал а и груба,
тле зас ул и бел и суварц и.
Од павит и крхке повијуше
која се као веверица пуже
пос тало је сад лађарс ко уже,
проп ланак драч и оструга гуше.
Свуд длан и новог црепа се виде
румен и кô кора препечена хлеба.
Нигде сламе, нигде ћерам иде
и старе боје неба више нигде.
Као да је зашао у зем ље туђе,
у непознат у океа нс ку лук у,
не познају га нигде куд а уђе,
нема сусед а да му пруж и рук у.
Мож да је време да и он већ оде
кад а никога свога нема овде.
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________ Памтићу све ________

Исто се то догађа и у мени
Вод а Бокељс ког фјорд а
преис торијс ки стара
неповерљиво ћут и.
И тек наједном почне да се отвара,
да се поверава и пен и.
Исто се то догађа и у мен и.
План ина, мрачн и збег до збега
загазио у воде,
али намах, не зна се због чега,
све прозукне и ископн и,
ни трага вод и и стен и.
Исто се то збива и у мен и.
Од погашен их пож ара
још нес тишане
остале су жара ране
и по гдегде прамен дима
из жбунова зас трашен их.
Исто се то збива и у мен и.

5

10

15

343

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Људско насиље
Чет ири човек а
поток у грло сек у,
гасе му очи каменом и пес ком.
Зат воре једно,
проглед а негде десето;
једно грло заг уше,
друго до неба шикне,
јау кне из дна душе.
Поток у сек у грло,
стазама крај њега пребијају ноге,
ломе руке клен у и јавору,
траву отаву прет варају у трло.
Чет ири човек а
сек у поток у грло,
птице разгоне у гору.
Чет ири човек а
поток у грло сек у,
пресецају светле аорте,
и ситн их бил а зам ршен у павит.
Пос ледњи пут се увређена вод а оте,
као коњиц рањен пропе
и изг уби у пене блес ку.
Около по глин и и пес ку
осташе светле стопе.
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________ Памтићу све ________

Тајанствени сапутник
Са врх а шумовите стрме горе
пус тил а сам корак,
прат и ме у стоп у ветар олак.
Да ли ветар?
Ћутке обоје слазимо тако,
а кад сунце припече,
лахор ми крилом зак лон и плеће.
Да ли лахор?
Шума је гус та и безљудна,
ретко се ко срета.
Ветар ми суморне мис ли разгон и.
Да ли ветар?
Кад се уморим од брза ход а,
и лахор почне пол ако;
пож урим ли, и он корак дод а.
Да ли лахор?
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________ Десанка Максимовић ________

предвечерје
Предвечерје на пуном месец у довезе
у ливаде
блага расположења,
уљуш ка лист трепетљик а и бреза,
и опије као смол а и вења.
Оно пом ири мис ли које се гложе,
унесе у њих вечерњи склад,
растера стрепњи слепе мише,
успева понек и
изненадно пробуђен јад.
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________ Памтићу све ________

Вихор туђинац
Однек уд изд алек а разбојн ичк и
туђинац нек и вихор задува.
Згрч ише се лис тови и цвас ти,
скри се у зем љу трава маховинас та,
брес ту староме сруш и се грана сува,
глас распеван им зрик авц има зас та,
прек иде птица нек а низ дубраву
своју звоњаву,
крс таш у пау к у прек иде се уже
и он у мравље сруш и се поворке,
измаглица се у сузе згруша,
још тврђе пос та срце оскоруша
и још горча чемерик а горк а.
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________ Десанка Максимовић ________

Сликар луталица
Слик ар лутал ица прип ит
стави на ливаду штафел аје.
Са ког да почне краја?
Крун ице цветова му личе
на боје вољен их пића.
Мож да од љут ића –
они су жут и
као шљивовица којом се креп и.
Да почне од мак а пок рај јарк а,
он му лич и на чаш иц у лак а
вина домаћа.
Мож да да почне од кук уте
чије бобице љуте
имају боју старих вина.
Почеће од кич ице љубичас те
која самох рана
као пијанац ливадом лута!
Разбац ује боје без плана,
платно је разнол ик их пуно печата:
црвен ијих од свеж их рана,
рујнож ут их пега као од злата,
падне понек а и мрља модра
и зелен ија од незрел а плод а.
И ко зна још кол ико би се
на ливад и задрж авао,
да све не пос та сутонс ки плаво,
да цветови не прес тадоше да сјаје
те он сави старе штафел аје
и оде,
богзна преко које горе и воде,
да се једног јуна поново појави.
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Змија земљакиња
Верујем да исту змију сретам
у бранковинс ка жарк а лета.
Сад ми на стази
пут прел ази,
сад сред бук вак а
нађем два, три њезина свлак а.
Понек ад је спазим
крај сеос ког бунара –
подм ук лица стара.
А кад се сретнемо лице у лице,
као неиск ус ни заљубљен иц и
глед амо се ћутке у зен ице.
Мож да ме је за жрт ву изабрал а,
али још оклева.
Зем љак ињо, хвал а!
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Белоушка
Целе ноћ и провлач и се белоу ш ка
зидовима кроз процепе,
под пос тељу и поду испод дасак а
савија кутке,
пење се на таван међу мише,
благ ује у влази подрумс ког мрак а
кријућ и се као да зло смера.
Ујут ру испод степен ишта
шмугне поред ног у
поп ут варке.
Чуд им се отк уд ова инс пирац ија
бог у
да биће блаже од гуг утак а
заодене у плашт змије опаке.
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САДРЖАЈ

Мраз
Слушам мраз пуцкета
у влаж ном иверк у,
у зем ље бусен у,
у крун иц и цвета,
у лис ном заперк у.

5

Чујем мраз пуцкета
танк им леден им бичем,
разбија зен ице виру
и поново их лед и,
потковице ледене кује
у траг у говед и.

10

Слушам и у себи
његово пуцкетање
кô мачевање инсек ата, –
слеђене кап и се роне
у некој скривеној вен и
у мен и.
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портрет планинке
Отк ле си дош ла, из кога краја,
које чис тоте
и питом ине?
Ко снег што по ноћ и
с вис ине падне
и у светлост одене тмине,
и ти си дош ла
из бајковите луке невине
и све прет ворил а у сјај и бел ине.
Из кога си прос тора, од кога соја,
кад ти стопе као у кош уте
личе на тал ире,
стазом прос уте?
Из безаз лене које си ведрине
кад ти се осмес и
као воден и кругови на виру
свим бићем шире?
Из које си стигла питом ине
и доброте
кад бран иш од урок а
завид љива ока
и од сумње, гује звечарке,
од голготе
мис ли злос луте –
да нис и из краја привид а и варке?
Одак ле си дош ла ти која умеш
иск азат и љубав и ћутке,
која кад се смејеш
као да се смеју у грању гуг утке?
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Зимска подокница
Девојк а тоне у први сан поноћн и.
Градом тиш ина ноћ и фебруарс ке.
Прозоре зас ипа снег као цвет воћн и,
а њу у младост односе сна санке.
Озоном мирише улица свуд а,
у бајке се прет вара жбуње и дрвеће,
тама проц ветал а бел им цвећем.
Наједном у прозор девојке – груд а,
на окн у остави олак и траг снеж ни
као пољубац први плаш љив, неж ни.

5

10

Девојк а се прен у: мож да је птица
пром рз лим крилом прозор окрзнул а;
у мук утон ул а поноћна улица,
а ипак је нек и шум добро чул а.
Скоч и и поглед а у ноћ пун у снега:
раскош не бел ине пред њом слик а,
само под прозором, на рубу плочн ик а,
млад ића незнаног стоји тамна пега.
Опет прег ршт снега пут њенога лица
зас леп и јој радознале очи.
једна у граду снеж на подокн ица
усред зимс ке фебруарс ке ноћ и.
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Снежна визија
Два људс ка стабла млад а
уцветал их круна, уцветал их грана,
преко нетакн ута целца
иду кроз шум у,
у поводу воде снеж ног белца
несед лана.
Одл азе занет и у снеж не бел ине.
Остају за њима мос тови, пал ате,
снегом завејан и возови и шине,
возил а на друм у,
светле пчеле пах уљица их прате.
У кос и невес те венч ић од бисерк а
и јас мина,
крун ице сребрног цвета наранџ ина;
у прамење косе млад ићеве
уплеле се гранч ице ђурђевк а.
Пијана јан уарс ка бура
невес тино лице
веловима зас тире вејавице,
руке им везује
и навлач и прс тење од биљура.
Два људс ка стабла уцветал а
свадбују у ноћ и ван град а.
Сват и су им лис ице сребрне,
веверице беле,
снеж ни јагањц и,
вејавице јан уарс ких неземаљс ких чуд а.
Иду, иду,
свеједно им је куд а,
пах уља на њих са небеса пад а.

354

5

10

15

20

25

30

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Памтићу све ________

Старинска вечера
Позивам на вечеру,
не на градс ку, свечан у,
не на ракове
и шкољке,
на икру бисерн их зрна,
не уз скупоцено пиће,
нит и ће око стол а служ ит и
лако одевена девојк а.

5

Позивам на вечеру пас тирс ку,
на проју испод сача,
на тврд сир из чабрице,
и зас труг млад а скорупа,
и топ лу леп ињу домаћу,
на зделу гус тога грах а,
на чаш иц у орах а,
на рам мед а у саћу
и врч воде студене.
Служ иће око стол а
девојке рас ле уз пшен иц у,
уз модре сузе раж и,
уз рановаче шљиве,
уз топ лу варен ик у.
Зат им ће се уз свирк у двојн ица
играт и низ ливаде и њиве.
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надахнуће
Над ахн уће је шира,
треба га одмах пит и,
док је пуно пене,
треба га пит и у час у нем ира,
кад превире,
његови мех ури
док се не смире,
пена не сплас не.
Шира над ахн ућа се
као љубав жури.
Треба га пит и
док његове жиле глас не,
његова виолончел а и флау те
не заћуте.
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пролећни сликови
Пролеће.
Тек што се пес ник у род и
први наметљиви стих,
ројење сликова поче.
Закопчавају до грл а пес му
као копче.
Хватају се о стихове
као пчеле кад се хватат и стан у
дрвет у о гран у.
Мож да зато што је сунчано,
што јаглац и глог мирише,
што је јут ром рано,
што пљуште мириса кише,
што срце проц ветава.
И пес ник јед ва одолева
слик а звон у и смех у
здес на и лева
као пчел ар
са упаљен им трудом у мех у
што пчел ама јед ва одолева
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Рађање песме
Не иди сад, ник уд а не иди,
ма те звао драг из гроба устô,
ма се замери и боговима –
бурна и нејас на
надол ази плима.
Још само мало
дојуриће глас деветог вал а,
не одм ич и се од обал а,
не одм ич и се, нема заборава слађа
од трена кад се пес ма буд и,
ма бил а горк а пес ма безнађа.
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песниково писмо у музеју
Ово пис мо нек ад је стајало
у фиоц и пес никова стол а,
у разноврс них пап ира нереду.
Имало је мирис пес никове руке,
било топ ло од њена крвоток а.
Кад ми на свет у још бил и нис мо,
глед ал а су га неж но два неч ија ока.
Наш ли су га књиш ки ист раж ивач и,
сас вим случајно, без нау ма,
непотп исано, без мес та и дат ума,
не знајућ и шта свак а реч у њем у знач и.
Мас тило на њем у сад пол ако блед и,
неч итк а је речен ица многа,
и, као мириса, нес тало онога
што се читало између ред и.
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Волшебник речи
Јовану Дучићу

Живео нек ад а давно пес ник
чији стих увек римом проц вета,
чија реч снагом магнета
привлач и сродн у
из кута негде у мозгу деветог.
Живео нек ад на овом свет у
човек из поезије дошао мита,
реч има знао да чара, баје,
да баца у сет у,
и поезији у заг рљаје.

10

Живео нек ад срок а влад ар
и суж ањ његов цел а век а;
живео пес ник птич ијег слух а,
чијој реч и се као крај понора
одазивао низ одјек а.
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Занос песником
У младос ти волес мо истога пес ник а
као кад нек и воле исту жен у,
засењивал и нас његови стихови
слично муњи у невремен у.
Волел и смо истога пес ник а,
лутал и по мис ли његових
привидном нереду,
по њином рас ипн иштву,
са нес трп љењем чек ал и заседу
под наковњем скован их рима.
Стрепел и смо над узлет има
његова дух а на трапезу,
на затегн утој жиц и;
осећал и језу
пред вратоломнош ћу слик а.
Волел и смо истога пес ник а,
час сличнога горопадном лаву,
час раздраганој птиц и.
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Слутња смрти
Као који древн и бог, врач и жупан
уђе Станес ку у дворан у, кроз пљесак,
засен и га рефлектора блесак,
док он беше негде у себе заглед ан,
у гом ил и људ и као потп уно сам.
Али како га опкол и пес ник а свита,
Станес ку пос таде једнос таван Ник ита,
млад ићк и пун живота, раздраган.
Пес ник рођен и, већ славом овенчан,
весељу се пред аде овоземаљс ком,
пок лон ике зас у љубављу и лас ком,
на њих пох арч и сав јед ан скуп дан.
Али поново са часа на час
нек уд далеко одлута му душа,
као сам себе паж љиво да слуша,
или как ав неземаљс ки далек глас.
Да ли га је док је био код нас
са неба неко дозиват и стао,
да ли га је тај глас омађијао
као музике смрт и тал ас.
И он се поново осет и Станес ком,
у пределе поезије зарон ио. –
Ах, Ник ита Станес ку, све си нас опио
и сам опијен свога дух а блес ком.
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Бранку Ћопићу
Троглава црна мисао
исп ред Бранк а стаде.
Не зна се која је страш нија јој глава.
Не остављају га ни дању, ни кад спава,
а нема у живот у више дед а Раде
да га спасе и у свој кож ух скрије,
да заштит и свог унук а нејак а.
Нема ни храброг мегд анџ ије Марк а
нит и његове сабље дим ис кије
да троглаву мисао злу сасече.
Горк им смехом Бранко сам савлад а
кô од шале једн у главу лако,
друг у врчем рак ије зад ави,
али трећој не одоле Бранко,
чело му је гвозденом уклештил а шаком.
Но ту се дед Раде из дет ињс тва јави
и скри га у тал ас вас ионе плави.
Обојица отп ловише неч ујно, пол ако.
Нек а им је путовање лако!
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наставак разговора
Нема више пес ник а Зоговића,
да нас тавимо разговоре старе
о поезији, Пуш кин у и Мос кви,
да спајамо поднебља и атаре
као везивн им ткивом орган изам,
да га у Србе сврс там,
да ми прот ивреч и,
тма док аза прос пе,
да ми тумач и ком ун изам.
Нема Зоговића да ме приу п ита
како се у мом крају зваше
понек а птица, дрво или трава,
да им набрајамо синон име,
да се обрадујемо кад а који предмет,
обичај, појава,
у оба краја имају исто име.
Где ли је сад а пес ник, мој сабеседн ик,
да нам буде мило
кад се слож имо дос ловце,
кад пом исао имамо исту
о нечем у што се у свет у збило
као да смо негде у дет ињс тву
заједно куп ине брал и
и чувал и овце.
Нема пес ник а прин удног усам љен ик а.
Да је да се отк уд бар нак ратко јави,
да од разговора правимо празнике,
да својих убеђења
пронал азимо сроднос ти и разл ике, –
а зат им да се сећамо
вољен их пес ник а
и говоримо наизменце њихове
драге нам стихове.
Где ли је сад човек који је знаo
на страш номе мес ту пос тојат и,
који је строфе резао као длетом,
који је духом
знао прет ворит и зат вор собн и
у вас ион у,
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изл азит и на крај са прот ивн ик а четом
прет варајућ и у горк у музик у
мир око себе гробн и.
Отишао је тамо где се вечно ћут и
пес ник који је још до јуче
са заносом нес кривен им,
али не кивн им,
волео да ми тврђења пот уче,
да их оглас и наи вн им, –
прос то из пот ребе да се бори,
да изм иш љеног прот ивн ик а створи.
Већ не можемо нас тавит и разговоре
нит и у зем ље пом рч ин и
нит и негде горе
за недок учн им неба крилом.
Разговараћемо сад за мојим челом
у сећања трен утк у невеселом –
као да смрт и није било.
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Ројење
Избезум љено
рој пчел а ка шум и лет и,
тако јури народ пробуђен и
незадрж ивим нагоном понет,
и набујал и поток ка делт и.

5

Дан је сунчан и мис ли пес никове
као да се такм иче са ројем.
Не ремет ите најезде њине,
не изговарајте реч и глас не,
ројење мис ли пес никових
и пчел иње
у трен утк у може да сплас не.
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Здравица младим песницима
Благос ловен и за то што пос тојите
и за све у чем у нис те сам и зас луж ни,
благос ловен и за отпор баналнос ти
и нек а су вам прос те
увреде наношене без предоу м иш љаја,
благос ловен и за нагле нас тупе кајања,
и за све где нис те сам и зас луж ни.
Благос ловен и за реч итос ти бритке,
заносе олујне,
за што такође нис те зас луж ни,
благос ловен и за племен ите битке,
и прос те вам заблуде младе
да имате права на све захтеве,
и прост вам час охолос ти неп рик рите
кад се прок раде,
и све слично нек а вам је прос то
и благос ловен и за то што пос тојите.
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Говорник
Мил ану Богдановићу

Као пау к крс таш
што нит и из срца плете,
говорн ик мис ли исп ред а, дреш и,
и поново везује у чвор.
Игра се с лопт ица десет,
увис их баца
и непог реш иво једн у по једн у
поново хвата,
град и речен ице и без степен ишта
спрат изнад спрата, спрат изнад спрата.
Пред нап регн утом слушал аца гуж вом
избрише све то зат им
као са школс ке плоче
рач унс ки зад атак спуж вом –
и поново зид ат и почне.

15

Дворана не диш ућ и слуша,
као пред акробатом стреп и,
страх је хвата:
хоће ли говорн ик сић и срећно
са деветог ката.
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отворена књига
Остаде ми на столу
отворена књига
и пођох у град
са сто својих
и њезин их брига. –
Зан им љива вражја књига!

5

Брине ме људ и у њој судбина.
Мис лим једнако о инфаркт у сина
омиљеног јунак а књиге,
мори ме брига
хоће ли алкохол убит и некога
који само у књизи пос тоји. –
Зан им љива вражја књига!
Бринем хоће ли пронаћ и мат и
изг убљено дете
из главе пете
док се ја из град а не врат им.
Морам смес та оставит и
сто својих брига
и час пре кућ и. –
Зан им љива вражја књига!
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Сећање на Исидору
Оглед ало њене нарави и ум
бил и су и њен врт и њена соба,
знало јој се мес то и кључ у од подрума
и књизи свакој, и у свако доба.
Знал а је језике и пределе стране,
о уметнос ти света имал а слик у,
и столњаке имал а увек уштирк ане,
сложене као чињен ице у уџбен ик у.
Знал а је на којој се нал ази стран и
свак и чувен стих, мисао, форм ул а нис ка,
и без праш ине јој бил и књига орман и
и блис тало јој се пос уђе кух ињс ко.
За себе и друге, прот ивн ик а и брата,
траж ил а је висок у меру, судове рес ке,
кроз њене куће и њене душе врата
почаст било је ући
као у лекс иконе светс ке.
Њој је човек живота тајн у драм у
смео у руке, у душ у да сруш и,
као пас тир што само зем љи у јам у
поверава да цар има козије уши.
Као људ и који дочек ују зору будн и,
будна је дочек ал а буђење пом рч ине
и наред ил а како да јој у дан судњи
у дом у и на гробу пријатељи чине.
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прекасно
Мож да ћете од беспос лице
јед ан дан
прић и телефон у старога пес ник а
и окрен ут и број
у сећању скоро избрисан.
На нес трп љив звона звук
нико неће одговорит и,
никога онамо већ неће бит и.
Нико онамо више не страд а,
нит и вол и,
нит и сумња,
нит и пат и.
Њем у је сад све свеједно,
сад га не бол и ништа више.
Сад му је од облак а лакша
туга нек ад аш ња.

5

10

15

Сад а му више не звон ите.
Сви су пут и
до његове равнодуш нос ти
већ прек ин ут и.
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Разговор радозналца са песником
– Тмурно је време,
да ли вам се и данас рад и?
– Рад је мој разговорн ик.
– Зар се већ нис те уморил и?
– Рођен и сам неу морн ик.
– Како је са ваш им срцем млад им?
– Оно је мој вечн и нес покојн ик.
– Пишете ли још о љубави?
Ја те пес ме радо читам.
– Љубав има моје крви ритам.
Она је мој двојн ик.
– У пес мама се у прош лост враћате?
– Имам так вих многобројн их.
– А да ли су вам пес ме иск рене?
– Има их и веродос тојн их.
– Канд а увек у себе тонете?
– Дух ми је вел ик и понорн ик.
– Знач и друштво избегавате?
– Поезија је мој саговорн ик.
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прашуме
Прол азим пол ако кроз мис ли праш уме,
кроз дубове вековне
и венце павит и.
Испод жил а ослуш кујем жуборе речне,
песама кладенце,
прол азим олако мимо случајне
мис ли кратковечне.
Зал азим и у зак утке
куд се бојим заћ и,
где вребају бол а заседе тајне,
зас танем дуго, ћутке,
украј мис ли – сове,
у вечност заглед ане.
Идем, идем нас умце,
не знајућ до ког ћу стић и кута,
мож да до проп ланк а
где мисао ниче млад а,
а мож да изненад а
набасат и на паперте храма
дубок их осама.
Што дубље зал азим,
пробијам се све теже,
зап ињем о мис ли зам ршене вреже,
о чес те изд анак а,
о изворе нове
где нес лућено сазнање чек а, –
мож да сам заш ла нек уд а далеко
где нечек ана мисао
бане пред човек а.
И падне сутон
и стигнем у старе забране сећања,
у прош лос ти прох ладне јаруге
обрас ле у маховин у туге,
од жил а па до грања.
Шап ућу гнезда успомена
и хајдучк и почне да ме гања
једна из доба млад ал ачк их
стрепњи и страд ања.
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И онд а ноћ.
Блуд им стазама стрм им, уским
које воде у недогледе
људс ком уму.
Нико ми не смета
да одгонетк у многом чем у спознам,
да стигнем до пророчк их снова.
А ноћ позна, позна.
Јут рос трч им проп ланком
ведрих памћења из дет ињс тва:
свако стабаоце цвета,
свако лис та,
ја у њиховом прућу
слушам бајк и шапат
и, занета, у над ахн ућу,
тонем у маште пап рат.
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Сам
Знам болес на стања свес ти
кад се страх од смрт и наговес ти,
а не признајеш га ни брат у, ни сес три,
поднос иш га сам.
И усам љеност сумње знам,
од муч ил ишта је пак леног већа,
њен се нем ир као бол осећа,
а ником се не може да призна.
Знам и несан ице самоћу
кад се мисао као риба мрес ти,
кад је све до зоре модре
буд ан свак и зак утак свес ти.
Сам си и кад немаш коме
признат и ни зла
у мис лима поч ињена, –
сам између неба и зем ље тла.
У оклоп у жалос ти знам
теже од сваке на зем љи осаме, –
са најдраж им идеш уз раме,
а потп уно сам.
И кајања познајем осам љеност,
покојн ичк у осам љеност стид а,
сам кад су и пријатељи с тобом,
сам као у чет ири зид а.
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Бежимо
Беж имо
док ле још кога има,
ракете опас ују зем љу
облац има огња и дима
све гуш ћим и већ им,
отровом траве поје.
Беж имо,
мож да нас негде на обал и
чек а нек и Ноје.

5

Беж имо,
нап уштајмо праг и слеме,
повед имо собом мал, псе, курјаке,
веверице, мишеве беле,
да им се не зат ре семе,
и хран итељке шумс ке пчеле
нек а се за нама роје.
Мож да нас негде на обал и
чек а нек и Ноје.
Беж имо,
понес имо с дедовс ког гробља
комад ић крс та,
и убог у играчк у,
прадедовс ку двоцевк у пуш ку.
Беж имо,
понес имо испод прага
чуварк ућу белоу ш ку
и са ливад а полен и боје.
Мож да нас негде на обал и
чек а нек и Ноје.
Беж имо,
понес имо све што се да понет и:
са расп лак аног паш њак а рос у,
затал асано жито рано,
сунца печат свет и,
све благо што се бог у
из рук у прос у,
иконе своје.
Мож да нас негде на обал и
чек а нек и Ноје.
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ако се врати
Са страхом у кућу уђе,
све пус то и туђе.
По таван иц и и поду
пож ара чађаве канџе,
до рупе рупа,
угљен исане стол ице и клупе,
гом иле угарак а око стол а,
на угљен исано живинче лич и
приземна беш ик а,
прос јачк и слепа
прозорс ка окна гол а,
по зидовима црн и квадрат и –
траг сагорел их слик а,
пећ тучана
преп лашено црно прабиће,
увис дигн ута рук а
прегорел а чунк а,
свуд лешеви мува и пау к а.
На таван у умук ла лупа
Прау н ук а
домаћега старог миша.
Пред прагом разбацане кос ти
мачак а и паса.
Почађао ветар.
Нигде гласа.
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провири човек из шпиље
Провири човек из шпиље,
нигде зелен ил а ни румен и,
угарак а изобиље,
угљен исане звери, угљен исано биље,
црн и се згорел а ломача
где је шума бил а,
дечја тел а испечене ларве,
не разл ик ују се псећа од људс ке главе,
рас уте гом иле рогова, папак а,
опиљц и људс ких и зверињих зуба.
Поц рнел а и небес ка бића,
Месец у нап рс ло чело,
згорел а двојица Влаш ића,
јаме где су стајал а
Мал а и Вел ик а кол а,
дуге нам рт во пребијене гује,
нигде плам ичк а ни ореол а.
Однек уд зат рпан и стењем
неразговетн и дозиви се чују,
и још неох лађена
одас вуд мирише смол а.
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Десет божјих заповести
(Ново изд ање)
Не смете ме позиват и
ни са брд а виком,
одак ле зову вуц и,
ни црк вен им звоном,
ни по поруц и,
не смете ме узнем ирават и у мом
боравишту небес ком.
Не смете питат и, осим нуж де крајње,
за беск рајне
светове нове,
нит и која је звезда по реду
да је у сазвеж ђе Зем ље позовем.
Не смете ме питат и
ко ми је ближ и –
анђел и, или људ и, или звери
или друга бића сушта,
не смете мол ит и
да вам отворим врата
кроз која само звезде пуштам.
Не смете узалуд моје име
узимат и у уста,
не смете питат и где су извори
сунца, месеца, зоре,
нит и шта је било
пре него што је свет створен.
Што рекнем, не смете порицат и,
нит и расп ит иват и
јесам ли прворођен,
ни зашто вам се пок азујем
све ређе,
не смете расп ит иват и
у које се сад прип ремам сазвеж ђе.
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Мала је граница
Мал а је гран ица
где се свршавају мож дане ћел ије
и поч иње дух,
свак и се час телес но
у нетелес но прел ије,
пос таје мисао, вид и слух.
Танк а је гран ица
између људс ких и нем уштих душа.
На сунц у уживамо исто
и ја и змија,
радост се моја као птичја пен уша.
Гран ица између свес ти и бес вес ти
танк а је и порозна.
Свак а ситн ица може ме довес ти
до стања
у коме се живот од смрт и не распозна.
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Све ће бити пухор
Освитао на ливад и
низ светлих печата –
ноћу је звезде љубиле
и остављале трагове од злата.
Јут рос ливаду пок рио
бел и пухор,
ветар га развејао
као лиш ће сухо.

5

Обу зме ме страх,
шта – ако и звезде једном,
у вечнос ти доба глухо,
пос тан у прах
и пухор.
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узбуђује ме
Узбуђује ме
што су ових рек а
које се као крвн и судови
часом заг уше,
час прос трује у доба кише,
пос тојал а иста корита
и за Мух амед а и Мојс ија и Хрис та.
Узбуђује ме
што је и онд а пос тојао Венчац,
Мед ведн ик и Кос мај,
што их је и тад а зас ипао
снеж ни цел ац
и по њем у тит рао и онд а
месечев одс јај.
Узбуђује ме
што су колубарс ке горе
које сеж у чак до Авале
зат вориле вид ик као модри оков,
што је и пре тол ико векова пос тојало
све у чем у и сад а ужива око.
Узбуђује ме
што је и пре тол ико векова
на истом мес ту
сунчао се Вис Бранковинс ки,
Посово и Кичер,
и сви ови брегови нис ки
што на скамењене тал асе личе.
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Чекаћу
Чек аћу,
али се бојим нећеш ме пронаћ и,
јер још не знам куд а ме вод и пут,
хоћу ли у маглине Млечног пута заћ и,
или међу звезде влад ич ице
камо не зал ази земаљс ки нико,
које не познаје ни заоблачн и вихор.
Чек аћу,
но дос пем ли до безваздуш них прос тора,
до најс таријег вечнос ти зрак а,
иза сунчевих двора,
бојим се нећу ти доч ут и корак а.
Чек аћу,
али сумњам да ћеш ме наћ и
у свем иру огромном, –
бесп утан је небес ки свод,
стазе његове познаје само гром
и облак а понеког путн ик брод.
Чек аћу,
будем ли и у чау ри златној
коју свилена буба вечнос ти преде,
али се бојим хоће ли ти бит и дато
дос пет и до светлос ти
пред којом и сунца бледе.
Чек аћу,
само још не познајем вас ион у,
не познајем њене међе,
и не мог у ти сад а рећ и:
дођи на звезду ову или ону,
на ово или на оно сазвеж ђе.
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неће ме бити
Неће ме бит и
на ливад ама пољс ког биља,
међу свилен им рупц има мак а,
у сазвеж ђу мас лачак а,
украј вит их вит ица ковиља,
на љуљаш кама павит и
неће ме бит и.
Ни на трг у ме неће бит и
крај облутак а лубен ица,
међу груд вама злата диња,
крај клобук а млечњача гљива,
крај шљива,
крај дрењина модрих пиљак а –
неће ме бит и.
Неће ме бит и
на поноћн им концерт има ћукова и сова,
нећу слушат и соп ране јулс ких певица,
ни жагор врабаца и сен ица,
у мук вечнос ти ћу се слит и –
неће ме бит и.
Заборавићу ђаволс ки бело
грло снега,
небом пот ке дуге,
пролећа зелено паперје,
страс ну врел ин у жега,
и глас незнаног убојице
у глас у грома.
Са ове стране божјег дома
неће ме бит и.
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Нећу се радоват и оживел им
платн има наи ваца сеос ких Цигана,
јарк им бојама кућерак а,
двориштима пун им прња, корита,
мачак а, паса, мршавих коња,
и деце боговс ког слух а
и гласа.
По парковима ће ићи ка мен и
пес ниц и у бронзу сах рањен и,
390

30

35

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Памтићу све ________

празних зен ица,
доп ираће из бронзе, по вет ру, јек а
бронзане моје пес ничке сабраће,
и мeне иста судбина чек а,
и мене неће бит и.
Нећу више с пролећа рана
прол азит и гробљем пун им сах рана,
поред отворен их јама,
људс ких рана,
нећу више међу живим сузе лит и,
неће ме бит и.
Са вама о вел ик им празниц има
кад а се сви живи и мрт ви
у дом у створе
и помешају радост и жалост,
ту где живи са мрт вима
воде разговоре,
са мрт вима ћу бит и.
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полет у висине
Путовање за који трен поч иње.
Сед имо у невид љиве коч ије,
завичајн и вил инкоњиче;
зрац и ће ми бит и вођице
и блис таве и стос труке.
Прелећ имо врх унце и врзине,
прес тигн имо птице и зловет ре,
опијмо се од луде брзине,
презрев међе и километ ре.
Не тич у нас се бране ни мос тови,
и блис таве и стос труке.
Прелећ имо врх унце и врзине,
прес тигн имо птице и зловет ре,
опијмо се од луде брзине,
презрев међе и километ ре.
Не тич у нас се бране ни мос тови,
ни раск рс нице ни окуке,
вођице које руке пек у. –
Без опроштаја и опоруке
загазимо у неба рек у.
Још није сазрело подне,
а стигос мо пред вратн ице Гос подње,
пред браве јој и кључаон ице,
а нема ко да нам отвори.
Али не бој се, мој коњиче,
зас тан и мало и ослуш ни
како зриче зрик авац вечнос ти.
Доле дубоко су малодуш ни,
приземн и и равнодуш ни,
злорек и и злот вори,
а ми ћемо небу кроз прос торе
не чек ајућ ноћ ни сутоне
ни да сунце у понор утоне.
Пром ич у звезде злат ице,
трен за трен утком пролеће,
врн имо се пред вечнос ти вратн ице,
сачек ајмо да нам се отворе,
ма то било тек кроз столеће.
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И гавран рече
„И гавран рече...“
Едгар Алан По

И гавран рече: ник ад више,
за њим ћукови поновише,
поновише пепел ишта
и травом зарас ла гробишта
и јесење дуге кише
мил ион пута поновише:
ник ад више.
Узалуд пролеће то пориче,
гнезда славуја и косова,
зрик аваца у трави зрик а,
ћук их надвик а,
надвик а их слепа сова,
надвик а срце
што прошапта тихо,
прошапта тихо, и још тише:
ник ад више.
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песникова биографија
Верн у биог рафију пес никову
не знају чувен и лекс икон и,
не знају учитељи ни учениц и,
нит и они
који га срећу свак и дан,
ни пријатељи којима свраћа,
не знају је ни отац ни мат и,
ни сес тре пес никове ни браћа.
Не зна нико шта ноћу пат и
Не познаје шуме његове маште
нит и снове лебдеће баште.
Далеко од радозналог света,
далеко од вољен их то је скривено,
међу наговештаје, бојазни, слутње
да једног дана
временом и зем љом буде зат рпано.
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________ Десанка Максимовић ________

поверујте
Проговорил а осећања
нема од рођења.
Проглед але очи
слепе од рођења.
Нас мејал а се радост
ћутљива од рођења.
Кроз душ у пролебдео
осмех знан од рођења,
Блага рук а пом илова чело
суморно од рођења.
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________ Небески разбој ________

Љубавна бајка
Сет их се неке давне
бајке љубавне.
Девојк а је млад ићу говорил а:
Ако те у пут у сретне звер,
спомен и се мог осмех а,
и нес таће је.

5

Ако муња на тебе полет и,
очију се мојих сет и
и муњу ћеш сагорет и.
Ако стигнеш до понора,
ти се рук у мојих сет и,
оне ће те на длан у пренет и.
Нападн у ли те у сну демон и,
гласа се мог сет и,
они ће се разбеж ат и.
Не сећам се краја бајке,
ни да ли је девојк а могла
обећање одрж ат и.
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________ Десанка Максимовић ________

Сан из детињства (i)
Високо брдо, на њем у алеја,
умес то цветова пуна опал а,
рубина, оникса, зеленог крис тал а,
улази у дуг у пећ ин у без дна.
Прође неко време, месец, мож да два,
и опет пећ ина, алеја крис тал а,
као да сам је однек уд већ знал а,
веже ме нешто за њу, а не знам шта.
Као да се нек ад а у њој нешто збило
од чега ме је страх, а опет ми и мило,
привлач и ме као нек ак ва важ на тајна.
Да ли је овај сан био сећање,
да ли неко загонетно обећање,
или прос то окамењена бајк а давна.
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________ Небески разбој ________

Сан из детињства (ii)
Прос трана зелена ливад а крај школе,
њоме трч и Црно псето које сам ја,
весело што је ливад а прос трана,
весело што га лепт ири,
вил ин-коњиц и воле.

5

Опија га мирис зем ље, траве, смоле,
опт рчава око гус та жбуна два,
гњypa у траву, гон и стрш љена,
буд и крт ице, њуш ка пужеве голе.
Куче сам, а знам добро да сам дете,
не бих се одазвал а да ме позовете,
од свега ми драж а та трк а уокруг.
Овај сан се час проред и, час учес та,
док јед анп ут зау век не прес та.
Сећам га се сав свој живот дуг.
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________ Десанка Максимовић ________

Чишћење сеоске школе
Долази сут ра Миркова мајк а!
Биће предвече подови жут и,
као лим ун, као нова слама,
имаће времена бар пет, шест мин ут и
да мајк а на миру поп рича с нама.
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Биће оплевљена свак а травк а
у калдрм и око школе, по дворишту,
танком брит вом између облутак а,
бис каће је као што се деца бишту.
Доћ и ће сут ра Миркова мајк а!
Долебдеће с њоме у школу
мирис детел ине и кошен их трава,
хлебарн ице и тес та из наћава.
Ући ће смерно у учион иц у
кад ђац и кућ и оду,
зас тат и као прикована на поду
и почет и бојаж љиво да разглед а.
Проћ и he радознало између клупа,
пои г рат и се дет ињс ки школс ким звоном,
зас тат и пред таблом пуном рач уна
скрушено као пред иконом.
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У ту собу, знач и, свак и дан уђе
њезин син и сусед ин Петар,
њихова је то кред а и сунђер,
табла и дрвен и вел ик и шес тар.
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Орибаће учион ице све одред а
пре него што у село пође кућ и,
биће сви као лим ун жут и,
а под учион ице првога разред а
биће најж ућ и.
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________ Небески разбој ________

Читаоница на тавану
Наша прва читаон ица био је таван
наш их дедова,
пун пау ч ине и летоп исаца пау к а,
пун слеп их мишева и њин их шатора
окачен их о греде наглавачке.
Ћут имо. Светле сунчане тачке
осветле с времена на време
теш ке као камене плоче
рођен их и умрл их књиге.
Ту свест о прол азнос ти, да се мора
једном умрет и, поче.
Скривен и од околног света
читамо имена парох ијана
рођен их пре сто и више лета.
Ту су зап исана
имена Цигана
бранковинс ких и близољс ких
с чијим чук ун ун уц има учимо школу,
имена сусед а чије домове знамо,
имена прос јак а, ковача, коритара.
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У тим књигама с мирисом тамњана
наш ли смо и чук ундед а Симеона
и дедове
чија имена су нам бил а незнана.
По теш ким црк вен им књигама сед имо
као по клупама школс ким ђац и,
слушамо ветар и како птице семенке зобљу
и мис лимо на оне у сеос ком гробљу
где су и наш и дедови и ујац и.
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________ Десанка Максимовић ________

Школски гуслар
Стављал и смо те у чело софре
испод сед их давн ина балд ах ина.
около сае док слух може да доп ре
звон ил а је зимс ка сребрна тиш ина
Мирисал а је одас вуд јеловина с смрек а
по окн има блис талешарелед а и иња,
и као из прош лос ти, сас вим изд алек а
у тучаној, мало утишаној пећ и
чуло се како буковина тиња.
Уза те је царица Мил ица бил а
и Лазар је држ ао на длан у
Самодреж у сву од жежена злата
и под таван иц рм је пролетал а вил а
Дол азио си о празниц има
сав бео и лак као пухор.
Пред одл азак, у само доба глухо
смрт Краљевића Марк а обично каза.
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________ Небески разбој ________

Добеглица
Једног јут ра нам је у кућу добегла,
није стал а пред врата као прос јаче
које пон изно мау че и плаче
као у свој дом ушла је и легла.
Прозрел а је одмах како ће с ким моћ и –
дец и се поверљиво у крило пел а,
некоме се одмах пред авал а цел а,
некоме је хладно глед ал а у очи.
Час је лич ил а на умањена тиг ра,
часом на вевериц у која се игра,
и клупчајућ и се као да је без кос ти.
Понек ад би бацал а кришом на мене
зен ице као драг уље зелене
и глед ал а ме однек уд из вечнос ти.
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________ Десанка Максимовић ________

Завађане мачке
Две завађене мачке,
две подм ук ле мрж ње приземне,
глед ају се у очи,
сваког треи у тк а спремне
да једна на друг у скоч и.

5

Из поглед а им хладна, уска,
глед а мрж ња нем ушта
и зверс ка и људс ка,
а ниједна још не јуриша,
ниједна не поп ушта.

10

Двају елект риц итета
варн иче се колут и
радознал а гом ил а деце
пос мат ра без дах а,
на неод лучност њин у се љут и.

15

Уто једна од мачак а
узм ицат и стаде нат раш ке,
да ли од ненадна страх а,
или как ве стратег ије враш ке.
Узмакоше једна по једна
завађене мачке.
Разиђе се увређено
једно по једно дете
као да су му радос ти
неп раведно отете.
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________ Небески разбој ________

Сећање на Бину
Овде леж и керуша Бина
из племена вучјак а,
угин ул а је на породу,
три тек окоћена сина
бац ил и су јој у воду.

5

Бина није памт ил а људе
само по мирис у,
него по доброј реч и и руц и,
а људ и чес то заборављал и су
добро које памте вучјац и и вуц и.
За Бин у су важ ил и људс ки закон и
вернос ти и зах валнос ти:
пријатељу није знал а
бол да зад а, умел а је у душ у да урон и,
да пат и с нама због нашега јад а,
да се увред и, а и да опрос ти.
У зем љи зан ичајној
сад су љубав и верност њена,
које ник ад изневериле нис у.
Нек а уз друга завичајна имена
и њено остане у летоп ис у.
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________ Десанка Максимовић ________

Селидба душа
Чија душа је ушла
у цветно чудо ово?
Да ли душа девојч ице
која први пут вол и?
Да ли што је она хтел а
дож ивљује та цваст бел а?
Или је ушла душа мрт вог пес ник а
чији су нас стихови опијал и
као мирис и ран и.
Јес у ли цветови ови мирис ни
пес никови стихови недопеван и?
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________ Небески разбој ________

нема писма
Дан први
Пис мо се сад пише на комад ићу
пап ира.
Желе ми здравља, храброс ти
и мира.
Тихо у углу рад ио нешто сетно
свира.
Дан други
Пис мо се на писаћој маш ин и
отк уцава,
као кад се чес титају заруке
и слава.
Иза окана јут ра су топ ла
и плава.
Дан трећи
Пис мо поштари паж љиво ваде
из сандучета,
упућују га у непознат им
крај света,
да не иск рс не само преп рек а нек а.
пут му зас мета.
Дан четврти
По подне крај прис пеле поште
много људ и жена.
Крај сваке адресе станем и ја
два, три трена,
али ни на једном мога имена
ни презимена.
Дан пети
И данас ујут ру пошта ће стић и
у десет тачно,
али, знам, моје пис мо је отиш ло
заоблачно.

411

5

10

15

20

25

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

пламењача
Ливаду осунчан у, у цвет у,
поп рс ка пламењача,
то се нек и облак у пубертет у
заг рцн уо
од безразлож ног плача.
Којом ли ливадом сад корача
онај дечак
који је усред младе обест и
тон уо у туг у пубертетс ку;
да ли ћу опет негде срес ти
његове очи у пламењаче блес ку?
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________ Небески разбој ________

прва љубав
Чин и ти се кад ти будеш волео,
вољеној ћеш пред ат и
све до пос ледње у срц у кап и,
до пос ледње гранч ице кап ил ара,
а град ићеш се да ти од ње узимаш,
да ти је она све што имаш дал а.
Чин и ти се
увек ћеш бит и онамо
где треба трпет и,
куп ићсш жеравиц у коју она прос пе,
и град ит и се да немаш друга пос ла
кад не би за њу што чин ио.
Стазе ћеш јој кроз крш просецат и,
затезат и једра на барк ама,
воћњаке за њу гајит и,
и чин ит и се да не умеш ићи,
ако ти она не осветли путању.
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________ Десанка Максимовић ________

Волиш ли
Вол иш ли, ма и невољен,
усам љен нис и,
и неп рис утна
он је уза те.
Заједно с њом пијеш
кафу јутарњу.

5

Кад изађеш из куће
и зак ључаш за собом врата,
и она ће поћ и уза те,
чућеш јој кораке

10

Кад пођеш спат и,
грл иће те њена топ лина.
И без заг рљаја,
род иће она твога сина.
У час у кад другом припад а,
вол иш ли је, ипак је твоја.
Да је увек уза те,
не би ти припад ал а тол ико.
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________ Небески разбој ________

Догоди се
Догод и се: дође на препад
као гост ред ак,
и буде лепо –
умес то у среду
стигне у петак.

5

Као у нау чном отк рићу
чек аш, чек аш дуго
жиц у златне руде,
а кад се најмање над аш,
пронал азак се збуде.
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________ Десанка Максимовић ________

у младости
Има пес ник а које плаше
неж на руковања,
сунчан и ореол и око људ и,
говор, поглед и,
нач ин неч ијег збора,
покрет рамена,

5

ритам неч ијег говора,
неч ијег смех а.
Од ситн ица у срц у млад а пес ник а
род и се патња, усх ићење,
роде се драме.
Дож ивотно пес ник памт и
понек у реч, осмех покоји...
и млад пес ник се боји
прол азнос ти, заборава.
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________ Небески разбој ________

Студент без новца
Прол азећ и поред ћетеналве
млад ић је изд алек а углед а још
округлу као лице пуног месеца.
Вредело би је куп ит и, бар за грош.
У прод авн иц у јуришају деца,
а он прол ази као да се враћа са гозбе.
Вољу он вежба тако.
И крај телефона оклева,
прол ази гордо, лако,
иако би јед ан глас
желео чут и тако.
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________ Десанка Максимовић ________

Сусрет школских другова
Још си онај прошао
кроз љубави и трен утне и судбинс ке,
онај чије су очи лирс ке
од пробдевен их ноћ и
бивале уморне и од туге мутне.
Спад ало је двадест пута
лиш ће с брезе и јасена,
са клена и оскоруша,
али је остао твој поглед птич ији
и осмех тан ушан,
остало је твојих десет душа,
и још си онај свач ији и нич ији.
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Ђурђевдански уранак
3акас них јуче на Ђурђевд анс ки
уранак зелен,
не умих се пре сунца водом
у којој су преноћ ил и
сслен и пелен.
То су рђави знац и.
Од данаш њег дана
неће ми у срц у заш умет и
лис так радос ти
до идућег Ђурђевд ана.
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________ Десанка Максимовић ________

Словенски бог
Перун се потајно оруж а.
Мил ион муња црвен их као руж а,
има у оруж ан и
и сто мил иона
зелен их свет иљк и опас ног неона
и исто тол ико има
ратн ичке ват ре,
има стрел а
кол ико је барс ке трс ке
и громова
кол ико је на свет у
осветн ичк их снова.
Има метеора и звезда пад ал ица
да све разнес у зем љи са лица.
Има легла отровн их гуја,
мог у зем љу опасат и.
Али Перун је бог и то правед ан,
све ће то спават и мрт вим сном
док ле год ко
у небо не чарне.
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________ Небески разбој ________

народна клетва
Где је рас ла трава,
сад а су тврд а трл а.
Нас илн иче,
храна те сап рл а!
Где се чул а пес ма
из птич ијих грл а,
мук ла је тиш ина.
Нас илн иче,
стаза ти се стрл а.

5

Где су бил а гробља
племена пом рл а,
трње сад а ниче.
Нас илн иче,
крв ти се зат рл а.

10
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________ Десанка Максимовић ________

просјаци на сајму
Јут рење у црк ви одавно траје.
Пред улазом седе прос јац и богаљи, пијан ице
и лажови;
чек ају да им ко у пат рљке шаке,
у криве руке,
новч ић бац и.
Лупк ају штаке.
Чују се лицемерн и благос лови,
клет ве подм ук ле.
Прос јак иње младе доје дец у
већ одавно одбијен у.
Друге се слеп има праве
или хром има,
болес ничк и јече и каш љу здраве.
Јед ан старац испод липове крош ње
сво јут ро ћут и,
не зна се да ли је нем доис та,
или је то његов нач ин прош ње.
Мож да су се иск уп ил и и они на сајам
не рад и новч ића, рад и хлеба коре,
него да у ведрији живот сврате,
да се, као и друг и, наглед ају света
и разговоре.
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САДРЖАЈ

Бегунац
Бег унац се пробија
кроз завичај ћукова и сова,
мимо легла гуја,
спутавају га пом рч ине клопке.
спутава га ужад олуја.
Кад а сване,
около гавран и и вране,
зелена дуж ица вира,
горе неба беоњача;
у мреж и познат их стаза
сап лићућ и се корача.

5

10

Осване у непознатом крају,
чин и му се сви га гоне,
сви га знају,
и стари и млад и,
Заноћ и опет у крупној бујад и
прес таје да дише.
Кад негде заблеји јагње,
зач ује чобана говор,
у смет се зат рпа,
под бујад саг не.
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________ Десанка Максимовић ________

под небом од жице
Са свих мора, небеса и светова
у огромној полулопт и од жице,
разноврс них гласова и летова
бораве заробљене птице.
Дод ирују се луг и речна мат ица,
са оазом пус тиње су блис ке
крај кол ибра ситног као злат ица
у мутном језеру су плис ке.
Пау н и вук у по праш ин и скуте,
врте се у круг без смера,
суморно по гранама ћуте
фазан и потамнел их пера.
Провејава сунце кроз зарђалу жиц у,
катк ад у језеру месец проц вета
и нанесе пут слободн у птиц у
са околног ког дрвета.
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________ Небески разбој ________

крштење
Девојч иц и ја не мог у дат и име,
ускоро на пут далек крећем.
Нек а јој га из краја заоблачна
донесе шева,
нек а јој га мајк а украде од звезда,
нек а јој га пронађу гуг утке
у паперју свога гнезда,
нек а га оглас и шумс ка чес ма,
нек а га смис ле славуји
у ноћ има нес на.
А ја ускоро на пут далек морам.
Нек а девојч иц у крс ти лахор
развигорац,
или поток а жуборење лако,
или тал ас и језера и мора,
или нек и вихор,
из краја који не познаје нико,
на крштењу нек а јој
цветна звонца звоне.
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________ Десанка Максимовић ________

Бунило
Пробуд ише се наједном
млад и, стари, покојн и,
сви говоре углас,
прет ич у једн и друге
од мене самох ране,
од мене тек дворуке
траже нек ак ав спас,
говоре своје муке,
не мог у да дођу на ред.
Цео хор очајн ик а
у помоћ зове
и сви обично ноћу.
А ја имам само две убоге руке.
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________ Небески разбој ________

Слутим блиска зла
Сад ми сан прене
као чаша у руц и,
усред мис ли светлих
црна васк рс не.
У поноћ ме одјек
заборављеног нечег прене,
зацело дол ази да обавес ти
да ме вребају
патње неке нес лућене.
Обу зима ме нем ир
а не знам због чега је,
знам само невоља је
и вел ик а је.
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________ Десанка Максимовић ________

Сан пред зору
Падох пред зору
у тврд дет ињи сан,
Бранковинс ка порта пуна света.
Чује се у близин и рек а
сеос ког срца аорта.
Злато сип и са грана,
натпевавају се птице
и циганс ко неподмазано ћемане,
тук у пром ук ла звона.
А горе ведро небо
чврс то разапето
и над њиме се назире
и друго, и треће, и девето,
Сунце бесом учно блис та,
све пријатељи мога дет ињс тва.
И све се то оди г рава
без прис ус тва мога.
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________ Небески разбој ________

не тражи старо гробље
Путн иче, не траж и ту гробље,
њсга су заравн иле кише,
сметови снега,
њега су прегазил и пас тири
стад а су потабал а њега.
Не траж и ту гробље старо,
на њем у сад коп рива рас те
и умес то гробљанс ког чувара
иду њиме гавран и и попц и,
тамо су сад излет ишта
и паш њац и стоц и.
Не траж и ту гроб, сина.

431

5

10

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Црквени музеј у Бранковини
Задрхтал а ступам у овај музеј.
Цео драг свет ми у њем у има,
од устан ик а до Хаџ и Рувима,
до људ и које нам турс ки земан узе.
Задрж аване ипак навиру сузе,
украј крс това, књига с мирисом вос ка,
иконе које под ари нам Мос ква.
Доле крај спомен ик а у порт и
дочек а ме звук звона
и спомен иц и Алекс и и Прот и
и мирис бранковинс ког озона.
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________ Небески разбој ________

прадед моје мајке
Зацело имам и некол ико особина,
чук ундед а Пет ровић Симеона,
пос тоји између нас нек а спона,
бар лелујава као пау ч ина.
И он је случај називао судбином,
и он je волео јек вечерњих звона,
и њега је зацело звал а вас иона,
није охол био због свештеног чина.
Зацело је рад ије слушао грање Кичера,
но оно што му је шап утал а вера,
и гон ит и стадо вечером с Посова
било му је драже него рад црк вен и који.
Да ли му о храброс ти пред ање пос тоји
не знам, али благ је и сновима склон.
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________ Десанка Максимовић ________

Русофилов орман за књиге
Био је дед ин орман неп рикос невен.
Био је тамно зелен као зрел а трава,
стак лене су му очи имале крил а,
так ва је тад а, ваљд а, мод а бил а,
морао је као црк ва да се зак ључава.

5

Иза крил а требн иц и, јеванђеља стара,
све свете књиге у кож ном повезу,
али једном нађос мо кључ од ормара
и повукос мо гвозден у резу.
Као из олтара зам ириса
дах књига држ ан их под кључем,
у кож у, у дрво, у стак ло увучен,
нал ик на успомен у и там јан.
Из свакод невног светла завири
међу књиге свеж а споља зрак а,
размакоше се јеванђеља, псалт ири:
а иза њих „Ана Карењина“, „Царс тво мрак а“...
Развесел и се унук а окуп љен их свита,
студент и, гимназис ти, све ђак до ђак а;
гле, диван ли је наш дед а русофил,
он „Ану Карењин у“ и „Царс тво мрак а“ чита!
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________ Небески разбој ________

Деда уме све
Дед а није створен за влад ик у
нит и за свеца,
може се то опазит и лако,
суд ил а су у пород иц и деца.
Ухват ил а су га више пута,
кад мол ит ву прот ив болова чита,
како реч и прес каче и гута,
душа му је ваљд а тога бил а сита.
Зашто није коч ијаш, мис лил а су,
кад превазил ази и свога Кавг у,
кад а и он зна да рекне у час у:
Одл азите к враг у!
А могао је учит и и за зид ара,
кад а вол и да пос лује алатом,
да рук ама нешто обл ик ује, ствара,
да се пос ла световнога хвата.
Или што није бар учио за глумца
кад а може људе да очара,
кад а за прет варање пред Богом
нема дара.
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________ Десанка Максимовић ________

Смрт мајке
Пут ује мајк а у свет свем ира,
ослобођена људс ких мук а,
а деца сањају да их још милује њена рук а.
Сањају како их и мрт ва мол и
да зал ију цвеће на терас и,
да зак ључају врата
и погасе светлост
кад пођу спат и.
Ноћ је пал а увел ико,
чин и се спавају сви у кућ и,
али не спава нико,
отвориле се све шкриње сећања.
Биће мирна у зем љи још неко време,
а онд а ће се под зем љом глас пронет и
да је стигао нек и
из горњег света станар нови.
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________ Небески разбој ________

ноћ после сахране
Сад им мајк а мирно спава.
Под главу су јој ставил и
јас туче перјано,
на коме јој се глава
одмарал а до јуче.
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Сад и они мог у лећ и,
полож ил и су је у пос тељу вечн у,
оден ул и јој свечано рухо.
Сад и они мог у лећ и,
доба је глухо.
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Мирн и су. Још некол ико ноћ и
спаваће она неу знем иравана,
подземн и јој житељи, још не мог у доћ и,
ноћас је то још рано.
Сад и они мог у уснут и.
Пос ле некол ико дана чак
бића што у зем љи чек ају
сазнаће за њен дол азак.

15

Ноћас ћете у сну са њом провес ти,
некол ико трен утак а.
Још ноћас у сну мож да ћете чут и
како вас због нечега кори,
али, неће вам бит и јас на реч свак а.
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________ Десанка Максимовић ________

Васиона дечје собе
Изабрал а је да оде из овог света
не кад а су је позивале кум ре
ни грозница изгон ил а врел а –
изабрал а је да умре
у ноћ кад је тебе на свет донел а.

5

Дечје твоје собе вас ион у,
понел а је да је и тамо има,
лопте, змајеве, птице и звери,
сунце од бак ра, мачеве од лима.
Коњи твоји од железа и дрвета
прет ворил и су се сад а у пегазе,
у облаке се и звезде залећу.
То су они што ти у снове слазе.
У вас ион и твоје дечје собе
по цео дан нек и дечак гол ишав,
Лаган поп ут ливадс кога вет ра,
очију усх ићен их као у дрозда
око твоје мајке ход а,
на крил а јој се и рамена пент ра.
Она у дет ињс тва твога вас ион и
сећа се ист их а
твоје две прве изговорене реч и –
за њу два најлепша на свет у стих а.
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Јесење подне
Подне.
Градс ки часовн иц и звоне
одрон и јаблан, липа, бреза, брест
лис та мрког рујевог и златног
прег ршти дванаест.
Узлете птица из баштенс ког кута
и прос у у зрак дванаест цврк ута.
и моје срце радош ћу убрзано,
отк уца подне више од двес та пута.
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________ Десанка Максимовић ________

Месечев осмех
Ђаволс ки ми се нас меш и месец
као са романт ичарс ких слик а,
да ће се врат ит и рече,
само да исп рат и сунце
до иза Мед ведн ик а.

5

Остах да чек ам. Спус ти се вече,
ваздух се смири, пос таде лед ан,
али ја све у запад глед ам,
не осећам да време тече.
Понек и брег још се злат и,
а месеца нема па нема,
већ и ноћн и нас тају сат и;
наш Мед ведн ик је пун јаруга,
може се зап лес ти и у њих пас ти,
а мож да прат и сунце и до океа на.
Али, ја га вол им као месечари
и чек аћу, на речној обал и
или крај забрана,
мож да се са мном шал и.
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Ветар пакосник
Целог се дана од вет ра кријем,
ник ако да погод им с ког ће правца,
сад а бије под правим углом,
сад под туп им.
И најбољег геомет рије зналца
чин и глуп им.
Пођем на воду, ето га на вод и,
у шум у, он се за мном врат и.
Јаве рад ари
биће тих и јутарњи сат и,
он их превари.

5

10

Ма како да беж им, да се трс им,
он ме стигне,
оставим га негде за собом,
Он ме изненад а удари у прс и.

15

Пуч ина заноћ и у топ лом југ у,
а бура јој ујут ру след и кос ти.
Знам да је ветар недуж ан,
а чин и ми се хоће намерно
да напакос ти.
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Зимско венчање
Кроз вејавице гус то врење
јед ва се назире танк а невес та,
дрхт и од студен и, од узбуђења,
мад а умотана у велова двес та.
У шум и се обавља венчање
између кедра и танке брезе,
њој лице зас трло снеж но ткање –
венчан и вео гус то извезен,
ројем бел их лепт ира и пчел а.
Уз њу усп равно стао кед ар,
сребрна круна му изнад чел а
а густ вео и њем у пок рива
мрко у даљин у заглед ано лице.
На неба сивом разбоју анђел и
веју венчане велове без прес танк а.
Изненад а покос и вихор:
бајковито ово привиђење
ово пах уљица врење
спев нек ак ав зимс ки њихов.
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Благо вама
Благо вама у трави бубе многе,
имате двоје, троје, шес торе ноге.
Благо вама на свет у птице,
имате крил а,
пут ујете лет им ице,

5

благо ждребет у младу,
зачас пропешач и бранковинс ку џаду,
благо телет у које пољем хита,
које трч и по трњу и туцан ик у,
не исцепа нова
новцата коп ита,
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благо на свет у свима нем уштима,
од ловаћ их паса до зечева,
њих природ а обува и одева.
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Завичај у снегу
Наједном сав завичај поседео,
нема на крововима црвен ил а,
нема на корову зелен ил а,
пос тао нек и старч ић чуд ан,
само се у бајц и так ви старц и виде.
Шибљу пон ик ла сребрна крил а
под биљурн им се погло огрл ицама.
Иде говече, на роговима му
леп ршави танк и убрад ач и,
снег зас уо ждребет у прозебле уши,
из димњак а се сумаглица пуш и.
Где ли беше наш црк вен и торањ
на левој или дес ној стран и куће.
Где ли је Кичер, он је бар купаст,
снег завејао пок рај њега џаду.
Нал азим се у снеж номе гнезду,
невид љиви пау ц и око мене преду,
сад сребрно уже,
сад смрзнут у звезду,
коњима из ноздрва пара сук ља,
пуше им се сап и.
Има ли кога ко би најед анп ут
могао сву ову лепот у да иск ап и,
има ли ко да обу јм и слик у,
ову нем ирн у, зас леп љујућу бел ин у?
Да ми је да се као у дет ињс тву
по овоме мек у целц у прућ им,
па да ме умна керуша за рук ав вуче,
а ја нећу нипошто са снега кућ и.
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Рађање цвета
Пре јед ан сат
и два, три мин ута,
ник ао пред а мном нов цвет,
помол ио два зелена уха
и тан ушан врат.
Около вас огромн и свет
који нема за њега вид а ни слух а,
мил ијарде тврд их стена,
мил ијарде висок их гора,
непознат их биљак а тушта,
тушта сличн их њем у клица,
мил ијарде поља травн их,
и њива озим ица.
И све то има своје мес то,
од вис инс ких кота до планета
сви су неко сред иште света
и овај изд анак будућег цвета.
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Доведи птицу
Прол ази већ подне,
нагло ће пас ти мрак,
запад, огњен змијс ки цар,
већ скид а златн и свлак.
Заћ и у шум у док је дана,
лич ићеш птицама на јаблана,
једн у измећу њих изабери,
чији се глас као бисер рон и,
опија као поток а жубор
и као дет иње срце звон и.

10

Брзо се спушта мрак,
поћ и док је још за дана,
лич ићеш птицама на јаблана
и оне ће ти слетат и на длан
са свих страна.

15

5

Прош ло је већ жарко подне,
изабери птиц у
која гнездо град и од сна
и над њиме дуг у тка.
Крлетк у јој немој правит и,
љубав ће јој бит и крлетк а.
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Ћук из дедовског забрана
Ћукови дуго живе.
Мож да и мој врш њак,
а мож да и његов унук
јавља да сам стигла –
као што трубач јавља
да цар у село хита,
као што јављају свиц и
да дозревају жита.

5

Узбуд ил а се шума
од ћукове приче,
узбуд ил и се старц и од страх а
да им смрт не прориче.
А и ко би друг и да јави
у ноћ без месеч ине
кад вет рови ноћ заору
да неко у селу
неће дочек ат и зору.
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Такмичење
Утрк ују се зрк авц и
и славуји из шуме,
ко тврђе успават и уме
нем ирна јајаш ца
у препел ич ином гнезду,
и у кош ниц и пчеле,
и врапце тврд а уха,
и певице, краљице слух а,
и мрава навалу жут у,
и совуљаге бдиље,
и мене забрин ут у.

5

10

Зрик авц и успаваше
по ливад ама биље,
тан уш но ковиље
које ретко кад спава,
коп риве пакос нице
које само о злу мис ле...
А славуји, луд и славуји,
мес то да ме успавају,
избуд ише случајно
све што је у мен и
ћутке пат ило тајно.

15

20

450

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Небески разбој ________

Грозничави сан
Кao стреле слећу гавран и
правце на груд и и рамена,
нач ичк ана сам јесења стена,
јесења грана.
Ој, исте ноћ и
нађем се у пус ти океа на,
од свих нап уштена,
зап љус кују ме самоћа и пена,
слично барц и на бури сам изг убљена.
А тал ас и као ајк ул а чељус ти
јуришају,
и облак гус ти, теш ки ледом поче.
Страш ило неко уза ме чуч и
и његових рук у обруч и
граде ми око грл а омче.
Срећом свитат и поче!
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Грлице
Одевене у пом рч ин и
грл ице грч у.
Дете се буд и,
али уз њине грлен ике
опет зас пива.
Ја у сну вид им
како неко с небеса
детет у цвеће
на узглавље стреса.
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Сеоска гатара
На длан у вид им вел иког тет реба
око њега гус та, црна мес та,
на челу накос трешена крес та,
чин и се неког чек а, вреба.
И рек ла бих, тако ми неба,
држ и певиц у нек у у кљун у,
да није беле, рек ла бих жун у,
јас но вид им и тет реба.
Ти знаш боље да ли треба
тумач ит и птиц у крил а бел а
као срећу коју ти је судба преотел а.
Углавном, на очиглед зем ље и неба
неко је неком срећу уграбио,
ти најбоље знаш ко би то био.
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Шума у Израелу
Девојч ица се по месеч ин и прен у,
далеко у Израе лу,
девојч ица прет ворена
у дрвце, у брезу белу.
Око ње на црном вретен у
кипарис и поноћ преду.
Сама се сред шуме прен у
девојч ица дрвце бело,
у црном дрвореду.
И дозива, дозива:
има ли где људс ких створења,
има ли детета жива

5

10

или само скамењен и ћуте
збегови чемп реса и ива.
Отк уд то биље шимш ира,
девојч ица се пита,
отк уд а вреже брш љана,
и та шума пуна мира,
девојч ица се пита,
отк уд а павит вита
што се за материнс ке
скуте бук ава хвата.

15

20

Има ли где живе душе
или сама месечева варк а,
са гране на гран у слеће,
или само шуморе старц и,
прет ворен и у дрвеће?

25

Отк уд а та шума кедра,
отк уд мирис борова,
девојч ица се чуд и
у беле брезе недра прет ворена...
отк уд а та страш на сова
што је на дрво сел а,
отк уд а свуд имел а
што грчевито грл и
те гране успаване?
девојч ица се пита.
Да ли се бар мајк а месеца
крије у тој гус тој шум и,
или су сама, без иког,
у брезе прет ворена деца?
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поверујте
Проговорил а осећања
нема од рођења.
Проглед але очи
слепе од рођења.
Нас мејал а се радост
ћутљива од рођења.
Кроз душ у пролебдео
осмех незнан од рођења.
Блага рук а пом илова чело
суморно од рођења.
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Залутах
3алутах у град нек ак ав,
у њем у ми све непознато,
нигде птице од дет ињс тва ми знане.
Месец све старији
небо неосетљивије,
куће пирам иде,
без прозора и врата.
И наједном
усред ове свекол ике
полус мрт и
искрсе кућа позната
и опет јој прозори стоје
тајном зас трт и.
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немушти пријатељи
Пробуд их се са тугом и нем иром
и одох међу пријатеље нем уште,
међу гране што сух им лис том пљуште.
Небом се однек уд облац и навлаче,
на сребрнас те нал ик крљушти,
слично мен и узнем ирено и оно.
Намах дрво старо пред а ме бан у
и као рук у пруж и ми гран у,
драгом се осет их том нем уштом свет у,
и како сам самоуображењу склона,
пом ис лих то ми сама вас иона,
поздрав шаље по старом дрвет у.
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Волшебна земља
Јау кнеш ли у крају овом,
пос тане пес ма.
Саг реш иш ли делом и словом,
зазвон иће пок ајн ица.
Род иш ли,
зач уће се успаванк а.

5

Умреш ли,
објавиће смрт тужбал ица.
Завол иш ли,
говорићеш стихове
у болном нес ну.
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Што чин ио да чин ио,
прет ворићеш се у пес му.
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Болесни анђели
Успављују монах иње
болес не анђеле,
љуш кају их на рук ама
као ветар обл ачке беле.
Анђел и теш ко пате,
врел а су им чел а и груд и,
од болес ти неке непознате
не знају је ни бог ни људ и.

5

Них ају их монах иње,
али болес не олуј их узе;
само им однек уд из магле сиње
пад ају на длане
њихове сузе.
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песникова колевка
Отимају се поезије демон и
ко ће га моћ и
брже уљуш кат и,
уљуш кују га и отац и мат и
и звона што са црк ве звоне.

5

Уљуш кују га са огњишта попц и
и са ливад а зрик аваца сват и
и вет ригонц и,
уз чију ли ће пес му
најс лађе стат и.
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Уљуш кују га шум у јечм у, хељд и,
он ће му до смрт и остат и у слух у,
пес ма биља све друге побед и.
Кад све заћут и, пева му тиш ина,
звезде и неч ујна пес ма њина –
са свем иром је пес ник у дос лух у.
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Честитке
Нас ум ице као пап ирнате лађе
у воду пуштене дечјом руком
чес титке зап лове преко туђих мора
с јеленом на прамц у или с пат уљком
пелег ринс ки пођу у свет бел и
намерн ик у коме сте у свом дом у
пон уд ил и воду и слатко;
некоме кога сте једном волел и
силно, мад а мож да врло кратко.
Пођу далеком познан ик у
са међународног фес тивал а
с којим сте измењал и неж не осмехе,
некол ико мис ли, некол ико шал а,
или неком с ким сте нек ад дел ил и
комад ић стрехе.
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Преко екватора, преко лед а,
чес титк а као сећања свита,
као праштање, као чеж ња,
у даљин у некоме крене.
Али, он не може да нас се спомене
и као незан им љиву вест је чита.
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Говор госта песника
П есниц и данаш њи пос таће пес ниц и од јуче,
а сут раш њи ће пос тат и прош ли.
Они који се данас броје левим
сут ра ће бит и проглашен и дес ним.
Биће пот ис нут и које данас хвале,
ретко која слава траје без прес танк а.
Није мерило пес ник а и поезије
кол ико му песама имају читанке,
да ли је смат ран новим или старим,
да ли је љубимац крит ике или није,
разу мете ли га или не разу мете, –
да ли сте пес ник одлуч ују ствари
девете.
Али добро је што се ник ад не зна
шта ће остат и од млад ал ачк их плима,
од заглуш ујућ их навијачк их граја,
од пес ник а каменованога,
реч има подс мех а и нех аја,
од оних чије је на барјак у име,
од разговора који зас мејавају и дете,
треба ли писат и с римом или без риме,
треба ли протерат и тачке и запете,
шта ће остат и од сад аш њих тема.
Ако иза песама пес ник а нема,
не вреде све те новине ни докол ице.
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књижевно вече младих
Попе се на позорн иц у
најм лаћ и од пес ник а
„Ја ћу певат и
као што пева ум у сну.
Ствараћу нове стилове,
бит и нових реч и пронал азач.
Нос ићу у руц и сунце
као волшебн и упаљач.
Спајаћу ствари нес појиве,
док азат и да јест
оно што није.
Сјајн их идеја
имам у мозгу мрест...
примаћ и ћу ствари удаљене
стот ин у миља,
обично прет варат и у необично...“
Говорио је много томе слично,
све попамт ит и не могах.
У томе час у пес ник је
и необичан млад ић био.
Да ми је знат и
је ли своја обећања исп ун ио.
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________ Небески разбој ________

Срећно вам сећање
Срећно вам сећање
на бож ићн у ноћ,
на бож ићн у зору,
кад а снег завеје
окна на прозору.

5

Јед ино је остао снег,
нема сламе златн их влас и,
нема огњишта, нема жара,
нема намерн ик а да ват ру чара.
Ено једне крупне пах уљице,
као из чес нице пара,
из неба висок а
паде ми на окна.
Срећно вам сећање
на дет ињс тва дане!
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________ Десанка Максимовић ________

натпевавање
Натпевамо се ја и Равијојл а,
поп ут народ а дуго живе виле,
Јеле су у древној гори трепериле
од вил ина за Милошем бол а
и од клицања њенога сокол а.
Није се знало да ли горче цвиле
моје певање или певање виле
и у којем је више вил инс кога бол а.
Туж и вил а Милош у за грлом,
за именом које се зат рло
туж им ја за њен им гласом.
Све се то збило у грлу виле и мене
далеко изнад горе, зем ље,
за вис инс ким облак а појасом.
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не бој се бола
Благос лови разочарање,
час кад а буде све пус то
од зем ље до зен ита
и живот пос тане књига
која се нерадо чита.
Благос лови нож бол а
кад а се наједном зарије
у очек ивање пуно наде.
Нек а буде што већ и,
нек а ти живот што неочек иван ије
драге заблуде пок раде.
Ти што имаш свет у што рећ и
тек тад а ћеш то узмоћ и.
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________ Десанка Максимовић ________

Смрт математичара
Катарини Костић

Ноћас не решаваш геомет ријс ке проблеме,
Збрисал а ти је смрт као сунђер
са школс ке табле из мис ли бројке,
Пос тале су ти туђе
оцене, и пет ице, и чет ворке, и тројке.
Нес тало те је као снега
у школс ком дворишту
кад сунце приг реје јаче.
Твојих мис ли катете и дијагонале
попал иле су вечнос ти ломаче.
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Твоја сећања су ноћас полом љена
као хрпа дечјих играчак а
и исп рет урана као пал идрвца
у кут ији вел иког мрак а.
Пог убил а си тамо мере земаљс ке,
радозналост земаљс ку и њен у лог ик у,
али знам, и тамо прат иш пронал ас ке,
који мењају нау ке о свет у слик у.
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________ Небески разбој ________

узалудна опомена
Прешерну

Говоре звона с црк ве светог Марк а:
далек и свет је шарена лаж а,
мас лачков пухор, завод љива каж а,
змија шарк а.
Око мене плет и венац корак а,
ја бићу увек твоја мрт ва страж а,
тих а срећа је од свих скуп ља, драж а,
успех је варк а.
Привиђаће ти се крај баште царс ке
горс ки чет инари
и Триглава врхови снеж ни.
Говорио је тако нек ад а и мен и
наш торањ црк вен и, –
али су заблуде биле неизбеж не.
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Молба богу Световиду
Горану Ковачићу

Световиде, боже, који звезде пал иш,
који отвараш сунц има зен ице,
дарујеш водом зрик авце и птице,
чин иш да виде вел ик и и мал и;
ти који муњи ужижеш сјај жарк и,
и безброј цветн их отвараш окаца,
који вид дајеш и отровн иц и – шарк и
и псу овчару украј оваца;
ти чин иш да проглед ају слеп и прос јац и,
да вид и и онај који у зло смера,
који пал и зен ице горс ких језера,
који у вир поток а зен иц у бац и;
ти, боже, свих очију у вас ион и,
поврат и Горан у што зли му човек узе,
пом рч ин у исп ред њега разгон и,
дај да опет бис тре потек у му сузе,
дај да проглед а бар часак, трен утак,
да спази под сунцем свој крај родн и,
да саглед а овај на зем љи кутак.
Учин и то, Световиде благородн и.

472

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ
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празник у луковдолу
Ти очију немаш, али на хиљаде
друг их сад а блис та и пос мат ра
твоје стазе, њиве и ливаде
и букт и у њима млад ал ачк а ват ра.
Само дечак јед ан доле под дрветом
у себе је нек уд заглед ан и ћут и
обу зет дет ињом сетом.
Шта мис ли дечак тако забрин ут и?
Да ли нешто што друг и не чују слуша,
или што друг и не виде, глед а зацело?
Мож да га је окрзнул а Горанова душа,
опек ло његових крвавих суза врело?
Сви чес то забораве рад и помена,
Горан у,
да су ту у Луковдолу,
а дечак то не заборавља ни трена,
и не може да се отргне болу.
Он мис ли: исте су ту ко и нек ад
пољане шумарц и, кривуд ави пут
и доле у јарузи пробуђена рек а
али, пес ник а нема ниотк уд.
Дечаче, тебе виде и његове мрт ве очи,
зна да мис лите на њега ти и славуји.
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како ћемо без Бранка
Бранк у Ћопићу

Сут ра ћемо у школе.
Како се појавит и код ђак а
без њиховога вољеног Бранк а?
Како без Бранк а у школе?
Деца њега још чек ају, воле,
зар смемо без њега тако?

5

Како ћемо до деце мале?
Она воле његове шале,
она јоште за њим жале.
Како ћемо пред дет ињс тво?
Не смемо замен ит и Бранк а,
сви да се скуп имо лис том.
Питаће нас раст ужен и мал и
како нис мо сач уват и знал и
њиховога љубимца.
Како ћемо без, Бранк а,
без његове туге и шале,
пред деч ија лица?
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Добро јутро
Душану Радовићу

Добро јут ро,
са врх а крова чу се.
Пес ник буд и људе раноран иоце,
кол а, тролејбусе,
све од првог до стотог спрата.
Добројут ро,
пес ник пробуд и
стот ине сањивих
прозора и врата
и дим буновн и у димњак у,
и хиљаду једн у у граду бак у.
Добро јут ро,
пес ник поздрави
топ ли мирис хлебарн ице
и хлебове нарас ле као диње,
и ђевреке, и леп иње.
Добро јут ро,
пес ник буд и
фењерџ ије да подесе
улична светла,
буд и чис тача
да отпатке са тла збрише
да ие чек ају вет ре и кише.
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Сад оде пес ник да се одмори,
да за трен утак склоп и очи.
Нек а му нико сан не омета
до прве зоре.
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Јутро у кремљу
Прођох кроз Кремљ рано.
Он зам ириса росом и озоном
и проговори звон иц има
пром ук лих грл а,
која су ћутал а дуго.
Дим с кад ион ица
окад и круне дрвећа,
план у пред олтаром
упаљена свећа.
А знал а сам
да свега тога више није,
али ми се све чин ило
од стварнога још стварн ије.
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празнични метеж
Бројим на црк вама васк рс ле куполе,
Сјајне као тек исковане.
Доле куће мењају обл ик и боју,
понек и неверн ик нек уд хита,
сенк а му у рец и наглавачке.
Трг као дворана зак рчен, сјајан,
под разнобојн их свет иљк и кишом.
Далеко, у забаченој некој црк ви,
старц и и анђел и празнују
вазнесење кришом.
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________ Зовина свирала ________

кремаљски музеј
Као звери што из кавеза
туж но глед ају пос мат раче,
једна двес тагод иш ња лутк а,
бивша царица,
глед а прол азнике и тихо плаче.
На богатој лепези царич иној
заос тал а суза,
као кап росе на пау ч ин и.
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Визије изнад кремља
Све од успомена и злата,
у ваздух у лишеном озона,
Катарине Прве коч ије укочене,
на два спрата.
у њима само успомене,
и тих а, нес рећна жена,
чије су се уморне руке
прет вориле у стене.
И време неу м итно,
умес то коч ијаша,
тера у заборав
коч ије њене.
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Шлепови царич ине венчан ице,
као мравља чета
тлом се вук у.
Пош ла је на венчање,
али нема цара
да јој пруж и рук у.
Једна двес тагод иш ња лутк а,
бивша царица,
слепа глед а пос мат раче.
На богатој лепези њеној
заос тал а суза
као кап росе на пау ч ин и.
Мрт вој цариц и
сан не пад а на очи.
У поноћ пун у и мрт ва вид и
како облак у белом чун у
однос и црк вено најс ветлије кубе
и у небес има
нек уд а се губе.
Слепа и занета
глед а заг рљај
крс това и облак а.
Крс тови јој се чине
сад лас те крил а златн их,
сад гран ице светле.
А кад облац и оду,
крс тови су где су и бил и
у небес ком своду.
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Слеп у цариц у из дана у дан
заносе та чуд а.
Чес то пос мат ра
на зем љи звона
ист ргн ут их језик а –
нема ноћу и дању.
Забрањено им је да каж у
шта је видело које,
и мрт ва царица мис ли
мож да то су она
која су звон ил а
на њеном венчању.
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Ноћас је мрт ва уснил а:
прол ази кроз Кремаљ рано,
он мирише росом и озоном
и умук лим звоном проговара.
Дим кад ион ица кад и
и круне дрвећа,
понегде проглед а свећа,
али и мрт ва зна царица
да се то само прош лос ти сећа.
И опет сваке ноћ и глед а
што је нек ад глед ал а са царем –
такм ичење црк ава и небеса:
сад небо цвета јагорчевином звезда,
и њихове цвас ти на црк ве стреса.
Сад звон иц и својим пупољц има
ноћна обас ипају небеса.
Мрт ва и усам љена
пос мат ра даноноћно
небес ка чуд а:
чупају облац и са црк ава
крс тове јој знате
и односе у недрима
пут свод а,
јед ан их ишч упа
па другоме дод а,
а она мрт ва, још их чек а да се врате.
Торњеви Кремаљс ки
јабук ама рађају златн им,
анђел и бел их крил а
беру ихи крију у недра
и зат им јед ан другом
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добац ују
из руке у рук у,
и односе иза сводова трис та –
а мрт ва царица се сећа
воћњак а и јабук а
из свога дет ињс тва.
Свак и пут кад потоне
мрт ва у сан,
вид и лоптају се анђел и
кубет има златн им,
њихови длан и бел и
сад их њиш у,
сад избац ују до самог неба,
сад крију под крил а,
отимају се о њих, тук у,
и поново као деца добац ују
јед ан другом у рук у.
Тако она већ вечност пос мат ра
те црк ве што у магли плове,
тако целу вечност од зоре до зоре
пред очима јој Кремљ плови –
сад сунчеви зрац и маглу прогоре,
сад тама скрије
црк ве и тополе.
И ноћас светле
куполе нис кама дук ата,
кап има бисерне росе,
и мрт вој јој грун уше сузе –
све круне и огрл ице,
и цара, и зен ице,
смрт јој узе.

85

90

95

100

105

110

Усни ноћас, усни, царице.
Лак у ноћ.
У светла сећања утон и.
у некој заоблачној црк ви
вечерње већ звон и,
ваздух мирише на рајс ке биљке
и крупноок и ноћн и страж ар
пал и по Мос кви свет иљке.
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________ Зовина свирала ________

Брзојав давно одсутном
Магле и облак а океа н и
зас тиру неба око модро,
ни муња сјај жес ток и,
ни удари очајног грома
не мог у кроз небес но окно
у твоје одаје да продру.

5

Мож да се иза небес ких окана
играш с анђел има
звездан их пиљак а
и тако ти самоћа
без мене бива лак а.
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САДРЖАЈ

Сан
Високо брдо, на њем у алеја,
умес то цветова преп уна опал а,
рубина, оникса, зеленог крис тал а –
улазим у дуг у пећ ин у без дна.
Прође неко време, месец, мож да два,
и опет пећ ина, алеја крис тал а,
као да сам је однек уд већ знал а,
веже ме нешто за њу, а не знам шта.
Као да се нек ад а нешто у њој збило
од чега ме је страх, а опет ми мило,
привлач и ме као как ва тајна.
Је ли овај сан био сећање,
да ли неко дивно обећање
или прос то скамењена бајк а давна.
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Црква у пламену
некол ико пута муња претећ и син у
осветлив сеос ку црк ву
и од страх а прем рлу окол ин у.
Први гром се зари право
у прса иконос таса
и уби детеш це Исуса
у крилу материн у.
Друг и светом Ђурђу
коп ље и кичм у слом и.
Народ у црк ви попад а као сноп ље,
већ од првих удара.
Пог ибоше одједном
девојч ица неж на ко трс ка
и мал ишан анђеос ка лица.
Сагореше у олтару
дванаес торица апос тол а
пог нут их глава
и са њима свештен ик стари.
Иконос тас се рас у
и у час у црк ва сва запал и
и поче се руш ит и на верн ике
избезум љене од страх а.
Старц и чупају седу кос у,
на старицама још живим букт и одећа.
Мног и се од страх а
у главу и прса тук у,
мног и би да се на прозоре веру,
мног и над иру на врата
споља закована.
Сам ртн иц и призивају апос толе
Пет ра и Лук у –
али су и свец и попаљен и,
рашч ињен и свих моћ и,
остал и без вид а и рук у.
Затечене у црк ви птице
спаљен их крил а,
сдеп и миш и у ранама, гол и,
излудел и анђел и
траже изл аз у малој
још неразореној купол и.
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Нема више ни вапаја,
ни наде, ни страх а –
остал а је само тиш ина
и гом ил а прах а.
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________ Зовина свирала ________

Зовина свирала
Проговорил а зовина свирал а:
Наш пас тир има птичје ухо,
чује шта у зем љи зборе кос ти,
чује где се ножеви точе
и шта тама шапће у доба глухо,
и где гнезда свијају гује,
где уцвељено плаче сироче –
олују која се тек рађа чује.
Проговорил а зовина свирал а:
Наш пас тир има око птице,
бау к а вид и у мрак убунд ана,
и човек а који ступа крад им ице.
Он разл ик ује гундеља стопе
од стопа мрава,
и распознаје свлак белоу ш ке
од свлак а змије шарке.
Он зна шта значе вет рова чарке.
Зас вирал а зова крај поток а:
Наш пас тир вид и дане будуће
оком пророк а.
За њим у стоп у иду стад а,
пас овчарски за њим не лане,
вук му пријатељски лиже длане.
Он чује шта Усуд неопрезно
у сну шапуће,
о чему забринуто већа
савет древних богова.
Проговорила крај потока зова:
Наш пастир миран полази
на судбинско рочиште,
као да иде на скуп сватова.
Около гује љуто пиште,
руше се стења пирамиде
и разлећу птице у страви.
Он мирно иде.
Океан небеса горе високо
лагано се стишава и плави.
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лутам парком
Надре однек уд туга, срце цепа,
час неодређена, стид љива и мутна;
пророчко виђење, нем ир или слутња
над иру срц у из неког процепа
силн ије него ваздух а рек а слепа
што груне из шпиље, и усп утно
биље гази ситно, пруће лом и љуто –
сваке мис ли туга ми се дочепа.
По пус том парк у са псима лутам,
да јој узрок нађем, да је спутам
и пођу за мном та бића нем ушта.
И њих мож да туга мори кадшто,
нек а туга древна,
а не знају зашто.
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________ Десанка Максимовић ________

као хипик
Као хип ик из Пауер клана
стојим нас лоњена на стабло лип и,
за врат ми са грана
лиш ће боје злата и мерџана
као пламењача сип и.
Поп ут корена у зем љу уроњена
неба се као крило хватам –
ништа под богом данас не разу мем
и све схватам.
Као хип ик ослобођен бод љик авих жица
навик а и обичаја,
живим животом облак а и птица
живим од вет рова и зрак а
и сунчева сјаја.
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________ Зовина свирала ________

необична мисао
Кроз стабло ове мис ли
тече биљн и сок
нагорак као бол:
стојим јој у подножју,
а ник ако да јој саглед ам врх а.
Лелујава и крхк а, мрк ла као ноћ,
а има моћ
да у дан прет вори ноћ,
да од збркеу душ и
нач ин и склад.
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Још је страшније
Страш но је зау век заћ и у там у,
а још страш није оном ко зна
да је неко отишао у њу.
Страш но је отић и са сунца
и не врат ит и се ник ад,
а још је страш није знат и
да је неко зау век отишао
онамо где сунца нема.
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Страш но је кад се почне гас ит и
и месеч ина сећања,
а још страш није је знат и
да се и она гас и
да већ и на зем љи
поч иње тама.
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________ Зовина свирала ________

усов бола
Пао је усов бол а
на ливаду душе,
и прид авио
стабљике бојаж љиве,
ситне биљч ице зат ро,
угуш ио већ набубрело семе,
опрљио траву мразом
као ват ром.
Али гле, као чудом,
остао је јед ан атом,
под зем ље грудом
и пролећа једног
оживео.
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недоумице
Мож да у свем иру
далеком тис ућу светлос них год ина
неко дел и наша вечерња страховања.
Мож да светови којих нема више,
мож да нем ушти,
у оглед ал има нек им вас ионс ким
прате наш их мис ли путовања,
заблуде наше и теж ње таште,
наше погледеи пок рете.
Мож да нас жале, мож да нам се свете.
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________ Зовина свирала ________

Старење
Нап исал а сам се и нач итал а,
нас лушал а пог рд а и хвал а,
нап лак ал а због људс ке злобе,
наглед ал а лепоте и грдобе,
звезданога и сунчева сјаја
и месечевих преображ аја.
Глед ал а сам гробове отворене
род итеља, браће и сес тара,
виђал а сам сабље и пуш ке,
слушал а метално дисање
тенкова и авиона,
звуке пог ребн их звона,
гуш ил а се од дах а барута,
леч ил а нап итком озона.
Одолел а понекој бол и
и на страш ном мес ту
понек ад пос тојал а,
плаш ил а се људс ких зал а,
раск ин ул а понеке ланце,
а у понеке радо пал а –
пролећу и слобод и
на сав глас се радовал а.
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________ Десанка Максимовић ________

копач бунара
Копач бунара и ја свакога дана
спуштамо се дубоко,
он у зем љу, ја у душ у
и свак и дан чек а нас обмана:
ја не доп ирем душ и до тајне,
он не нал ази вод и око.
Сил азимо у дубин у даље од корена
душе и жил а столетнога храс та.
Ни њем у ни мен и не дол ази смена,
а с часа на нас опас ност нарас та.

5

10

Копач бунара је јуче пог ин уо.
Не да зем ља живоме да се спус ти
тамо где би сан њен чуо,
ни небо где се дно душе може чут и.
Јуче је копач бунара пог ин уо,
а ја се даље спуштам у там у,
светле ми само мис ли два-три снопа,
а ја и даље копам, копам,
тражећ себе сам у.
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________ Зовина свирала ________

Варљиве светлости
Мис ли, лепт ирице ноћне,
на коју светлост у мен и јуришате
кад су већ многе утуљене давно?
Мис ли ноћне, јато
нем ирно, узвитлано!
Мож да вас заваравају
светлуцања фосфорас та
давн их сећања,
као неиск ус на путн ик а
жиш ци у шум и око вековног пања.
А мож да су светлос ти живе проп ламсале
под сметовима год ина,
мож да се у неком зак утк у ват ра
поново пал и
и зато се скуп љају ваша јата.
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________ Десанка Максимовић ________

лопов и казна
Нем ил ице отимам зраке сунчеве,
авг ус товс ког неба злато,
крадем пес му дрозда и шеве,
и зато ме чек ају казамат и
одак ле нико се не врат и.
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Крадем јутарње магле сиње,
дуге траг, муње зрак,
отимам рос у и светло иње,
а зато ме чек а веч ит и мрак.
Крадем жубор, олује сил ин у,
свак и тан уш ни звук и шум,
зато ће ме осуд ит и на веч ит у тиш ин у,
смирит и ми и крв и ум.
Отимам природе драгоценос ти,
све што мог у украс ти ноћ и и дан у.
Како да ми се све то опрос ти
кад се хлеб украден
не опрашта ни гладн у.
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________ Зовина свирала ________

Јутрос сте ми неопходни
Ви нак наде за живот прох ујал и,
за оно чем у више нема трага,
ви нак наде за ране грдне,
за пог убљена бића драга,
за пог убљене руке милос рдне,
ви усвојен иц и драж и од рођена сина,
шумо пуна мојих стопа,
и мојих сенк и,
птице крил ате болн ичарке,
звезда узрело клас је жарко,
ви прос тран и вид иц и родн и
колубарс кога слива –
јут рос сте ми неоп ходн и.
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ускрснуће
Диже се из магле рук а,
стара познан ица:
мало блеђа, мало тања,
на длан у јој врелом
више путања,
као да је дуго држ ао срце.
У удол ин и су као две сухе гране
ножем урезане –
стазе судбине,
корита пресах лих рек а,
причају преж ивеле муке.
То је судбина тетовирал а
увео длан руке.
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САДРЖАЈ

привид
Две лепт ирице лакше
од измаглице и пене
облећу око мене.
Отк уд оне кад сед им у чет ири зид а?
Зацело дол азе из света привид а.

5

Светле се јављају по пом рч ин и,
црне пролете по дан у,
као да би да ме омађијају,
да баце на мене чин и.
Јављају се у мојој свес ти
кад ми је душа узнем ирена
и кад стих се наговес ти.
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Бива то ноћу, бива у сутон
кад нас таје ноћ и и дана смена.
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________ Десанка Максимовић ________

Мисао понорница
Управо поверујем
нес тало је зау век оне мис ли понорн ице,
што час тоне у там у,
час изл ази на лице дана,
са стране сас вим нечек ане;
а она у то из радос ти, из туге бане,
из вас ионе пус те и прос тране,
и окрзне друг их мис ли прамен.
Из сна ће ме и ноћас пробуд ит и
болн ије од жалца њезин хитац,
да ме као краљ обмане,
јунс ки свитац,
завара и поведе
у судбинс ке пом рч ине и заседе.
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________ Зовина свирала ________

у мрежи сећања
Као у чаш и воде грумен сол и,
раст вара се то сећање,
у свакој узг редној прим ис ли
и у слепоочн ицама бол и
и тишти, а не знам да тишти оно,
меша се у све било пре тога,
у сну одјек ује његово звоно.
Упило се у свекол ико биће,
чим останем сама, чује ми га ухо:
сећање је, а лич и на туж но отк риће.
Мис ли су ми у мреж и тога крс таша пау к а,
осећам га као прит исак,
као друг у душ у што крај моје ћут и
и која јој је блис ка,
сећам се,
а као да нешто теш ко слут им.
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новембарска слутња
Кроз шумовит и влаж ан дô
пројурило је малочас нешто
што ће пос тат и једном мој бол
дуг и оштар.
Мож да ће ми донет и поштар
вест о неч ијој ран и
и нес рећ и,
већ слут им биће он
као бујице кланаца мутан,
и као оне сурово спутан,
и биће с дана у дан све већ и.
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САДРЖАЈ

не дам
Не дам, свим бићем не дам
да ми сe за челом смире збивања.
И на јавн и кад сањам
вол им у себе да глед ам.
Нећу, свим бићем не дам
чул има да се олење.
Неч ујност хоћу да слушам,
у снове да се пењем.
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Непознато ме се тиче,
нећу у звукове да грезнем,
живи ми се од слутње,
приче, хоћу да пат им, чезнем.
Не дам, свим бићем се не дам
у власт стварнос ти суре,
хоћу у невид љиво да глед ам,
с душом дасe играм жмуре.
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________ Десанка Максимовић ________

Зли предзнак
Страш на ли предзнак а,
страш не ли дуге,
што се јут рос на небу јавља
од чивита плавља –
диже ли се са претње или са туге?
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Дуге ли страш не, необичне,
стоји поп ут претећег лук а,
изнад чијих је сузних јау к а?
Сумњам да из сунца и росе ниче.
А мож да и зли предзнак није,
мож да је прос то привиђење.
Ипак се ове дуге бојим
што јут рос на небу ниче
без боје иједног цвета.
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САДРЖАЈ

кошмар
У болн иц и једног јут ра
створи се пред а мном бог иња Морана,
сва у црном поп ут црн их врана,
пољуби ме у чело рек ав: Ево ме сут ра!
Свиће, облак светлост утро,
трепавице се само виде дан у,
опазим украј себе Моран у,
ћутке стоји као да оклева.
Смрт је, наједном рече, сас вим лак а,
зађеш као месец иза облак а,
отис неш се у сазвеж ђа далек а,
где те најм ил ији од људ и чек а,
да ти пруж и звезду умес то љут ића
и врч озона.
С осмехом дод аде она:
ипак још остан и и још се полеч и.
Вид им ти из очију као из реч и,
мил ије ти је овде
него у предел има неба радос нога,
а смрт и не треба да се бојиш,
у пак ао одл ази тек покоји
а ти си миљен ица поезије бога.

513

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Да ме боље познате
Вол им више него се у јулу
нап ит и изворс ке воде,
него стат и под гус те букове сене,
више него загазит и у венце
морс ке пене
што утрк ују се,
наћ и облутак који векови брусе
или крун ит и јут ром боса с ливаде рос у,
вол им више, ја која у младос ти оћутах
увреду, нипод аштавања обест,
усп ркос ит и се и изрећ и протест
кад му се мало ко над а.
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паучина снова
Пес ник као пау к опрезно,
нит по нит,
мис ли спаја,
и болом
који му је срце сву ноћ стезô
спушта се у понор оком ит.
Слично пау к у који пол ако
плете мреж у између грана,
пес ник везује стих а влакно по влакно
од сутона до разд ања.
Пау ч ин у стихова не пок ид а
ни јау к а камен,
ни радос ти слап,
ни лис так и росе кап.
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последња чаролија
Иза чеоне кос ти
мож дан и ми строј убрзава.
Тако бива кад изненад а
почне да се квари
иза нђал а железна справа.
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У мозгу ми је усијање бело,
као чел ик
свак и котач сија.
Зацело у мозгу ми се збива
нек а пос ледња чарол ија.
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________ Зовина свирала ________

песникова биографија
Тачн у биог рафију пес никову
не знају чувен и лекс икон и,
не знају учитељи ни учен иц и,
нит и они који га срећу свак и дан,
ни пријатељи којима редовно свраћа, 5
не знају је ни отац ни мат и,
ни сес тре пес никове, ни браћа.
Не зна нико
шта буд ан ноћу пат и,
не познаје шуме његове маште
нит и снова лебдеће баште.
Далеко радозналом свет у,
далеко од вољен их
то је скривено
у стихова његових смет у,
међу наговештаје, бојазни, слутње,
да једног дана
временом и зем љом буде зат рпано.
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кап крви
Човек зам иш љен сед и,
самоћа му год и,
пос мат ра шљунак звезда
у вод и мирној –
а негде у вен и
кап крви му гус не.

5

О чем у мис ли у ноћ и прозирној:
о бес мртнос ти, о тајнама неба
или му на ум пад ају
неке очи и усне –
а из крвнога суд а
смрт га вреба.
Мож да о дет ињс тву сања,
о сребру снеж нога цвета,
леденог на окн у грања –
а веном му шета
кап ља крви згрушана.

10

15
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________ Зовина свирала ________

немиран сан
Врт им се укруг скоро бес ловес на
сред огромног животног логора,
кушам побећ и, али нигде врата,
нигде путок аза, нигде жива створа.
Пол азим дес но,
стена се пред а ме обара,
кренем лево,
стоји гом ил а жара.

5

Пођем западу,
не може ни туд а,
пот рч им југ у,
наи ђем на рек у широк у и дуг у.

10

Мож да у зем љу,
у заг рљај њеној тмин и,
али ме ни она не прих вата,
на небо јед ино,
али куд ћу без крил а?

15

Свуд трње, свуд а камење,
свуд безизл ази,
сметње небројене,
јама до јаме, трап до трапа,
до ступе ступа.

20

Буд им се,
срце уплашено лупа.
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Старе душе
Старе душе привидно ћуте.
Њихов тал ас девет и
у дубин и се збива.
Стара се душа сневесел и
кад а се ускомеша као млад а,
боји се да што пожел и,
разочарењима није рад а.
Стари људ и носе
своју старост као ран у,
мад а не говоре о том
и млад и ретко примете
њихову жалост за животом.
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________ Зовина свирала ________

наједном сам пролећем опијена
Наједном сам пролећем опијена.
Као пуч ина њиш у се ствари
и идем пес ми која изг рева
као месец у месечари.
Има ли ишта врел ије и луђе
и чудн ије
него кад у срце семе пес ме уђе
и као цвет се спрема да избије.
Све до јуче зак ључано
отварам наједном волшебн им кључем,
и канд а ми је чудо дано
по пуч ин и као стазом да газим,
у небеса рук у да завучем.
Будна сам, али као у сну
повезујем ствари неповезане,
глава ми је крцата рима
и чин и ми се са сваке сгране
надол ази мелод ија плима.
.
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Жена и липа
Као липа за зим у
пол ако се жена за старост спрема,
и она јед ан по јед ан
срцол ик лист стреса,
и цвет мед ан
јед ан по јед ан,
јед ан по јед ан лик до лик а.
Остал а јој је
само срч ик а,
мад а букт и бојом вреса.
Жена као липа год ине чик а.
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Болесник у грозници
Као стреле слећу гавран и
правце на моје срце и рамена,
нач ичк ана сам њима као стена,
као јесења грана.
Створим се зат им у пус тињи океа на
од свих на свет у нап уштена.
Зап љус кују ме самоћа и морс ка пена,
ко на бури сам барк а заг убљена.
А тал аса морс ких чељус ти
јуришају
и облак градонос ни, гус ти
зас ипат и ме ледом поче.
Страш ило неко крај мене чуч и,
његових рук у железни обруч и
стеж у ми грло као љуте омче.
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преплашена птица
Мисао ми ноћас мења правац,
сваког трена,
на стот ин у страна слеће
и као да је неч им ожежена
даље беж и.

5

Бол се на њу каменом баца,
са сваког правца
сумња јој пут преп реч и.
Врат и ли се у сећања,
туга је отуд гања,
ако се ваш их смрт и сет им,
у крлетк у очаја улет им
и ту очамам.

10
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Људско срце
Са свега чет ири одаје,
коморе претес не,
у које треба да стане
свет васкол ик и створен,
срце људс ко од патњи теш ко,
као пуњено оловом
срце људс ко,
вечно сукобљено с болом
срце људс ко,
за све патње света
вечно жељно слух а,
можеш ли преко свега
премос тит и
лелујавим брвном дух а.
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наиван оптимизам
Небо ноћу проц вета
због мене,
да ми буде лепо
док бдим.
Ујут ру у зоре цик
сунце са бил ион свећа
за мене повећа
градс ки скучен вид ик.

5
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Девети спрат
Живим на некол ико спратова.
Кад а се приземн и зам раче,
почне девет и да се пен и,
на њем у хиљад ита окна зраче.
Бића од маште поноћ поч ињу
вел ик им балом,
спуштају се мен и у баште,
месец игра са неком звездом малом.
Свет кога више нема
оживи,
пат и, сања, весел и се,
светле мрт вих очију зен ице,
суза се роне искре.
На деветом спрат у крун иш у ме
сећања ловори,
луде ме мис ли у чело љубе,
заглед ан у у облаке
као путн ик са морс ке палубе.
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ноћ у планини
Пробуд иш се у ноћ и сам,
у царевин и тиш ине,
не чујеш цијук трамвајс ке шине
ни гласова пијан их плам.
Док мрт вим сном спава
и гвож ђе и чел ик,
шумови и јек а,
у пом рч ин и и тиш ин и
прошапћу сећања далек а.

5

Осећаш јас но своје срце,
пос тоји у теби
као шач ица жара,
као познан ик стари,
и пробуде се мис ли,
твоји давн и подс танари.

10

15

Тонеш у себе дубоко,
до у сам у осу,
где пат и се и сања,
ти, ситн и део
силе беск рајне
што пос тоји
отк ако и свем ир цео.

20
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Чудновато
Чудновато,
морам нап исат и пес му,
или как ав стих, иверак,
чим до мене доп ре
мирис пок ис ле зем ље,
или пшен ице од жеге топ ле,
или нагорк и мирис букова лис та,
или мирис под сунцем кош нице,
или прох лад дубок их јаруга,
или дах тек рођена детета,
или игра сунца и облак а,
или измаглица над ливадом лак а,
плаш љива кћи сунца и росе, –
или кад ме ко поглед а мрко,
или ми се исмевач наруга,
или ми што друго
буде теш ко и грко.
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________ Десанка Максимовић ________

Бунован сан
Сви мојега род а,
живи, покојн и,
стари, млад и, говоре у глас,
прет ич у једн и друге,
од мене самох ране,
од мене само дворуке,
траже нек ак ав спас.
Говоре ми своје муке,
не мог у да дођу на ред.
Цео ред очајн ик а
у помоћ мене зове,
набраја своје муке,
и све обично ноћу.
Гос поде, како ћу и што ћу
са две само убоге руке.
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епитаф
Кад си доброт и давао одуш ку,
дуж нос ти је имал а вид,
од неж нос ти те било стид,
није на врл ин у лич ил а муш ку.
Стнцало се чудно отк риће,
као да нмаш срд аца сто:
кад а коме ублаж иш бол,
кад разгал иш туж но биђе.

5

Шт о си се више давао другом,
бивао си све више свој,
не може се упамт ит и број
оних са чијом си туговао тугом.
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пламењача
Ливаду осунчан у, у цвет у,
поп рс ка пламењача,
то се нек и облак утон уо у сет у
заг рцн уо
од безразлож ног плача.
Којом ли ливадом сад корача
онај дечак
који је усред младе обест и
тон уо у туг у пубертетс ку,
да ли ћу га опет иегде срес ти,
његове очи у пламењаче блес ку?
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лаку ноћ
Лак у ноћ, мал ишан и, свима,
оставићу вам прозор отворен,
отворена врата,
ући ћу лагано као сан,
и донет и звезданог злата.
Само у сну дет ињем
звездан их снова има.
Сав свет је око нас нем.
Лак у ноћ, мал ишан и, свима.
Лак у ноћ, пок ријте се,
ноћас ће бит и љута зима,
шума се од хладноће тресе.
Лак у ноћ, мал ишан и, свима.
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И било ти просто
Благос ловен за то што пос тојиш
и за све у чем у нис и зас луж ан,
благос ловен за отпор баналнос ти
и прос те ти увреде без преду м иш љаја,
прос та пес ничк а ћуд љубави,
благос ловен за изненадне нас тупе кајања,
и за све где нис и сам зас луж ан.
Благос ловен за бритк у памет и реч итост,
за што такође нис и зас луж ан,
прос то ти младо убеђење
да имаш права и на заносе,
који ломе све пред собом,
и све слично нек а ти је прос то
и благос ловен што пос тојиш.
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последњи састанак
Као што се тек празником
давном гробу навраћа,
тако ти сад а к мен и.
У душ и ти увел а сећања,
у срц у заљубљеност нова,
рук а ти без топ лине,

5

Сед имо једно према другом
као две суседне хумке
тиш ина пољс ка међу нама.
Потом ја кључ ићем неког
равнодуш ног сећања
отворим разговор.

10

Разиђемо се као пос ле сах рана.
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Месец
Месец те у стоп у гон и.
Ма те нашао међу сазвеж ђем,
у вас ион и, у подзем љу,
украде те и донесе на моје међе,
до на зем љу.
Месец те гања
кроз моја сећања,
кроз ноћ и јулс ке пуне сјаја,
између снеж ног грања.
Донесе те из давног доба,
давног заг рљаја,
из заборављен их улица и соба.
Из смрт и те пробуд и,
украде из њене тајне,
до зем љине осе за тобом трага,
и из те даљине беск рајне
донесе те до мог прага.
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узалуд
На столу све што вол и очек иван и,
јело које му је готовил а мајк а
и цвет как ав је донос ил а сес тра.
Сунца иза кровова нес та,
сутон се већ јави из прик рајк а;
као на гробу,
остављено птицама за гозбу,
нетакн уто све оста.
Месец пијан и само,
румен ији од вина,
назва добро вече
и цвет на столу би зал ивен
сузом што потече.
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Још си онај
Још си онај
прошао
кроз љубави
и судбинс ке и трен утне,
онај чије су очи лирс ке
од пробдевен их ноћ и
бивале уморне и мутне.

5

Опад ало је двадесет пута
лиш ће са бреза и јасена,
са кленова и оскоруша,
али је остао твој поглед птич ији
и осмех тан ушан,
остало је твојих десет душа
и још си онај – свач ији и нич ији.
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Раскршће
Стигос мо у шум у непознат у,
на раск рш ће.
Жбуње нас гус то сплете,
чудно опи биље,
огрте сунца окриље
и благонак лон ветар.
Тад а ти према исток у крете,
а ја одох нан иже,
према дол ин и у сенц и,
према западу, омађијана,
све куд а вод и стаза незнана.
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Самоћа
Од јутра ходам
адом између набујалих вода.
Нигде никога, само тајна
замршена грања,
само ја и самоћа
бескрајна, слатка и очајна.

5

Нигде зверке, детета, човека,
а мирис сунца доноси те
отуд одак ле нећеш доћи никад,
и светлост има сјај твојих беоњача.
и одјек једног поноћног плача
уза ме корача.
И кад год ме грана дирне,
чин и ми се твоје раме
иде уза ме,
од сенке на стази учин и се
да ти чек аш,
а знам да то не може бит и
одсад па довек а.
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Могиле времена
Не морамо умрет и да се рас танемо.
Време као зем ља рас тави и отуђи.
Не мора нас зем ља прог утат и,
као живи песак време нас угуш и.
Дан и својим крил има лабуђим,
ноћ и својим олујама тамн им
навеју хумке на душ и.
Не мора нас зем ља зас ут и.
Зас ипају нас усеви времена
и бестелес на теж ина њина.
Већ пос ле тис ућу, или сто, или педесет
ноћ и и јутара
понешто у нама занем и, свис не,
слом и се, скамен и,
понешто се угас и и сруш и,
утоне у мрак, у нес вест,
и пре смрт и пол ако тонемо
у времена тресет.
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Заборав
Бујице заборава
у трош ној љус ци неког земног плод а
носе вас пут недок учн их стаза.
Облац и се разм ич у као кротке срне,
дају вам брод а,
љус ка се њише као да вес лачева рук а
од умора трне.
Бујице јуре брже од птица,
брже од звук а.
Најп ре сте још близу као чун Месечев,
већ мало пос ле ко сјај Вечерњаче,
па као исп рек ид ан и трептај свица
који траг заварава.
Најзад вас однес у
осеке заборава.
На Зем љи у поноћ само
неко плаче.
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Сети се смрти
Лакше је одлом ит и руком кремен,
из дреновине исцед ит и млеч,
у јаловиц и пронаћ и семе,
него, злобн иче, измам ит и
у тебе дивљења реч,
али сет и се смрт и.
Твоје срце шибано злобе бичем
ситно је као орах и празно звеч и;
у стот ин у људс ких разговора
познаје се звук
твојих хладн их реч и,
али сет и се катк ад смрт и.
Ни сунце не може да се пох вал и
да си му рек ао кад да је сјајно,
а камол и који жиж ак мал и;
ни небу нис и икад рек ао да је беск рајно,
бар преко воље, у шал и,
али сет и се смрт и.
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Тужбалица
Овуд а је лане у мају прол азил а
сањал ица зам иш љена, тих а.
Зашто је сад нема?
Овуд а је прол азил а и чин ило се
да се на пут нек и нама незнан спрема.
Зашто је сад нема?

5

Овде је лане у мају седел а
на камен у једна девојк а тих а.
Где ли је сад а?
Овде се катк ад нас мејал а
светло као дух кад се радује.
Где ли се сад смеје?
Прозрачна као над пољем магла,
тих а као цвет што са липа пад а.
Где ли је сад а?
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Бојал и смо се да је лаган у
ветар низ ливаду не развеје.
Да ли се и сад смеје?
Овуд а је прол азил а лане у мају,
спус тил а туж но чело у длане.
Је ли сад весел ија?

20

Овуд а је прол азил а лане у мају,
туж на као да се са светом опрашта,
журил а као да је неко чек а.
Бојал а сам се да није зач ул а
дозивања чија идућ и пољем.
Да ли ће јој негде бит и боље?
Бојим се да тад већ није знал а
да се рас тајемо одсад па довек а.
Да ли нас већ чек а?
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________ Зовина свирала ________

песникова колевка
Отимају се поезије демон и
са анђел има – ко ће га уљуш кат и,
отимају се и отац и мат и
и звона са црк ве кад зазвоне.
Отимају се са огњишта попц и
и са ливад а зрик аваца сват и,
и вет ри гонц и –
уз чију ли ће пес му најс лађе спат и.
Утрк ују се шум у овс у и хељд и,
успаванк а биља ће мож да да побед и,
она ће му мож да остат и у слух у.
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________ Десанка Максимовић ________

последње коначиште
Месече, чим за брд а утоне дан,
у своме дворц у буд и сам,
нап регн и слух,
наврат иће он као рањен сан,
као дух.

5

Чим зам ре дан, ослуш куј,
наврат иће он у кас ни час,
као полом љен их крил а олуј,
као орао отрован
који над облац има траж и спас.

10

Чим за брд а утоне дан,
у дворц у своме буд и сам,
очек уј,
наврат иће он као туж ан
јек на конак теби
и остаће занавек.

15
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________ Зовина свирала ________

успомене
На улазу те улице страж аре
успомене.
Бојаж љиво у њу кренем,
али оне су стално
исп ред мене.
Надлећу улиц у птице,
надлећу облак а сене
и ја бих али ми бране успомене.
Хтел а бих глед ат и како
јед ан прозор у њој сене,
али ми везале кораке
две горке успомене.
И куд а сад да кренем?
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________ Десанка Максимовић ________

кад жена воли
Зау век је отиш ла од куће.
Чек ал а је сву ноћ и пред зору
прекорач ил а праг
и за собом залуп ил а врата.
Замол ил а је грл ице
које се око прозора чете
да у собу улете
и уреде му стан,
да мрве позобљу кљуном,
да једна под помете,
да друга крилом оперуш ка
књиге и у ред доведе
што не зна рук а муш ка.
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10

Умол ил а је вет ре
да у дан више пута
у стан завире
и да га провет ре.
И понек ад да јој јаве
како живи без ње,
јес у ли га салетале жене
или је сам
главе у шаке заг њурене.
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________ Зовина свирала ________

Зимски празник
Тебе из сећања неизгнаног нич им,
кад стигнеш испод сед их давн ина,
посад ићу уврх празничне софре.
Около, све док ле слух може да доп ре,
звон иће јан уарс ка сребрна тиш ина.
Зам ирисаће као у дет ињс тву, зим и,
однек уд јеловина и смрек а,
по окн има биће лед а и иња,
и из прош лос ти, сас вим изд алек а,
у давно стишаној пећ и
почеће церовина поново да тиња.
Чек аћу те у тај празник зимс ки
и кад будеш сив и лак ко пухор,
са снегом завејан их стаза,
да се појавиш у доба глухо.
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________ Десанка Максимовић ________

Тајна снова
Исте ноћ и, истог сата,
у два сна као на два конт инента,
у истој одаји блис ких двоје
не знају да се воле,
да пос тоје.

5

Човек грл и непознате жене,
жуд осећа вучју,
привија их уз груд и,
и као да слут и да је само у сну,
не би хтео да се пробуд и.

10

И око жене непознат и људ и,
не зна им ни говор,
али у њихових поглед а
тоне понор,
не може да се бран и.
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Ујут ру седе ћутке,
омаглица снова се развејава,
од чуђења и стид а
не мог у да дигн у глава.
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________ Зовина свирала ________

Твој часовник унапред иде
Драг и мој далек и пријатељу,
твој часовн ик унап ред иде.
Код тебе је већ цик зоре,
а код нас се још звезде виде
и пом рч ина наше њиве оре.
Кад а ти већ осет иш љубавн у жељу
и заг рл иш жен у јоште од сна врелу, јутарњу,
ја ћу леж ат и јоште сах рањена
у сну тајн у.
Јутарњег сунца тан уш ну обрву
кад код нас погас и
месечев поглед пун бол а
и потом
пос ледње свет иљке звездан их кол а,
ја ћу корачат и већ нек им пос лом.
Кад се код вас буде већ месец расц ветао
и код нас ће бит и око пол а ноћ и,
ја ћу мис лит и о живота краткоћ и
а ти ужурбано, вучји,
зап ис иват и оно што те муч и;
у ноћ се обично много пат и,
и с времена на време ћеш
на запад поглед ат и.
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________ Десанка Максимовић ________

Једна душа ме инспирише
Једна душа ме инс пирише
као дубок а стара шума
пуна озона,
пуна тајне и тиш ине,
стихови ми не сил азе с ума
кад а је у близин и она.

5

Споља знац и нис у ник ак ви дат и
да бн ми ова душа бил а сродна,
а вуче ме она
као шума неп роходна
кад се приближе ноћн и сат и.
Хтел а бих до дна заглед ат и
у ту туђу душ у друг у,
као у загонетне чес те и шуме,
као у план инс ку тамн у јаруг у.
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САДРЖАЈ

Бегунац
Поче се нагло хватат и мрак,
и путн ик уплашен од ноћ и дол азеће
упал и ват ру украј смета,
уживајућ и како цвета
пламено цвеће,
како лелуја ват ре мак,
и шум у обрас та руј и врес,
и пева огањ као славуј
и пуцкета као детао.
А кад ват ре бес
изби на све стране
и стаде узлетат и на гране
пламен и шумс ки петао –
путн ик уплашен и слеп,
преко распеван их суварак а,
преко разгорел а жара,
побеже од пож ара
који је упал ио у страх у од мрак а.

555

5

10

15

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Балет
Два привиђења,
сребрне измаглице, јутарње магле,
једна другој нагле,
приљубљују лице уз лице.
Играчева рук а,
као влакно око вретена,
брш љан око прута,
свија се око играч ице,
лебде, узлећу,
играч је диже увис
као пут ир, као свећу.
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Два зрак а,
два лак а облак а
тон у у вис ин у,
у небило, у прич у.
Прож имају се два светла облак а,
две пом рч ине –
ено их,
час се тла час небеса тич у.
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САДРЖАЈ

прекор
Умес то да ме поглад иш по кос и,
рец и ми да лич им на сунчан у крун у,
рец и речен иц у љубави пун у,
реч има ме вол и и узнос и.
Вол и љубављу милоште изговорене;
оном која жалост може да излеч и,
говори ваздан неж нос ти, чеж ње реч и
које си изм ис лио само за мене.
Умес то да ме заг рл иш са врелом жуд и,
сус ретн и ме пес мом птица луд их,
вихором и ват ром усх ићења.
Упамт и се дуже од заг рљаја
реч у којој има љубави сјаја,
загонетнос ти драгог камења.
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САДРЖАЈ

Сан
Да не бих могла на зем љу да се врат им,
као робињи украденој везао си ми очи
рупч ићем магле,
утул ио за собом свећу
и одвео ме у крај непознат и,
до кош ница одак ле звезде излећу.
И ту си ме сам у самц ит у,
невино и лако као кос женк у,
оставио зас леп љен планете неке сјајем
и на првом сунчевом сател ит у
отис нуо се за њом
звездан им беск рајем.
Прен ух се из овога сна као из море,
али збивало се тако
све до зоре.
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________ Зовина свирала ________

Музеј у ошвенћиму
жива и пос ле пет лета и зима
вит ица девојч ице као гуштер танк а
леж и у музеју Ошвенћ има
и светлуца на сунц у без прес танк а.
Виде се руке мајке, иако их нема,
и како јој дрхте и трн у,
вид и се како дете на пут спрема
и сплиће му у кос у слутњу црн у.
Вид и се, рук а мајке чврс то стеже
вит иц у, да се до ноћ и не расп лете.
Низ мајч ино лице тек у сузе вреле,
а тихо се смеш и на њу дете.
Крвн ик а се виде чете.
Реж у влас и и ден у сена.
Вид и се како неко мете
коврџе с деце и плетен ице жена.
Неко их на хрпе гом ил а и баца,
као руна пос трижена са стад а.
Виде се преп лашене зен ице стараца,
чу се како јед ан зап лак а изненад а.
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Вид и се што се не да изрећ и,
пуна јаре и жеравице врата;
прим ич у крвн иц и тел а деце пећ и
на длановима огорел их лопата.
Вид и се сед их коса иње,
дечја вит ич ица као гуштер жива
и детета очи широке, сиње –
а прах детета већ на вет ру поч ива.
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Запис о деци
Кад а би деца заг рл ил а трње,
и трње би се смиловало
и прет ворило у цвеће.
И змије би се смиловале
и прет вориле у дуг у.
Кад би деца у океа н загазил а,
мис лећ и да је до колена,
океа н би се смиловао
и на рук ама их изнео на обалу.
Кад би хтел а безд ан прекорач ит и,
безд ан би се пред децом смиловао
и часом се зат ворио.
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Грлице
Одевене у пом рч ин у
грл ице грч у.
Дете се буд и,
али уз њине грлен ике
опет усни.
Ја у сну вид им
како неко с небеса
детет у цвеће
на узглавље стреса.
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САДРЖАЈ

Таоци
Добро јут ро у сунчаној измаглиц и!
Обу јм ио те, дубе, зелен пламен,
подм лађен свидео си се птиц и:
прави на теби своју избу од сламе.
И нек а те се јут рос не тиче ништа,
још који часак спад амо у таоце,
а док и нас не поведу на страт ишта,
док не спреме ужад и отрова боце,
преп ус тимо се зеленој обман и,
свакоп ролећној априлс кој илузији,
буд имо час ком као изд анц и ран и,
лес кови, зовин и или ко зна чији.
Дивно је што опет имамо мог ућнос ти
зелењења, цветања, подм лађивања,
што април посак рива суварке и кос ти,
учин и као да се живот не мења,
што су и пањеви у зеленој рос и
као охол и народ изд анак а
који старој шум и прет и и пркос и,
што пролеће дож ивљује грана свак а.
Добро јут ро! Вед ар као војн ичк а труба
и април у парк у појутарје свира.
Заборави како оруж ан до зуба
децембар иде са стот ин у сек ира.
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________ Зовина свирала ________

Спратови
Дубоко у трави нем ушти су зау зет и
својим пос ловима, својим љубавима.
Загонетне пагоде пужева
ћуте непом ичне,
змије се савијају у кот уре,
задуш ничк им свећама сличне,
мрави тек у у дутој рец и,
крупн им корац има пешаче јеленц и,
заверен ичк и ћуте жива зрнца мал а
амет ис та, крис тал а и опал а.
Изнад праш уме травне
светле плам ичц и цветн их круна,
мрсе зрак крил а пчел а и лепт ира,
дрхт уре на жези
зрачне свиле мреже,
чују се рад ион ице детла,
пом рч ин у шумс ку
сунчане нож нице реж у.
А горе на небес има,
љубавн ичк и заг рљаји облак а
и њихови судови спојн и,
вет ром гоњена њина једра.
И наједном све ишчезава,
небеса остају пус та и ведра.
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Мириси
Продре ли, зем љо, кроз твоје поре
мирис дет иње јут ра душе,
и хлебн и мирис наше жеге горе,
и мирис трава на сунц у кад се суше?
Продре ли кроз њива бусење стврд ло
мирис измаглице и мирис дима,
зам ирише ли икад вихора врелог сврд ло,
да ли ма ког авг ус товс ког мириса доле има?
Мог у ли бар мирис и да се памте,
тај рас тиња говор нем ушти,
да се памт и мирис кише кад а пљушти
и мирис хладне јан уарс ке санте?
Запамт и ли се мирис птичјег перја
и пок ис лога на пут у прах а
и јунс кога слатког липовога дах а?
И мирис неч ије блис ке, топ ле коже
може ли да се упамт и, да ли може?
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САДРЖАЈ

Боје
Боје, благ и вид ари и мелем и,
привијам вас на зебње, на нес покоје,
на ран у што склупчана
под узглављем спава.
Жуд им за пољима у свечаној спрем и,
зелен ил а ми треба лиш ћа и трава.
Свете што лет иш, около се сјат и,
уз слепоочн ице неж но ми се приви,
нач ичк ајте се око мене, као венц и,
бубе у лета кас нога поз лат и,
и црвене, ситне као дренц и!
Боје, радос ни огња дус и,
опкол ите ме сред поп лаве сиве.
Разгорите се, дрена живице брс не,
свеће пал ите, ви макови рус и,
нек план у око мене ват ре унак рс не,
нек а ме ваш и заг реју пож ари,
разгорите се у боја палме.
Црвен ило зал ас ка, потоп и ствари,
лис те рујев, падн и ми чаш и у данце,
вихоре, одвијај с поља магли чалме.
Боје, млад а на сунц у точена вина,
у вама данас мисао теш ку давим.
Поточе, шире ми лиј из хладн их срча,
наздрави ми, небо, изворима плавим,
напојте ми дуге очи из свог врча!
Љут ићу, сипај ми до врх а твог огња,
ти си цвет који из срца пролећа рас те.
Из бук ара црно нал ивај кук ута.
Свитање, точ и ми модрих алкохол а.
Жељна сам тебе до бол а.
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________ Десанка Максимовић ________

Знамо се
Знамо се биљко троп рс та
још пре потопа Нојева,
пре крс та и пре нек рс та,
још од доба немерен их ширина,
пре гран ица и пре бројева.
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Чин и ми се да те знам
још из доба кад се првих тал аса
бело јато о стења вешало,
још пре овог живота знам да си
мирисал а лековито и цветал а.
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А пре ће бит и да сам сањал а
твога крупног лис та мелеме,
да си њима леч ил а ирвасе,
пре ће бит и да сам једном сањал а
како гон им њина стад а на паше.
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Сећању снова вол им да се преп уштам,
како сам испод облак а и звезда,
које су се о мес то свађале,
међу нем уштима бил а нем ушта –
а анђео негде певуш ио пол ако.
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________ Зовина свирала ________

Децембарски дан
Зем ља сребрнас то бел а.
Свод се облац има огрно.
Дрвеће као угаљ црно.
Зем ља сребрнас то бел а,
по снег у угин улој птиц и
птице држе опело.
Зем ља сребрнас то бел а.
На телефонс кој жиц и
вране држе посело.
Зем ља сребрнас то бел а.
Навук ла се лед а мрена
на бис тру зен иц у врел а.

5

10

569

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

лето
Слик ари сад а свуд у свет у
кују круне невен у и сунцок рет у
и драгољубе дугом рубе.
И што јут ро више осваја
све добија златн ију скрам у,
дивизма златн им сузама плаче,
златне нит и преду пау ц и,
стрњике оковале златом
нову слам у.
Златн им прахом лето опраш ује,
муву злат иц у
и златас ти панц ир навлаче
рец и на мат иц у.
Над травом
пау ч ина као златна лозица,
обу зел а поља златна грозница.
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________ Зовина свирала ________

на ливади
Гос поде, кол ико вас има,
мал а жива савршенс тва,
која човек ретко погледом ослови,
не нађе вам у мис лима мес та,
не осет и неж нос ти за ваша бића.
Ви, мал а уметн ичк а отк рића
непознат их цртача,
бајковит их слик ара,
кол ико рас ипн ичког дара
имао је невид љиви неи мар
који вас поствара.
Кол ико пута из подзем ља
прис тиглога нам гос та
не дочек амо као што се
дочек ује створ из зачарана света:
ни ту девојк у са очима цвета,
ни то детеш це љубичас те косе.
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________ Десанка Максимовић ________

Девети вал
Јуриша са пуч ине југом узоране,
кроз омаглице, пламењаче и пене,
водена гора,
као да се залетел а од искон и
времена и прос тора
право к мен и.
Чин и ми се, по олујној тмуш и,
прет вара се
у лик људс ки првос творен, недовајан,
чујем јој срца заглуш ну бук у,
чујем мах ање рук у;
зап љус кују обалу њен и чау ш и
опом ињућ и да се спасем.
Залуд се у обалс ки камен и песак
закопавам пуна страве,
план ина нес трп љиве, зах уктале лаве
на мене се сруч и,
тона пене ми у очи лин у,
и обневиделу
одвуче ме на пуч ин у.
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________ Зовина свирала ________

Јули на Сави
Ловац, оклоп љен у огањ, баца
омче на купаче и тополе,
на врбак млад и;
тис ућу ват рене сунчеве ужад и
запетљало је обалу,
не да
ни кукц у на гран и да се пок рене.
Небо, своје срце усијано
уз моје приљуби,
на рамена ми јул и крил а врел а
стави као пламена крил а арх ангел а.
Нек огњен и ловац
у своје ласо улови и мене,
ужарене лис ице нек а ми стави
на ноге и руке.
Док сам на зем љи,
нек а будем сунца заробљен ик.
Кад одем са ње,
исти јулс ки зен ит
нек а ми пламт и негде изнад хумке.
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________ Десанка Максимовић ________

небеско злато
Ви, који већ у поноћ спавате,
не можете да знате
како се звезде
око звон ик а јате.
Они којима сан
не пад а на очи
јед ино знају
како су небес нога злата
пуне ноћ и.
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________ Зовина свирала ________

Буђење траве
Пос мат рал а сам како се буд и трава,
како скид а са себе перин у
измаглице,
и извлач и се испод ње, рук у под рук у,
стресајућ и сањивост
као рос у с перја пробуђене птице.
Глед ал а сам кад цветови
испод маглен их пок ривача
главе извук у,
зач уђен и као пал и с месеца,
и зацак ли се сијасет месеца,
ситн их сунаца,
зацак ли се сијасет беоњача
как ве имају само цветови и деца.
Глед ал а сам кад пробуђене траве
отварају око по око,
ухо по ухо,
кад упери у вас ион у
своје рад аре мас лачков пухор,
а нигде никог, све је глухо.
Пос мат рал а сам траву кад јој јутарње сунце
пруж и лес тве
и кад испари са ње пос ледњи дашак
маглене јутарње сете.
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________ Десанка Максимовић ________

Вихор туђинац
Однек уд, изд алек а, разбојн ичк и
ветар северац задува.
Згрч ише се лис тови и цвас ти,
скри се у зем љу трава маховинас та,
сруш и се церу и храс ту грана сува,
распеван им зрик авц има глас зас та,
прек иде птица нек а низ дубраву
своју звоњаву,
крс таш у пау к у прек иде се уже
и он у мравље сруш и се поворке.
Млечн и пут се од страх а згруша,
у мен и срце пос таде оскоруша,
и у мис лима ниче ми мисао –
кич ица горк а.
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________ Зовина свирала ________

први снег
Виримо узбуђено кроз окно
у први снег
некол ико биљак а и ја.
Прамење одас вуд веје,
из зем ље, из неба клија,
у ваздух у се само од себе замеће
снеж но цвеће.
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У зат вореној соби,
тврђави од опек а и стак ла,
зам ирисаше никс ица и саса,
и лугови обрас ли каћунком.
Зазвон ише сребрн и ланц и мраза,
трен утно се оглас и
шапат воде подс неж не
са шљунком.
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Нек а случајност пук а
поремет и
снеж ну бел ин у ран их сећања,
изг убих везу с неж ним снега сјајем,
са сребрн им младос ти звуком.
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________ Десанка Максимовић ________

Цветна душа
Умро је цвет у чаш и.
Не тишти га више ништа,
али му душа још лебд и око њега,
као да се рас танк а плаш и
од земаљс ког пребивал ишта.
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Цвет је већ у гробу,
али мирис још живи,
још исп уњава собу.
Цветне душе невид љива пређа
далеко је сад од цвета,
прел ази овог света међе,
у свеобух ватност се губи далек у
и спаја са душом свем ира,
и душом у човек у.
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________ Зовина свирала ________

пре датума
Зем ља пре дат ума
преодеват и се поче.
Врба проп упа,
а кук урек, сироче,
отвори под снегом очи,
и поток пропева испод лед а.
Птица пре времена сиђе с ума,
набубрише под зем љом семена.
Равнатељ пролећн их трк а
свима даде фору –
коме дан, коме три дана,
коме сутон, коме зору –
да заж уборе, да зазелене,
да први дигн у грумен снега
са чел а,
вес ниц и да буду.
А ја сам прва зазеленел а,
збац ил а са себе лед а груду.
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________ Десанка Максимовић ________

Сто срдаца
Пузавица зелен их срд аца
као да је хтел а пок азат и
кол ико их има,
сва их је на видело изнел а
док ми се уза зид пел а.
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Јут рос су јој се срца
почел а да жаре,
да жуте, да се роне,
ускоро ће ми зас ут и
столове, ормане, балконе.
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________ Зовина свирала ________

Иње на дрвећу
Душе зиме, крај себе те слут им,
али те видет и не мог у,
скриваш се вешто,
сад си сјај, сад ветар,
сад мирис и.
Слут им те крај себе, душе,
у прозеблом жбуњу и ињу,
у измаглиц и која пуше,
у облак у сињу.
Прозебли душе, од мене се не туђи,
пријатељ сам твог брата зеленога
који борави у чес ти.
Ако си прозебао, ево ти мога срца,
у њем у се смес ти.
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________ Десанка Максимовић ________

пружи длане
Јесен, а дрво још има лис та.
Све што је у биљном сок у огња
почетком октобра
у лист пог на;
све што је корен ископао злата,
умирућем лис ту је дато.
Јесен, а дрво још има лис та.
И онај који нис у однел и вихор и туча,
који се још сунча,
однесе прво мразовито вече.
Пруж и длане,
нек а некол ико тих пос ледњих
умирућ и сунчев плам ичак
опече.
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________ Зовина свирала ________

априлска помама
Чим се априлс ки јави лист,
птице, птице, птице,
по гранама, у зрак у, у трави,
цврк ут, звиж дук, свист.
Кљунови, кљунови, кљунови
румен и, црвен и, жут и,
ник ако да ућуте.
Чим трава никне нова,
јави се гласова тма,
пропева све што ћута,
из сваког божјег кута,
чим априлс ки сване дан,
зач ује се однек уд
и пром ук ли гавран.
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________ Десанка Максимовић ________

Чудотворац у воћњаку
Чудот ворче, дигн и са тла
ову лепт ириц у,
васк рс ни је,
на гран у је попн и.
Она тихо копн и,
с крил а јој спад а прах –
васк рс ни је,
поврат и јој дах.
Мож да је то неч ија душа
прет ворена у крил а.
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Пруж и јој рук у,
на гран у је попн и.
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________ Зовина свирала ________

Сапутници
Колс ки пут широк просеца поље,
просеца стење,
дрво и камен се пред њим склања,
и трчк ара уза њ танк а путања:
слази куд он слази, за њим се пење.
Као жена уз човек а,
уз пут широк она ступа,
он као да је за рук у вод и.
Преч ицом она ход катк ад скрат и
и на окуц и га далекој сретне
да поново нас таве скупа.
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________ Десанка Максимовић ________

Сунце и копачи
Шест је сат и.
Сунце се пење
и сенк у кипариса
као сек иром крат и.
Око десет, кад се копач и
уморише од копања,
пос таде сенк а кипариса
још метар мања.

5

Кад моба још два мет ра
подножју дрвета дође ближе,
копач има ужина стиже.
Сенк а се уто скрат и
дрвет у испод сам их грана,
и њива је већ бил а окопана.
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________ Зовина свирала ________

Делфини
На чун у сам.
Испод мене метара двес та.
Вод а се олако лис та,
ипак се доле у дубин и
рази г ран и виде делфин и,
и рој се њихов као сребро
риба блис та.
Вод а зеленк ас та и чис та
као зелен и мрамор се чин и.
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САДРЖАЈ

Соко
Средњевековн и соко
на крову храс та крај пута сопс твен ик је
небес ких огромн их ловишта.
Блис ко му је и неба око
и шуме врховље широко.
Около, жељн и лова,
јас треби, копц и, орлуш ине,
жуде да окрваве
соколу сребрно чело.
Али он је високо,
ниједна мрж ња ни стрел а
не може полом ит и
његова крил а
глечерс ки
блис тава и бел а.
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________ Зовина свирала ________

Јутро у шуми
Сабирам проп ланком печ урке млечњаче.
На успомене ми зам ирисаше прс ти,
а ведри источњак што кроз забран брс ти
дет ињс тва ми се далеког таче.
На успомене мирише све и светлуца,
птичје перје, у јаругама влага,
мравињац и и дуп ља пуна пчел а,
и гуштер који бог зна за чим трага,
и гом ил ица гљива крај мене бел а.
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Једном сам и ја припад ал а братс тву
шума и бил а му чобан ица,
имал а своје богове и своју пас тву
и веру коју има птица,
радовал а се мирис у и сјају,
лутал а ваздан по самоће сајм у
као да сам узета под најам.
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Верујем земљи на реч
Верујем зем љи на реч.
Она је јед ина спона
између нас и оног
што се првога дана стек ло,
она ће пре него сва вас иона
открит и нам мутно порек ло.
Верујем зем љи на реч.
Пре ће нам корен и биљак а млеч
и глине груде
одат и оно што звезда крије,
што је пре почетк а било
и што пос ле буде.
Верујем зем љи на реч.
Верујем, пре него до осе свем ира,
доп реће се зем љи до осе
и наћ и тамо отк ључана врата
у загонетк у с којом се људ и носе
отк ад је зад ата.
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________ Десанка Максимовић ________

посвета
Кô што на колен има иду на ходочаш ћа,
сећању на тебе идем у дух у клечећ и
и говорим што ти за живота не стигох рећ и –
у дет ињс тво се, где си краљевал а, враћам.
Као привид пус тињс ки ниче слик а домаћа:
ти уз колевк у, украј стол а, поред пећ и,
уз тебе дет иња нам туга и блаж а и краћа.
Кад а год сам твога морал а бивал а суж ањ,
дух ми је по дет ињс ки био чист и недуж ан,
у над ахн ућа, у срца мира си отварал а врата.
Сећања на тебе су иконе с иконос таса,
измаглица јутарња што се лет и бел аса
изнад вис инс ких осунчан их појата.
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________ Зовина свирала ________

опрости
Опрос ти чес та путовања,
кас но отк ључавање врата,
опрос ти телефонс ке позиве ноћу,
позиве у зору ран у,
опрос ти што чес то занемарих
твоју самоћу.
Опрос ти посете из бел а света
нечек ане.
Зат урене опрос ти ствари,
пог убљене кључе и сунцобране.
Опрос ти мрт ву страж у
око мога мира и рад а,
опрос ти што си морал а слушат и
оно што мен и хтедоше да каж у.
Опрос ти што на време не примет их
твоје теш ке слутње и сете.
Опрос ти што не схват их
да и твоје год ине лете.
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Дедовски требник
На сточ ићу тронож ном, хромом,
дрема мол ит вена књига стара,
натоп љена мирисом тамњана и дувана,
одавно је нико не отвара.
Преко сточ ића дуг пеш кир деверс ки,
црвен им концем везено на њем у биље,
и име дариље,
за душ у пог ин улог сина,
обичај сеос ки верс ки.
У бронзаном свећњак у
догорел а свећа воштана
пуна гус тих суза.
Отвориш ли књиг у, из ње пом иле слова
као црн и кукц и.
Прадедови нам знан и и незнан и
чес то су је држ ал и у руц и,
и читал и из ње по хиљаду пута
реч и не сас вим јас не, и зато лепе:
„Исаи је лик уј...
Вјечнаја пам јат...
Отче наш, иже јес и“...
Требн ик сад залуд ан ћут и на сточ ићу,
док и њега време не однесе.
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________ Зовина свирала ________

Срећно вам сећање
Срећно вам сећање ма било
плаш љиво, скровито,
ма било сетно,
кад падне у бож ићн у зору,
и завеје окна на прозору.
Ево једне крупне пах уљице
као из чес нице пара,
из неба висок а
паде ми на окна.
Срећно вам сећање
на дет ињс тва дане.
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________ Десанка Максимовић ________

Дедовска кућа у пролеће
Пред а мном на облак нас лоњена
грана бора,
она прва углед а сван ућа,
друге две дан исп рате.
Стазом кроз облутке
и шкриљца сложене плоче
пробија упорна трава
и јагорчевине златас те цвас ти,
око куће светле по окрајц има.
Очи собе,
у којој је рођена моја мајк а,
на исток још стоје заглед ане,
испод њих се рази ш ла језерца
љубич ице модре.
Као нек ад у мом дет ињс тву,
још трчк арају овуд а
неу н иштиви сељач ић и врапц и
и чворц и, вековн и држ ављан и
сеос ких дворишта,
свак и час се однек уд јаве.
Овде се, знач и, род ил а мајк а
и овде је рас ла са травом упорном,
и шибљем златас тих ореол а,
украј тан уш не реке
обрас ле копаљц има зук ве.
Овде је лет и
просањал а своје прве снове
у сенц и ове прас таре бук ве.
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просјаци пред црквом
Јут рење у црк ви одавно траје.
Пред црк вом су
прос јац и, богаљи, пијан ице,
чек ају да им ко у обогаљене руке,
у капе подеране
новч ић бац и.
Лупк ају штаке.
Чују се лицемерн и благос лови,
клет ве подм ук ле.
Младе прос јак иње
забораве се и у трен у,
лица ведра,
разгол ићена недра
доје дец у давно одбијен у.
Друге се пруж ају ног у пат рљке
у крпе умотане,
пок азју отворене чиреве и ране.
Јед ан старац, поизд аље,
испод гус те липове крош ње
обувен у траље,
ћут и,
не зна се је ли нем,
или је то његов нач ин прош ње.
Јес у ли дош ли сви ту да седе
рад и новч ића, хлеба коре,
или су се иск уп ил и и они на сајам
да се наглед ају света
да се разговоре.
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Сеоско гробље
На гробље бранковинс ко након много дана
сврат их иза ноћаш њега нес на.
Спазих пре мене сврат иле су Вес на
и прат иља њена бог иња Морана.
Ту ћуте давн и житељи Бранковине,
изнад њих зем ља црвен ица чврс та,
понегде само остац и трулога крс та
вире из оголеле сухе глине.
Тек о понеком гробу живи се још брин у,
само вране одевене у црн ин у
гракћу пром ук ло као да нарич у.
Гроб нов је јут рос отворил а Морана,
Вес на старе пок рил а сплетом грана.
Свештен иц и поје, попц и туж но зрич у.
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________ Зовина свирала ________

Завичај у снегу
Наједном сав завичај поседео.
Нема на крововима црвен ил а
ни зелен ил а на ливад ама,
завичај пос тао
нек ак ав старч ић чуд ан.
у бајц и се само так ви старц и виде.
Шибљу пон ик ла бел а крил а,
шума у биљурн им огрл ицама.
На роговима говечета
леп ршају танк и убрад ач и,
снег зас уо ждребет у
пром рз ле уши.
Из димњак а се сумаглица пуш и.
Где ли беше наш црк вен и торањ
на левој или дес ној стран и?
Како до Кичера?
Снег завејао до њега џаду.
Нал азим се у снеж ном гнезду,
невид љиви пау ц и око мене преду
сад сребрно уже,
сад а зам рзнут у звезду.
Коњу из ноздрва пара сук ља,
пуше му се сап и.
Има ли кога ко би најед анп ут
могао сву ову лепот у да иск ап и?
Има ли ока да обу јм и сву ову слик у,
ову зас леп љујућу бел ин у?
Да ми је да се као у дет ињс тву
по овом мек у целц у прућ им.
да ме умна керуша за рунав вуче
а ја нипошто нећу
са снега кућ и.
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у давном завичају
Је ли ово нек а шума друга?
Је ли овај богаз тврђи од кос ти
она мек а стаза из младос ти?
Нек ад тан уш ни изд анц и дуба
сад а су моћн и дубови старц и,

5

кора им исп уцал а и груба,
тле зас ул и бел и суварц и.
Од павит и крхке повијуше,
која се као веверица пуже,
пос тало је сад лађарс ко уже,
проп ланак драч и оструга гуше.
Свуд длан и новог црепа се виде,
румен и ко кора препечена хлеба.
Нигде сламе, нигде ћерам иде
и старе боје неба више нигде.

10

15

Као да је зашао у зем ље туђе,
у непознат у океа нс ку лук у,
не познају га нигде куд а уђе,
нема сусед а да му пруж и рук у.
Мож да је време да и он већ оде
кад а никога свога нема овде.
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Завичај
валовито прос транс тво све до гора модрих
у широком лук у –
по светлу дана све би их канд а
дох ват ио руком.
Небо високо, зем ља рујева,
пуна шкриљца и белутк а,
виног рад дозрева и пева,
кук уруз буја, оскудна пшен ица,
у чес ти љубавн и сас танц и тет реба,
у там и ћук, у сван ућу шева,
запад пун црвен ил а и жара.
Звезде у дубин и авг ус товс ког неба
крупне као да их глед аш са звездара.
Потоц и ретк и, изворс ке воде питке,
понори, вртаче, јаруге,
око подне безопас не и плитке.
Али кад заг рм и, кад зап љушти,
пос тане нек а крајина стота,
јаруге полуде, изл ију се,
набујал а вод а зем љу сљушти,
дрвореде ваља,
паш њац и се нап уне камена и чкаља,
птице и гмизавце обу зме страхота,
у надош лим потоц има се даве
нем ушта бића и деца,
свуд около су ступ ице,
заседе, тајне,
као да је смак света.
Мој завичај много шта
у мен и одгонета.
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кровови
Црвен и шатори у грању шљива,
као војн ичк и тврдо разапет и,
Црвен и шатори између црн их њива
као сеос ке пећ и заг рејан и
кад а сунце припече лет и.

5

Црвене мог иле древн их ратн ик а
крију витеш ке кос туре и оклопе,
железне штитове и кајасе.
Петлови се однек уд гласе,
јед ан се и на мог илу попе.
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Црвене купе нед авно погашен их лава
између храс тових грана,
перјан ице над њима белог дима
јављају да се дивље срце вулк ана
почело пол ако да стишава.
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пси из детињства
Јес те ли слушал и нек ад у дет ињс тву
звонк и лавеж сеос ких паса ноћу
кад поља мрт ву исп уне самоћу
и небеса огромн у озвездан у пис ту?
Чин и се преп иру се са месецом,
довик ују са суседном паш чад и,
или прос то лају спорта рад и,
или се дет ињс ки прегањају с децом.
Кад а јовањс ким мразом стегне зима,
глас им је чист као у херувима,
и ма љут и, дечачк и су безаз лен и.
И учин и ми се тако часом
између псећ их гласова масом
глас верне Бине да се јавља мен и.
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Разговор са косовом
Нико, Косово, не оплак а
твоја пон ижења и невоље,
нико те не узе у заштит у,
нико не јау кн у до облак а.
Нико ван твојих брд а и равн ица,
нек а ти је патња лак а,
нико те, Косово, не оплак а
ван твојих брд а и твојих рек а,
ван твојих план ина и облак а.
Нек а ти је судбина лак а.
Нико те, Косово, не оплак а
сем потомак а
твојих план ина и твојих рек а
и твојих облак а.
Нек а ти је судбина лак а.
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лазар над косовом
У рук ама нос и срубљен у главу
и шест векова на плећ има.
На знаном разбојишту трава,
наоколо исти вид ик цео,
исто Поље, иста гора Шара,
на коју се нек ад у лов пео.
У њем у једном Срба мил ион и,
и он у свакоме од њих има.
Косовс ки лахор
изнад Поља нос и га пол ако.
Дан је кад се догађају чуд а.
Душа се, зачарана лепот ица,
из сна пробуд и,
и истога трена
срчаност је прож ме давна,
исп лива из прош лос ти океа на
боца нех аја запечаћена
и отоп и нам се са срд аца
ледена стена.
Као што тропс ки нек и цвет проц вета
пос ле много пролећа поново,
мртав ће Лазар тако
тек пос ле свак их шестсто лета
пролебдет и над Косовом.
Слушаће истих рек а ромор,
птица пес му исту,
познат му и драг косовс ки говор,
зас таће над Лазарицом
и Грачан ицом,
лебдет и над Шаром
изнад царс ких ловишта,
оглед ат и се у Ситн иц и, Лабу,
пролутат и изнад Газимес тана.
Свак их шест столећа
мрт ви лик Лазарев обас јаће
косовс ке зем ље груду,
оглед ат и се у Ситн ице реке вод и.
И спазиће људ и у чуду
где његово лице
небом изнад Косова брод и.
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под земљом вас је више
под зем љом вас је више
него на пољиц у и њиви.
Више вас је, Косовц и,
мрт вих него живих.
Зрно што из вашег срца рас те
неп ријатељу нек а је горко.
Под зем љом вас је све више,
али вет рови се не боје
вашег неп ријатеља,
они ваше гробове гале.
Ако не сме наша, људс ка рук а,
звезде на ваш им гробовима
свеће пале.
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кроз шуму мржње
Кроз шум у мрж ње
човек иде,
шума је пуна ћукова и сова,
гнезда гуја, гнезда олуја,
човек се пробија до проп ланак а
где сунце буја;
човек се пробија кроз шум у
до извора бис тре воде,
човек је крен уо сунц у у походе.
Кроз шум у мрж ње иде човек,
шума је пуна врана и гаврана,
човек се пробија кроз проп ланак
до светлих оаза,
до светлих дана,
где је свак а пољана осунчана,
где нема легла гуја,
човек се пробија до гнезда косова
и славуја.
Кроз шум у мрж ње човек корача,
пуна је отровн их гљива,
пуна стрш љена, зоља,
где на десет зрна жита
род и стот ин у зрна кукоља,
човек се пробија до оран ица
где бел ица род и пшен ица.
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Затрављен гроб
На гробу мом ниче трава,
као луг њега косе сад а,
сад а сам ливад а.
Не свраћа ми нико да ме разговара
осим шумс ких црн их мрава.
Ветар само катк ад крај мене стане,
провуче кроз траву над а мном прс те
некол ико пута,
пољуби зем љу умес то крс та,
цвећу пок ид а трепавице,
и одлута.
Да сам овде више нигде не зна се,
не зна ни онај који се по цвет
на гробу ми саг не,
не зна ни јагње
које траву на њем у пасе.
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Затрављено гробље
Путн иче, ту не траж и гробље,
њега су заравн иле кише,
сметови снега,
њега су прегазил и пас тири,
стад а су прегазил а њега.
Ту гробље старо не ишти,
не ишти гробље наше,
умес то свештен ик а
ту вране сад а гракћу,
ту су сад а оваца испаше.
Сад кук уруз тамо буја,
тал асају се жита,
зелен и детел ина,
и оструга рас те
на гробу твога сина
и твога оца.
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Савремена тајна вечера
Дванаес торица њих, савремен их апос тол а,
везан их неком приземном вером,
приземн им циљем,
седе за вечером,
око дугог стол а
закрченог хране изобиљем.
У броју зван ица сличност је случајна
са оном Хрис товом вечером давном,
мож да их је било и тринаес торица,
али су се и они сас тајал и тајно.
Јед ан, назовимо га Јудом,
љубио је најбољег друга жен у.
Друг и, назовимо га Пет ром,
три пута се одрек ао вође
у час у људс ке слабос ти и страх а,
и трип ут се зат им пок ајао.
Било је ту мож да и још греш нијих,
али до њихова имена не може да им се дође.
Зацело је,
док још не би Хрис та
или сад заборављеног бога,
слична бивал а вечера многа,
пуна колебљиваца, Јуд а пуна,
било да се вечеравало само грах а,
или печен их шева и јас тога.
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Људи ноћи
Не виде се, а чујеш бат корак а.
Чујеш кораке, а њих не вид иш из мрак а.
Виђају се по преп лашен у селу,
безбож ниц и, а крст им на челу.
Као авет и су и као бау ц и,
библија за пасом, а нож им у руц и.
Једн и злоч инц и, а друг и сулуд и,
лутају тако по туж ној својој груд и.
Изнад град а, пок рај јарк а нек а,
путн ик нађе убијена човек а.
Учитеља или суд ију кога,
сељак а или студента нес рећнога.
У селу, за изн уђен им обедом,
нап ијају слобод и и Србији редом.
Пром ич у селом, а не чујеш им корак а,
чујеш кораке, а не вид иш их из мрак а.
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________ Зовина свирала ________

Ратиште
Снил а ми се зем ља разрована,
крт ица пуна сва,
и гаче јато црн их врана,
гра, гра.
Звоњава ми је та знана,
жал и некога
и поворк а киш них дана
студена, зла.

5

Иловача пуна рана,
до самог дна,
мру стот ине сваког дана,
једном ћу и ја.

10

Прог ута неког сваког трена
вечнос ти мрак;
сèне, све до сèне сèна,
гра, гра.
У подзем ље отворена врата
редом сва,
а небо равнодуш но,
пуно злата,
сја, сја.

15

20

Све дрхт и од студ и и страх а
предс мртна,
од претећег зем љина дах а,
гра, гра.
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________ Десанка Максимовић ________

Сахрана
Рекла сам вративши се са са хра не:
– Опет нам јед ан пријатељ оде!
Узд ахн уо си као да
сам ти се так ла
чес то поз леђиване ране,
и без жеђи исп ио гутљај воде.
– Ипак ми смо чет ири год ине млађи,
примет ио си.
– А мож да и више,
изговорил а сам што сам могла блаже и тише,
чет ири год ине брзо пролете.
– Као да сам те први пут јуче
пољубио, слож ио си се пун сете.
– Већ смо изг нан и из љубавног раја, поново
и тебе и себе поз лед их.
Увече си ми донео шољу чаја
и рек ао:
– Образи су ти вечерас врло блед и!
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________ Зовина свирала ________

нестрпљива лепотица
возил а сам се аутобусом јуче
а исп ред нас су нос ил и покојн ик а,
кораком корњаче ишла је пратња.
Крај пута су прол азниц и скид ал и капе,
а зас трашен и старц и су са тугом
брисал и сузне очи.
Срд ил а се у аутобус у лепот ица
што због мрт вога нек ак ва човек а
аутобус свак и час зас тајк ује.
Пос мртн и марш је музик а свирал а
и прол азниц и су опет скид ал и капе,
и у аутобус у нашем поново
лепот ица се бун ил а глас но
што га пратња задрж ава.
А мрт вог човек а склоп љен их очију,
коме је старост зау век зак ас нил а,
који се ник ад неће врат ит и кућ и,
кривил а што због њега нек уд кас ни.
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ПЕСМЕ ВАН ЗБИРКИ,
Друге редакције
(1979–1993)
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Видовито
Све вече мис лим о недок учном
са зам рачене стране оне.
Цвеће у сакс ијама око мене
ћут и, и оно
у себе тоне,
нал ик на људе кад а се моле,
кад а призивају драге духове.
Мож да цвеће има антене
за недок учно под небес има,
за царс тво скровито
у подзем ља дубин и,
мож да је видовито
и зато ми се тако забрин уто
и потон уло у себе чин и.
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________ Десанка Максимовић ________

Рађање цвета
пре јед ан сат
и два, три мин ута
ниче пред а мном нов цвет,
помол и два зелена уха
и тан ушан врат.
Около нас огроман свет
који нема за њега ни вид а ни слух а,
мил ијарде тврд их стена,
огромн их гора,
непознат их му тушта биљак а
и сличн их њем у нових клица,
мил ијарде ливад а травн их
и њива где ниче озим ица.
И сви имају унап ред означено
своје мес то,
сви су равноп равн и –
од планета до вис инс ких кỏта,
сви су за себе сред иште света,
и овај изд анак тек пон ик ли
и његов живот
у свеу к упном царс тву живота.

624

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме ван збирки ________

у стакленој башти
Купац нагло отвори врата
и у облац има дима
као из Везува
руп и у стак лен у башту.
Опас ност! Опас ност!
вик ало је једно другом цвеће, –
смрт споља дува,
као из отвореног вулк ана.
Опас ност! Дол ази убица,
изг ин ућемо до краја дана.

10

Прод авац, задовољна лица,
иде од врс те до врс те
и сасеца коме главе,
коме руке,
коме танке зелене прс те.

15
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________ Десанка Максимовић ________

Цвет и људи
Муж и жена се свађају
без пред ах а,
мис ле да су у соби сам и,
мис ле да их не чује
уздрхтал а од страх а
тек рођена цик лама.

5

Муж и жена се свађају.
Жена не поп ушта,
муж виче све јаче,
ни на ум им не пад а
да се једна душа нем ушта
уплашено гуш и плачем.

10
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________ Песме ван збирки ________

Душа цвета
Од јут ра рана
у помоћ зове пат уљас та палма,
праш љива, клон ул их грана,
као жена неочеш љана.
Цвећарица све друго пус ти
и њу најп ре уми као дете,
лис ку по лис ку избриса ватом,
и напоји јој до грл а
свак и атом.
Зелена крв хлорофил а живље потече
и лиш ће, зах вално жен и,
оста јој лицем окрен уто
до увече.
Кол ико је пута на дан
теби, теби, и теби,
човече,
неко помогао,
а ти остао хлад ан!

5
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15
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________ Десанка Максимовић ________

научно саслушање
Цвет сумњив на ливад и ухваћен
одводе на сас лушање
у нау чне кабинете.
Ко си, шта си, одак ле си,
нау чна уверења,
здравс твено стање,
доба цветања и зрења?
Стал и да прете.
Ћут и цвет
Као револуц ионар зак лет.
Подносе му нож под грло,
цвет не одговара.
Доводе пет сведок а,
да је предс казивао зем љот ресе.
Цвет пориче.
Нау чн иц и подносе елект ричн у иглу,
броје до десет.
Цвет од шок а
пад а у нес вест.
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________ Песме ван збирки ________

Световид
Срете ме у завичају Световид.
Гос поде, како је диван тај бог пред ак!
Светао као драг и камен ред ак
прод ире кроз душ у, камен и зид.
Не сак рих пред њиме. ни страх нит и стид,
како ми поглед а чело, већ схват и
зашто сам на свет у и да ли пат им.
У трен утк у појм и бог Световид
да ми душа негде у прош лос ти зас та,
верна као што је крову свом лас та,
у час у сав мој би му јасан лик.
Пос тоја, и оде светао као зрак
прод ирућ и кроз камен, вид ике и облак
и зађе негде за модри Мед ведн ик.
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________ Десанка Максимовић ________

Дух поезије
Све реч и ове, поезије душе,
увек су пис ма теби, у ствари,
Ма о којој мис лил а од ствари,
ту мисао мис ли о теби приг уше.
Ти познајеш пределе моје душе
као план ином што знају говед ари
у које дрво гром се кад а зари,
где рас ту дивље треш ње, где оскоруше.
Отп рве моје. ти разу меш ретке,
стихови ти моји нис у загонетке,
погађаш свак у стрепњу, слутњу њин у.
И унап ред мож да знаш све шта ће
која пес ма рећ и, јер ми их ти шапћеш,
јер ми их ти ствараш уистин у.
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________ Песме ван збирки ________

неуспех
Са узалудног лова на фазане
враћа се ловац, за грл ић држ и пуш ку
као пас тир за главу белоу ш ку.
Око њега трњине, дрењине необране
и омрзнут и му гавран и и вране,
Уморно се под дивљу спушта круш ку,
разочаран у срећу ловачк у нем ушту –
осећајућ неус пех као бол од ране.
Тако је слик ару кад а се из пејзаж а
врат и бвз слике. Риболовц у с плаж а
и пуч ина кад дође без улова,
музичару кад није кадра рук а
да, у слух у рођена, ухват и звук а,
пес ник у кад однек уд стигне без снова.
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________ Десанка Максимовић ________

призивање
Ћут имо као кад се призивају дус и.
Вече, мрак на Беот рад пад а.
Ту су пес ниц и Флора, Пус лојић Адам,
пес нин певач, пес ник с виол ином,
пес ник арх итекта, –
цео спектар
пес ник а свих старос ти и заноса,
и сви те моле
појави се, Станес ку Ник ита,
бар једнога трена.
бар као сена.
Појави се као незаборавн их
беог радс ких дана
кад си пред нас као чаробн ик стао,
и поново нас омађијај.
варн ице рас пи дух а,
добротом зас ијај.
учин и да чујемо
сто твојих срд аца.
сто крвоток а,
доп ри нам до вид а,
доп ри нам до слух а.
Ћут имо као кад се призивају дус и.
Вече, на Беог рад пад а тама.
Ник ита Станес ку,
осећамо ту си,
Остан и цело ово вече с нама.
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________ Песме ван збирки ________

Шта могу
Разу мем све горке опомене, хвал а бог у:
зверад пред зим у скрива се у јаме,
старц и се греју огњишту уз пламен,
звезде се проређују, али шта мог у!
Зим и се јецај чује у птица слог у
клас је се прет ворило у стог сламе,
дрвет у се прелом ило сухо раме, –
разу мем опомене, али шта мог у!
Узбуђују ме још звезде и птице
и мис ли ми нич у нем ил ице,
и свет ми празнично пос тављен сто.
Шта мог у прот ив стрепњи, заноса нових,
прот ив добре среће коју чудом зови,
да ми се у пес му прет вара бол.
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________ Десанка Максимовић ________

узалудна опомена
Прешерну

Говоре звона с црк ве светог Марк а:
Далек и свет је шарена лаж а,
мас лачков пухор, завод љива каж а,
змија шарк а.
Око мене плет и венац корак а
ја бићу увек твоја мрт ва страж а,
тих а срећа је од свих скуп ља, драж а,
успех је варк а.
Привиђаће ти се и крај баште царс ке
горс ки чет инари
и Триглава врхови снеж ни.
Говорио је тако нек ад а и мен и
наш торањ црк вен и, –
али су заблуде биле неизбеж не.
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________ Песме ван збирки ________

Стари шумар
Прол ази човек шумом, ко по парк у,
рук ује се редом са гранама жбуња,
чупа коров око шибља које куња,
неж но под иохе са стазе шишарк у.
Радује се свакоме новоме изд анк у
старога стабла. И све му се чин и
да је стигао у гос те родбин и
према којој се љубав осећа жарк а.
Сва та стабла деца ко да су му,
нико није смео дотаћ и ту шум у
док он је ту био њен им чуварем.
И сад кад се укаж у измеђ грања
иверке око још свежега пања,
само што му очи не зас узе старе.
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________ Десанка Максимовић ________

Чекање
Већ је ноћ. Човек чек а узалудно.
Прош ли су већ и пос ледњи трамваји,
нијед ан прозор више се не сјаји,
ни псето лутал ица није будно.
Сећа се: у једно време далеко,
пре првих пољубаца и заг рљаја,
чек ао је тако без конца и краја
давно сад заборављено биће неко.
И мисао га страш на обу зе нек а –
мож да му је тако да стреп и и чек а
само некол ико ноћн преос тало.
Заборавиће и ове чек ања часе
кад а свак а туга заборавља се –
негде под зем љом, где и све остало.
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како ко
Како ко, али ја знам језик нем ушти
који се учи у древној под небом школ и,
њега зна човек који самоћу вол и,
који разу ме реч кише кад пљушти
и мис ли неба кад се нат ушти,
и шта пас цвил и кад га туга скол и,
шта разговарају храс тови гол и, –
њихов и мој језик туге су сушти.
За разговоре са људ има треба
језик увек друг и нспод другог неба,
а с нем уштим обиђеш сву зем ље куглу.
Мис лим могла бих живот провес ти
као испос ник који на шумс кој цес ти
ослуш кује птиц у н тиш ине тут у.
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________ Десанка Максимовић ________

Грамофонска плоча
По прод авн ицама у далеком свет у
ход ам натенане,
куп ујем ситн ице как вих нема код нас,
за вешање слик а чавле мес ингане,
справиц у којом се у иглу удева конац.
Куп ујем непот ребне дранг ул ије глупе:
мреже за кос у као пау ч ина,
јевт ине огрл ице код нас скупе,
пудер, мирисе, тубице карм ина,
чиоде, копче, сап ињаче, ремена,
за дец у гумене инсекте, луфтбалоне,
справу којом се корац и мере,
и још бих мож да куповал а свашта
што је трговачк а изм ис лил а машта,
али утом у близин и са плоче
глас Црнца певача пет и се поче.
Пож урих тамо, али до краја не доч ух,
пробуд и ме нек и злодух.
Дотле је сан тек ао нормално,
као живот природ ан био,
али као о чуду се питам стално
како је незнан у ми музик у
изм ис лио.

638

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Песме ван збирки ________

пред рударским окном
Већ две год ине
нема на лечењу више
Албанца, болес ног дечак а,
с којим сам по лековит у воду
на извор заједно ишла.
Нема га, а ја још чујем
говори ми као учен ик у
учитељ стари:
Рец и шта то мари
што сам ја Албанац
а ти Српк иња,
шта то мари!

5

10

И тако сус рета сваког
пита са сетом,
дет ињом сетом дубоком:
Шта мари
што ти верујеш у Хрис та,
а ја у пророк а,
рец и шта то мари!

15

Нема га да заједно
идемо по лековит у воду,
да ми о своме дом у прича,
да ми из свога лит ра
нал ије у чаш у
недозвољен их ми још сто грама
само хит ро,
од доктора кришом,
Дечаче, од јут рос те чек ам.
Ако нис и у зем љи негде
од корена дрвећу дубље,
ако си у руд арс ком окн у,
превари подземне силе
и кришом изиђи из јаме.

20

25

30

Блис тају сунца зубље
светла је сва вас иона,
нигде ни пах уљн це таме
и ваздух штедро нуд и
преп уие чаше озона.

35
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________ Десанка Максимовић ________

не дај се, Тара
Не дај се, Тара, тако ти бога,
да те иск ид ају као Дрин у,
исп ресецају као уже,
да ти поцепају светле рук аве,
да те поп ут Пиве зад аве.
Не дај да те човек сковитла,
да му твоји водопад и гоне витла,
не дај своју слободу,
своју ник ад неу к роћен у воду.
Не дај да ти зат воре у хапсане
твоје вирове,
зелене очи нас мејане.
Млад а си као да си сад потек ла,
и стара као вас иона,
зелена као под отавом њиве,
модрија од неба кад бура мине.
Не дај да те зад аве као грло Пиве,
смире као воду Дрине.
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________ Песме ван збирки ________

кртичњаци
Умес то орача
крт ице нам сад зем љу ору,
сад умес то говед и
у тору крт ица краљица
на прес толу сед и.

5

Крт ице сад пус тим кућама
дош ле су до исп ред прага.
Сад а оне стазу прте
где човековој нози
нема више трага.

10

Оставиле су шум у,
дубоке јаруге њене,
извук ле се смет у испод злата
и, пус том привук ле подрум у
до исп ред врата.

15

Њиве су нам сад а нал ик
на гробља ситн их, нем уштих, бића,
где се пруж ал а бразда плуга
црна и дуга.
Пут пус тих сад а
њивица и ливад а
подзем љем крен у
да оне преоравају зем љу
човеком нап уштен у.

20

Ноћу, да се над иш у зрак а,
отворе потајно врата
и грл а димњак а
уживајућ и у пољанама неба
и звезданога злата.

25
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небеска коњица
Ноћ. Спавају гране, гнезда,
огрн ул а се тиш ином рек а,
небеса беск рајно далек а,
пуна звезда.
Наједном гром, смрс кав тиш ин у,
као свет рођен ни из чега,
иза вид ик а син у.
Разјарена коњица муња
изнад шума прогалоп ира.
Звезде забравише златне шкољке,
птице гнезда,
небо блис таве шлемове навуче.
Коњица громовима наоруж ана
небу из пак лена краја
све је ближе,
барјаке развија црне,
разбац ује коп ља модра –
вековима се чине дуг и мин ут и.
Као да је свет у дош ло до смак а.

5

10

15

И намах све стаде,
умуче пак ла говор,
прес таше огњене сек ире
там у да сек у
хук а се сруч и у понор.

20

Као у изм иш љеној прич и
у трен у све се стиша
отк ључаше се гнезда,
тиш ином се огрте рек а.
И поново је небо беск рајно високо
и пуно звезда.

25
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Ветар
Ветар. Зам рс иле се сенке,
заг рл иле гране заљубљене,
осет иле се слатко брезе
у наручје борова бачене.
Лис тови љубе јед ан другом длане,
певице се шумама гоне,
прек ид ајућ и зрачне свиле споне,
млад и потоц и узбућено звоне,
чује се вис инс ких кљунова клик а.
Тад ветар промен и правац као јас треб,
караван облак а небеса зас тре –
и наједном промен и се слик а.
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на мртвој стражи
Стоји војн ик на страж и сам самц ит
и пос мат ра златно небес ко воће.
Ветар је, и он се тресе од хладноће,
здрав и наоч ит.
Звезда је свод небес ки преп ун, сит,
он би да их изброји пошто-пото,
да заборави како дрхт и од хладноће.
Размшиља да ли и на небу горе
целога живота свог
страж ари тако и веч ит и Бог,
да ли вид и на страж и њега,
војн ик а пром рз лог.
Пита се да ли ће вечно трајат и
тај војн и рок
и шта је свем у циљ и прау зрок,
и шта он, војн ик, на зем љи траж и.
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Душо неспокојна
Душо нес покојна,
јес и ли наш ла уточ иште?
Новоот ворене ране
јес у ли ти слатке
или те тиште?

5

Путн ице нес покојна, сетна,
как во је сунце новог конт инента,
има ли на њем у мразева, олуја,
прил ази ли ти и тамо срц у
отровн ица, бол а гуја?

10

Как во је небо над новим конт инентом,
је ли маглено, мутно?
Да ли те птице буде својом вревом?
Ист иис ка срећа сврат и ли бар усп утно,
слуша ли те ко тамо са усх ићењем?

15
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Борба у срцу
Боре се у срц у
осећање које се буд и
и осећање на сам рт и:
једно другога се плаш и,
једно другом
не може да се отме.
Као у позоришту,
пос мат ра срце у себи
два јунак а –
једнога му добро позната,
и другога који тек стиже, –
јед ан ће лис тат и и рас ти
друг и бит и лис ни смет златан.
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Човеков живот
Проти Матеји Ненадовићу

Наглед ал а сам се, нап исал а,
нас лушал а пог рд а и хвал а,
милоште, злобе,
наглед ал а лепоте и ругобе,
звезданога и сунчева сјаја,
месечевих искри,
глед ал а у гробове отворене
род итеља, браће, сес тара,
виђал а ножеве и пуш ке,
слушал а метално дисање
тенкова и авиона
и звуке победн их звона,
гуш ил а се дахом барута
и леч ил а нап итком озона,
раск ин ул а понеке ланце,
и у понеке радо пал а,
одолел а понекој сил и
и на страш ном мес ту
понек ад пос тојал а.
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Ђурђе убија аждају
Кроз прозоре Грачан иц и
зрак као мач наоштрен уђе,
обас јав је у час у,
кад у аждају на иконос тас у
коп ље заби Ђурђе.

5

У олтару завлад а страва.
Свих дванаест апос тол а
пог ин ут их глава
скри лице иза ореа л а,
а под сводом изнад Распећа
анђел и, још деца,
у гом илу се збише
дрхтећ као пламен воштан их свећа.
Апос тол и говед ар Лук а
јед ва свлад а
некол ико уплашен их крава
и тел ад и.
Уздрхтал а рук а Маријина
приљуби чврс то уз груд и
уснулога сина
у страх у да се не пробуд и.

10

15
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А Ђурђе,
пос ле извршена чуд а
истога трена
са иконос таса нек уд а
испари као сена.

25
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Зенице са икона
Зен ице, зен ице, зен ице,
пре векова отворене.
Окрећу се колут и
модри, зелен и, жут и,
као да се у сунце глед а.
Стојим као сред приче,
све што се рећ и има,
збива се у мис лима,
у себи зариче.
Убрзал а срце звона.
Зен ице, зен ице, зен ице,
са древн их икона.

5
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последњи плод
Сви плодови већ су обран и
само једна јабук а
на највишој воћке гран и,
златна, као од млад а вос ка,
стоји још необрана.

5

Јесење јој се сунце умиљава,
заобил ази је олуја,
и берач ица железна штед и је зубата.
Кад а бог у буде воља,
он ће је својом руком узабрат и
и унет и међу рајс ке дуње и јабуке.
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освећење нове цркве
Убог и мучен иц и, у вашем атару
сазид ал и су црк ву нову.
Знам, више бис те волел и стару
и да старог свештен ик а позову.
Свиђал а би се знам и вама
нова црк ва што у селу стоји
да међу пал ик ућама
није био и ваш сусед покоји.
Више бис те волел и да сте живи,
али мож да би вам друга зла многа
пос лало небо тад а,
Па бис те клел и и самога Бога.
У црк ву би мож да ударио гром
у време синовљевог венчања –
по демона вољи,
мож да 6и се у божји недуж ни дом
умешао и тад прст ђавољи.
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Змију не треба помињати
Змију не треба пом ињат и,
може те се сет ит и подозрењу склона.
Ни смрт не треба пом ињат и,
може те се сет ит ии она.
А ја не слушам савете
мудре из народ а људ и,
нит и сујеверје чије, –
пом ињем и смрт и змије.

5

Може ти неко змијс ке ћуд и
а реч и голубије
отет и оног кога вол иш,
и осмех може да убије.

10
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Црнбог
Извук ли се облац и из гудура,
Црнбог древн и то се весел и,
око чел а му ореол и бура,
зак ит ил а га муње руж а гневна.
Судећ по погледу ти и глас у,
Ти потомче светлога Белбога,
чувај га се,
он његовим момц има пос тавља замке,
стазе им и намере мут и,
сазвеж ђима омета сас танке.
Чувај га се!
Бојим се узеће те за рук у
и завес ти у крај как ав тамн и
где залутале вод а дави,
одак ле до мене нећеш наћ и пута
у овај зал ив плави
од бог иње Пролећа дарован ми.
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Волшебна земља
Јау кнеш ли у крају овом,
пос тане пес ма.
Саг реш иш ли делом и словом,
зазвон иће пок ајн ица.
Род иш ли,
зач уће се успаванк а.
Умреш ли,
објавиће смрт тужбал ица.
Завол иш ли,
говорићеш стихове
у болном нес ну.
Што чин ио да чин ио,
прет ворићеш у пес му.
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Молитва за оклоп
Чим се пробуд им,
удари ме камен у груд и
као увред а оштар
и све оштрији што сам сама блаж а;
али ја се град им да га не опаж ам.
Духови дос тојанс тва,
пос тоје ваљд а и так ви дус и који,
дот урите ми потајно
оклопе од железа јаче,
кад ми се камење сруч и на груд и,
да се не побојим,
да се у гађача
ни слутња не пробуд и
да ме так ао ударац у мене бачен.
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Опште напом ене
1. Сас тав књиге
Прва књига трећег тома Целокупних дела Десанке Макс имовић сас тављена је из збирк и
Слово о љубави, Међаши сећања, Сајам речи, Михољско лето, Памтићу све, Небески разбој
и Зовина свирал а. У посебном одјељк у нал азе се пјес ме које нис у уврш тене у Сабране пе
сме, нит и у било кој у збирк у, а нас тале су од 1980. до 1993. год ине. Структ ура ове књиге
Цел ок упних дел а понав ља у дијелу основног текс та (пјес ме Д. Макс имовић) структ уру
4. изд ања дијел а чет врте књиге (Слово о љубави) и пет у књиг у Сабраних песама (Бео 
град, Нол ит, 1990). У 6. издање први пут је ушла збирка Памтићу све, док је збирка Међа
ши сећања у исту едиц ију уврштена од 3. изд ања, заједно са Словом о љубави (књ. 5, 1985);
у 4. и 5. изд ању уз двије претходне збирке штампане су и збирке Сајам речи и Михољско
лето. Шесто издање је дон ијело нов распоред збирк и: Слово о љубави је пребачено у књ. 4,
а у књизи 5 Сабраних песама наш ле су се наведене чет ири збирке.

2. Извори
Извори обу х ватај у све материјале који пос редуј у (чувај у или пос вједоч уј у) нек и текст.
За поезију Десанке Макс имовић главн и извори су изд ања збирк и/књига пјесама, а осим
њих – часоп ис и, лис тови, новине, у којима је објав љиван највећ и дио пјес ама. Факс им и
ли рукоп ис а за пјес ме из ових збирк и нис у објав љиван и, а рукоп ис и (дакт илог рам и,
аутог рафи) су у пород ичној заос тавштин и, те нис у погодн и, однос но дос тупн и за обра
ду. Поп ис ал а их је Алекс андра Вранеш (Рукописна заоставштина Десанке Максимовић,
Беог рад, 2001), наводећ и нас лове, први и пос љедњи стих и број верзија. Може се претпо
ставит и да у пос једу изд авачк их кућа које су објав љивале појед ине збирке има и руко
пис а. Треба напомен ут и да је Д. Макс имовић своје текс тове давал а и рад иофон ијс ким,
однос но телевизијс ким средс твима опш тења, али су и иза њих свак ако стајал и пис ан и/
штампан и извори, који у том случај у имај у предност.

2.1. Аутографи / ауторизовани дактилограми
Аутог рафи пјесама Десанке Макс имовић које се објављују у овој књизи нал азе се дјел и
мично у њеној заос тавштин и, у пос једу нас љедн ик а. Према под ац има А. Вранеш, вел ик
број пјесама које обу х вата ова књига Целокупних дела сач уван је у обл ик у дакт илог рама.
Пошто не постоје услови да се ти извори у цјел ини упореде са објављеним редакцијама, из
података које даје А. Вранеш, саопштавају се елементарне варијанте (наслов, први и по
сљедњи стих, број редакција или сл.). Увид у аутог рафе и ауторизоване дактилог раме је од
посебног значаја за нејасна мјеста у издањима или за мог уће коректорско-лекторске ин
тервенције, настале мимо ауторк ине сагласности. Поготово би било драгоцјено да се дође
до ранијих редакција, или до пјесама у нацрт у, што би читаоце и ист раж иваче увело у сам
стваралачк и процес, у пјесничк у рад иониц у Д. Максимовић. Ова грађа би такође омог у
ћила да се прати судбина појед иних пјесама у јавном живот у (преправке за нова издања
или за излагања у одређеним прил икама), али, по свем у судећи, так ва сит уација ће наста
ти тек пошто заоставштина Десанке Максимовић дође у арх ивске збирке.
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2.2. Штампани извори
С обзиром на оно што је речено, штампан и извори су за сад а основн и нос ил ац ран ијих
и коначн их ред акц ија пјес ничк их текс това Дес анке Макс имовић, њен их зам ис ли, кон
цепц ија цик лус а/збирк и или повод а за њихово нас тајање. Неке од пјес ама из збирк и
уврш тен их у ову књиг у објав љене су на више мјес та. У поп ис у се наводе само они изво
ри за које се претпос тав ља да су ауторизован и – изабрана дјел а и слична изд ања, уко
лико их је приред ио неко друг и, а у њиховој ред акц ији није учес твовал а пјес ник иња,
не узимају се у обзир. Десанка Максимовић је пјесме најчеш ће објављивал а у период иц и,
а онд а их је, с невел ик им изм јенама, прик уп љал а у збирке. Очигледна преш тампавања
не поп ис уј у се такође као извори.

2.2.1. Период ик а
Значај период ике као извора је изу зетан. Она је основн и нос ил ац ран ијих ред акц ија
већ ине пјес ама које пос лије улазе у збирке, али и извор више ред акц ија које се појав љу
ју независ но од збирк и или чак пош то су објав љене у збирк ама. Период ик а свједоч и и о
трен утн им сврс тавањима пјес ама (нпр. цик лус Пос ледње пес ме), или о повод има који
изазивају нас лове (Сајам књига у Беог раду: Сајам речи). Како се вид и из поп иса скраће
ница, Д. Макс имовић је сарађивал а у вел иком броју публик ац ија. То је изазивало извје
сне неу једначенос ти (пис мо, графичке конвенц ије, коректорс ки или лекторс ки рад),
али оне по правилу не нарушавај у смис ао текс та и отк лањај у се без већ их теш коћа.

2.2.2. Књиге (збирке)
Збирке Д. Макс имовић нас тајале су редовно из нових пјес ама (објав љене у период иц и
или штампане непос редно из рукоп ис а). Дешавало се да се у збирк ама донес у и пјес ме
из претходн их књига или из ран ијих период ичк их публик ац ија. Тај пос тупак је нају па
дљивији у збирц и Михољско лето (у ред акц ији Милоша И. Банд ића), сас тав љеној из
сонета. Иако огромн у већ ин у чине сонет и савременог пос танк а, прик ључен је и извје
стан број сонета које је пјес ник ињ а ран ије објавил а. Мих ољс ко лето тиме није изг уби
ло стат ус посебне и нове ауторс ке збирке. Такође је Сајам речи (1987) уоквирен двема
пјес мама из давне збирке Зел ени витез (1930), али су оне изос тав љене кад је збирк а увр
штена у Сабране пес ме. Неке збирке изван Сабраних песама, нас тале пос љедњих год ина
пјес ник ињина живота, садрже већ и број друг их ред акц ија јед ин ица из помен утог из
дањ а, али се начелно чув а јед инс тво збирке и објав љује се у цјел ин и (Зов ина свирал а).
У друг им случајевима рад и се о жанровс ки спец ифичн им збирк ама као што је Озон за
вичаја (1990), збирк а хаи к у поезије, или Небески разбој (1991), која је конц ип ирана као
збирк а пјес ама за дјец у, мад а садрж и дијелом и ред акц ије пјес ама које се нал азе у Са
браним пес мама или у Зовиној свирали. Због тога се у наш им напоменама само упозора
ва на чињен иц у да ли има варијаната/ред акц ија, али се не поп ис уј у разл ике, будућ и да
ће цијел а збирк а ући у дио који обу х вата књижевна дјел а за дјец у.

2.2.3. Збирке у Сабраним пес мама
Збирка Слово о љубави први пут је уврштена у Сабране песме Десанке Максимовић. – (3. из
дање) Беог рад; Нол ит, 1985. – 5. књига, стр. 7–118, заједно са збирком Међаши сећања.
У 4. и 5. изд ању уз ове двије штампане су и збирке Сајам речи и Михољско љето. У 6. изд а
њу (1990) Слово о љубави штампано је на крај у 4. књ. Сабраних песама (Немам више вре
мена, Летопис Пер унових потомака, Пес ме из Норвешке, Ничија зем ља, Слово о љубави),
док су се Међаши сећања наш ли у 5. књизи истог изд ања, прије Сајма речи, Михољског
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лета, Памтићу све. Осим ових пром јена у сас тав у књига, изазван их изд авачк им разло
зима, за Сабране пес ме се може рећ и да не доносе нове варијанте у однос у на прва изд а
ња збирк и. Зан им љиво је да се у збирц и Међаши сећања појав љуј у двије пјес ме (Дрвена
црква и Григов гроб) из збирке Пес ме из Норвешке (1976), сад а с мал им разл ик ама у тек
сту. Како уз нас ловн у стран иц у сваког изд ања стоји напомена („Ово изд ање Сабраних
песама Дес анке Макс имовић изд авач је приред ио у сарадњи са аутором“), то формално
обавез ује приређивача да уваж и евент уа лне варијанте, однос но да СП уврс ти у изво
ре, без обзира што не садрже одс тупања/разл ике према првим изд ањима збирк и. Из
тих разлога наводе се под ац и о мјес ту сваког текс та у свим изд ањима СП и о пром јенама
распоред а по књигама.
Изд ања збирк и у Сабраним пес мама Дес анке Макс имовић подређена су јед инс тве
ној концепц ији: избјегавај у се понав љања пјес ама унутар нове цјел ине, за разл ик у од
збирк и, у којима се о томе није морало вод ит и рач уна (нпр. из Михољског лета изос та
вљене су пјес ме које су се наш ле у друг им збирк ама) и ослобађај у се пратећ их текс това
који не пот ич у од ауторке (нпр. поговори књижевн их крит ичара).

2.2.4 Пес ме ван збирк и (1979–1993)
Овај одјељак садрж и пјес ме које су нас тајале паралелно са Словом о љубави, Међашима
сећања и доцнијим збиркама (Зовина свирала), све до пос љедњих пјесама које је Д. Макси
мовић објавил а за живота или су, евент уа лно, пос мртно штампане из њене заос тавшти
не. Не укључ уј у се, наравно оне пјес ме које су преш тампане у период иц и, а припад ај у
ран ијим збирк ама (нпр. „Жао ми је човек а“, Стрем љења, 3, 1985, „Спомен на устанак“,
Политика, 6. јул 1989, „Не бој се“, Дневник, 12. фебруар 1993, и др. ). Такође ни оне које
су везане за позну хаи к у или за дјечј у поезиј у, пош то ће се те врс те наћ и у засебн им
књигама. Извјес не пјес ме објављиване су у период иц и и након што су штампане у збир
ци. Без обзира на то да ли су те ред акц ије старије или млађе од текс та у збирц и – тај се
смат ра основн им и према њем у се саопш тавај у разл ике. (Претпос тав љамо да су неке
пјес ме поново објав љене превидом, или су пак друге ред акц ије.)

3. Правоп ис
Сви текс тови приређуј у се по савремен им правоп ис ним начел има, уз пуно пош товање
језичко-правоп ис них особенос ти до којих је Д. Макс имовић држ ал а (укол ико се одваја
ла од правоп ис них конвенц ија свога времена, тежећ и да наглас и нек и значењс ки чин и
лац). Правоп исне разл ике између извора и основног текста у начелу се не поп ис ују, осим
разл ик а у интерп ункц ији и оних које би могле имат и значењс ке пос љед ице. Пош то су
збирке обу х ваћене овом књигом објављене према правоп исним конвенц ијама које важе
од 1960. год ине, оне се битн ије не одвајај у од правоп ис них конвенц ија установ љен их
1993, новим Правоп исом Мат ице српске. Али прва издања појед ин их пјесама у период и
ци, објав љена мож да без већег пос редовања лектора, свједоче у појед инос тима о зан и
мљивим одс тупањима од станд ард а (нпр. бљесак > блесак). Све так ве разл ике поп ис уј у
се у варијантама уз свак у пјес му.
Прим јена правоп ис не норме није, међут им, у свем у дос љедна, због раз ум љивих пје
сничк их слобод а и права на одс тупања, али и због повремене небриж љивос ти или не
дос љедне прим јене одређеног принц ипа. Тако је, између осталог, инверзивна речен ица
негдје рас тављана зарезом а негдје није (а требало би свугдје); има прим јера да се имен и
ца у вок ат ив у не одваја зарезима, иако је то норма. Ни став љање правоп ис них знакова
није уједначено: у некол ик а случаја обиљежено је само саж имање двај у вок ал а одгова
рај ућ им правоп ис ним знаком (нпр. кô у значењу као, а готово ник ад а на крај у глагол
ског придјева радног; иначе у збирк ама и у Сабраним пес мама обично се не обиљеж ава
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саж имање вок ал а, па стоји трено (< тренуо), ко (< као), заосто (< заостао), сусто (< су
стао), издахно (< издахнуо), груно (< грунуо), мад а има и прим јера да се саж имање оби
љеж ава: стишô, у пјес ми Нашег оца мајка; забô (< забоо). Има и друг их мањих одс тупа
ња од правоп ис них норм и: у пис ању слова ј (кајиш); такође у изворима стоји једампут
(> једанпут), или се пише у рас тав љеном обл ик у оно што је предвиђено да буде сас та
вљено (од ока, у пјес ми Барска пруга), или без знакова полурас тављенос ти (пошто пото).
Ни напоредно сложене речен ице (Кућа патње) у изворима нис у редовно одвајане заре
зом, па је то у приређивању изведено. Савремен и правоп ис Мат ице српске нема вел ик их
разл ик а према правоп ис у из 1960. год ине: јед ино је проведено пис ање вел иког почет
ног слова за именовање историјс ких догађаја (нпр. Први светс ки рат и сл.; у изворима
су двоч лана имена кос мичк их тијел а пис ана оба вел ик им словом, нпр. Кумова Слама,
па је и то усаглашено са правоп ис ним правил има), а друге разл ике, укол ико утич у на
значењс ке нијансе, наводе се у поп ис у варијаната.

4. Техн ик а изд ања
У коментарима/апарат у саопш тавај у се основн и под ац и о свим изд ањима прије сврс та
вања у збирк у (укол ико нис у пука прештампавања), о уласку у збирке и издања сабран их
пјес ама. Поп ис уј у се све разл ике између извора (лекс ичке, синтакс ичке, фонолош ке,
интерп ункц ијс ке) и основног текс та који се донос и у изд ању. Пош то се чес то извори
потп уно подуд арај у (нпр. збирк а и изд ање у оквиру Сабраних песама), није неоп ходно
да се указ ује по ком се извору донос и текст. Укол ико међу равноп равн им изворима има
разл ик а, приређивач се опредјељује за онај извор који садрж и познији, коначан обл ик,
не образ лаж ућ и уз појед иначне текс тове свој у одлук у. Укол ико је нек и извор (у перио 
диц и) оштећен штампарским греш кама, за основн и текст се узима исп равн ији извор, без
обзира на вријеме објав љивања. Так ви случајеви се коментариш у у биљеш кама. Нуме
рац ија стихова пот иче од приређивача, како би се олакшало снал ажење у варијантама.
Понек ад се у поп ис у варијант и морал а дат и двојна нумерац ија стихова (кад је поред ак
у основном тексту другач ији него у другој редакц ији): први стубац се односи на поредак
стихова одређене ред акц ије, а друг и на поред ак стихова у основном текс ту.
Биљеш ке су огран ичене на под атке о изворима и разл ик ама између њих. Само изу
зетно било је неоп ходно коментарис ат и неке иск азе у пјес мама (имена, цитат и). Имена
(реа лна, митолош ка, пое тс ка и сл.) и мање познате ријеч и доносе се у рјечн иц има на
крај у књиге.

Поп ис извора (и скраћен ица)
Б		
Борба:		
В		
Вранеш 		
Г 		
Ж 		
ЗС 		
К 		
КН 		
КО 		
КР 		
ЛМС 		

– Багдала: месечни лист за књижевност, уметност и култ уру (Крушевац)
– Орган ССРНЈ (ћир. и лат.) (Беог рад)
– Венац: Књижевн и омлад инс ки лист (Беог рад), 1926.
– Р укоп ис на заос тавштина Дес анке Макс имовић: поп ис и опис/Алек
сандра Вранеш, Беог рад, 2001.
– Градина: књижевност, уметност, култ ура (Ниш)
– Живот: мјесечн и часоп ис за књижевност и култ уру (Сарајево)
– Зовина свирал а (збирк а, Беог рад, 1992)
– Књижевност (Беог рад)
– Књижевне новине: лист за књижевност и култ уру (Беог рад)
– Кораци: часоп ис за књижевност, уметност, култ уру (Краг ујевац)
– Књижевна реч: лист за књижевност, уметност, култ урна и друш твена
питања (Беог рад)
– Летопис Матице српске (Нови Сад)
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МЛ 		
МС 		
НР 		
НС 		
П 		
ПиН 		
ПН 		
Политика 		
ПРП		
ПС 		
Република 		
Са 		
СП (3/5), 5
СП (6), 4 		
СП (6), 5 		
СЉ 		
СР 		
Ст 		
Стрем љења

– Михољско лето (збирк а, Беог рад, 1987)
– Међаши сећања (збирк а, Сарајево, 1983)
– Небески разбој (збирк а, Беог рад, 1991)
– Наше стварање: часоп ис за друш твено-пол ит ичк а питања, нау к у и
књижевност (Лес ковац)
– Путеви: часоп ис за књижевност и култ уру (Бањалук а)
– Пес ме из Норвешке (збирк а, Беог рад, 1976)
– Песничке новине: лист за певање и миш љење (Беог рад)
– (Беог рад)
– Десанка, Ваљево, 1980 (Песниковом руком писано, св. 1)
– Памтићу све (збирк а, Беог рад, 1988)
– (Заг реб)
– Савременик: месечн и часоп ис (Беог рад)
– Сабране пес ме (од 3. до 5. изд ања), књ. 5.
– Сабране пес ме, 6. изд ање, књ. 4.*
– Сабране пес ме, 6. изд ање, књ. 5.
– Слово о љубави (збирк а, Беог рад, 1983)
– Сајам речи (збирк а, Никш ић, 1987)
– Стиг: лист за култ уру, уметност и друш твена питања (Пож аревац)
– часоп ис за књижевност и уметност (Приш тина)

*	Уколико се податак односи само на 6. издање СП, које има другачији распоред збирки, његов редни
број стоји такође у загради, а иза заграде је број књиге пјесама и страница на којима се пјесма налази.
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Посебне напом ене
СЛОВО О ЉУБАВИ
Збирк а је објав љен а у изд ању Српс ке књижевне зад руг е, Беог рад, 1983, у библио т ец и
Савремен ик, нова серија 38 (уредн иц и Милорад Ђурић и Слобод ан Рак ит ић), с пого
вором Драгана М. Јерем ића, „Клас ичн и пес ник Дес анк а Макс имовић“ (стр. 109–127).
Под ијељен а је у три цик лус а (Обм ане, Апок рифи о немуштим а и Пешчани сат). Дије
лови нек их цик лус а, па и нас лови, појавил и су се ран ије, у период иц и. Судећ и по одје
цима у штамп и, изи ш ла је до краја септембра 1983. год ине. Уврш ћује се у Сабране пес ме
Дес анке Макс имовић од њиховог 3. до 5. изд ањ а (1985) у V књиг у, а у 6. изд ању улази у
IV књиг у.

Обмане

Нас лов цик лус а, први пут се појав љује у Савременик у. Сас тоји се из 28 пјес ама. Пона
вља се у истом сас тав у у СП, књ. 5, однос но књ. 4.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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. Једна варијанта сач увана у заоставштини (Вранеш, бр. 833).
Изаштитапоезије. – СЉ, 10; – Сп (3/5), 5: 14; (6), 4: 274. у заоставштини два извора (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 заос тавш тин и конс татована варијанта са 66 и
са 57 стихова (Вранеш, бр. 1017, 1025, 1991). Варијанте, ЛМС.
1	Ако сте се волел и љубав љу
И по рас танк у дрхтаћете од мил ине
4
могнете ли се још кад а срес ти.
5
6	Они који се воле љубав љу испос ник а,
који као птица о кавез ломе крил а,
8
9
сећаће се увек једно другом лик а.
10
И кад се рас тан у,
11
зам рет и им неће гушена хтеља.
12	Ако си због ње пат ио од нес ан ице
13
и у поноћ ход ао буд ан
15
ако те је лом ил а неу тољена жеља луд а
16
сећања на њу нећеш се ник ад спас ти.
	Ако те је због ње муч ил а
час сумња, час над а,
ако јемогла заг рљај у да одол и,
и бил а кадра
да тајно пат и,
волећеш је и кадзау век оде,
како је сад вол иш.
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17
Оних с којим смо се играл и,
а бојимо се да је дод иренемо,
19
20
с којима идемо крај понора
ма заволел и потом друге,
22
23
сећаћемо се с болом дуго.
24	Ако си је желео безг ран ично,
25
а седео крај ње без глас а,
слушај ућ ибајк у која се у вама рађа
26
28
памт ићеш је
и кад се зима пред тобом забел ас а.
29
30	Ако верујеш седећ и уз њу да је љубав
31
Мас лачков пухор
37
Зау век се памте они
40
с којима смо само спролећа, у сну,
пис ал и страс но пис мо.
41
42 	Они који се као реке нис у могли слит и,
43
међу којима није било спојног суд а
између крви вреле,
44
45
а срца им се дозивал а лудо,
48	Ако вам је љубав
нож у срц у,
49
ако се бојите тај нож изв ућ и,
53	Они због којих смо срце
54
осећал и као ран у,
и кад завол имо друге
57
58
и осет имо се нес рећн и и криви.
НАЗАД

Обмане. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 539–540, у цик лус у Обмане (лат.); – СЉ, 14;

– СП (3/5), 5: 18; (6), 4: 278.
20
целу вечност старе, (Са)

НАЗАД

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.

НАЗАД

Фатаморгана. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 539, у циклусу Обмане (лат.); – СЉ, 16;

– СП (3/5), 5: 20; (6), 4: 280. По поп ис у А. Вранеш пос тоје три извора пјес ме у руко
пис ној заос тавш тин и (бр. 27, 499, 2416). Варијанте, Са.
3
као да јес те и није
6	У то негде чу се
8
неко исп ус ти кључе;
9
зат ит ра негде прамен свеће.
10
И све ишчезе
11
као да се уплашен дух пов уче
15
која – као душа –
НАЗАД

Халуцинацијеслуха. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 539, у циклусу Обмане (лат.);

– СЉ, 17; – СП (3/5), 5: 21; (6), 4: 281. По поп ис у А. Вранеш пос тоје два извора пјес ме
у рукоп ис ној заос тавш тин и (бр. 782, 1015); у првом пјес ма има 24 стих а, с пос љед
њим и тама. Варијанте, Са.
6
као шапат
и дет ињи дах
7	Ево га
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САДРЖАЈ

8
10
15
16
НАЗАД

То исти глас је,
ветар нише
Само још понек а
ваздушас та, мек а,
падне кап,

Дружићусесасунцем. – СЉ, 18; – Сп (3/5), 5: 22; (6), 4: 282. по попису а. Вранеш, у

рукописној заоставштини бр. 2419.

НАЗАД

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 Мож да вас заваравај у светлуцања
фосфорас та
10
жиш ци у шум и око вековног пања?

НАЗАД

Наводи. – Венац, 10: 1 (1924), 11 (лат.); – СЉ, 20; – Сп (3/5), 5: 24; (6), 4: 284. Један

извор у заоставшти ни (Вра неш, бр. 1021).
1 	Над а мном небо се плави;
2
обал а, нас мејана, светли
са обе стране.
3
5
и, ко зна, које врбе гране,
заг рљен и, плове,
6
10	Негде високо птице смеле.
11
Звезда за звездом у воду кане;
у наше ћутање обалс ких шума
12
13
шапат тих.
14	У крманоша очи вреле...
15
Да ми је своје хладне длане
16
спус тит и на њих!
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Етикетазавино. – СЉ, 21–22; – Сп (3/5), 5: 25–26; (6), 4: 285–286. Један извор, с варијантом 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. Вари јан те, к. у заоставшти ни, Вра неш, бр. 1023.
2
идем улицом где нема дрвета
4
не знам од сунца куд а да се денем;
због сунца оголелог, због жеге
9
23
давно пом рл их пријатеља
24
или хлад дрвећа пот рулел а
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.
НАЗАД

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 стихови 50–52 посебна строфа. у заоставштини, Вранеш, бр. 217, 475, 966.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Наједном сам пролећем опијена. – СЉ, 31; – СП (3/5), 5: 35; (6), 4: 295. Поново, ЛМС,

167: 447/5 (мај, 1991), с. 717, наднас лов „Девет пес ама“. (Објав љене су и пјес ме штам
пане ран ије у збирк ама, Бол есник и Кап крви, а пјес ма Једна душа ме инспирише има
познији извор.) У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 160, стих 17: надол ази мел одија плима.
НАЗАД

Пролећнисликови. – СЉ, 32; – Сп (3/5), 5: 36; (6), 4: 296. у заоставштини, Вранеш,
бр. 218 (16: једва одолевам нестрпљивом слику), 1030, 1990

НАЗАД

Првапосета.–СЉ, 33; – Сп (3/5), 5: 37; (6), 4: 297. у заоставштини, Вранеш, бр. 2278.

НАЗАД

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.).
НАЗАД

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).
НАЗАД

Дан посета. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 541, цик лус Обмане (лат.); СЉ, 37; – СП

(3/5), 5: 41; (6), 4: 301.

НАЗАД

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	Прој урил а кроз кућу муња (Са)
НАЗАД

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). Варијанте, Са.
2
негде сред препотопс ких шума
14
као угљев ље
чим падне вече			

НАЗАД

Мирископрива.–СЉ, 40; Сп (3/5), 5: 45; (6), 4: 305. у заоставштини, Вранеш, бр. 211.

НАЗАД

Сутворац. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 544, цик лус Обмане (лат.); – СЉ, 41; СП

(3/5), 5: 46; (6), 4: 306.

НАЗАД

Мојсабеседникјеговорио. – Савременик, 28: 56/12 (1982), 542, циклус Обмане (лат.);

– СЉ, 42; – СП (3/5), 5: 47; (6), 4: 307. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 1989 (стих 1, као
варијанта Са), 2424. Варијанте, Са.
1
Мој сабеседн ик је говорио:		
Судбина је кад а сунце, чим зађе,
6
и зас тане и причек а
8
Судбина је кад сте се цел а живота клел и
11
Судбина је кад а цел а живота
	Немате везе са сновима,
12
и наједном они вас снађу.
Судбина је кад а љубав нагло дигне
13

Апокрифи о немуштима
НАЗАД

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
лат ице као очи склоп и (К)
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Чаролија. – Путеви, 26: 4 (јул–авг уст 1980), 14–15 (под нас ловом Нас леђе); – СЉ, 47;

– СП (3/5), 5: 53; (6), 4: 313. Ред акц ија из Путева преш тампава се у цјел ин и.

Наслеђе
Лањс ког лета у ово доба
цветал а је на истом мес ту
биљк а мајк а.
Сад ту рас ту њене кћери
и, по закон има нас леђа,
имај у исти број заперак а
и по јед ан укриво, свак а,
као мајк а.

5

И ја сам као ово цвеће
поновил а род итељс ке особике,
од боје глас а до слом љен их веђа
поновил а и стечен у очев у ман у
да држ им дигн уто дес но раме,
и као мајк у ме обу зима лако
див љења пламен.
Зар овај закон нас леђа
исти за мене и цвеће,
за змиј у,
за птице, брезе и вење
не лич и на пес ама чарол иј у
не довод и у паганс ко усх ићење!
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

10

15

20

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 заос тавш тин и, Вранеш, бр. 2402. Варијанте, К.
8	Умире без прот ив љења, смерно,
13
у први Хриш ћанс тва век
19
зубом за зуб, оком за око, –
не држећ и се таблица милос рђа
неп ријатељу пал и под кожом пож ар.
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 заоставшти ни, Вра неш, бр. 29, 496. Вари јан те, п.
7
светаца мас лачак а
14
Тек понек и потајан, невид љив

НАЗАД

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
Држ им у руц и бусен јагорчевине
3	На прс тима ми трагови
биљна сок а
8
или неко из кога већ ниче трава,
9
тек учин и ми се сав цветн и свет
11	Не обрадоваше ми се ни љут ић и жут и,
14
као ужас нут и, –
16
Спус тих на пањ јагорчевине бусен
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НАЗАД

НАЗАД

Одвећ брзо. – Књижевност, 35: 69/4 (1980), 779, наднас лов „Од исте твари“; – СЉ, 52;
– СП (3/5), 5: 58; (6), 4: 318. Варијанте, К.
са паш њак а украј бранковинс ке порте
2
7
златна рек а лил а, –
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 заоставштини, Вранеш, бр. 484. Варијанте, НС.
новч ић и бак арн и
3
7
бак арно пен и.
8
Зацело је још као заметак мален и
Зацело је
12
нек ад а давно, давно
17
и оставио благо закопано
крадено или стечено теш ком муком.
18

НАЗАД

Коренак ражи. – СЉ, 54; – СП (3/5), 5: 60; (6), 4: 320.

НАЗАД

Дивиз ма слути смрт. – СЉ, 55; – СП (3/5), 5: 61; (6), 4: 321. У СП, стих 7: < > пругу

(шт. греш ка).

НАЗАД

Црне сузе. – Савременик, 28: 55/3 (1982), 191, под нас ловом Кук ута (лат.); – СЉ, 56;
– СП (3/5), 5: 62; (6), 4: 322. Ред акц ија из Са донос и се у цјел ин и.

Кукута
Црне сузе рон и кук ута,
црне сузе на зем љу пад ај у
сваког мин ута.
Отровне сузе рон и кук ута,
отровна је зем ља, и љута,
и отровом је проц ветал а.

5

Црне сузе рон и кук ута,
извиру зем љи из неке тмине,
из црне дубине.
Крваве сузе рон и кук ута,
свак и час јави
да и зем љина груд крвави.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

10

Буђење траве. – СЉ, 57; – СП (3/5), 5: 62; (6), 4: 323. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 54
(1: Пос матрал а сам како се буди трава, 21–22. мал ене јутарње сете), 182 (1: Пос ма
трал а сам како се буди трава, 21–22. на њој јутарње маг лене сете).
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
рази г рана, без змијс ких предоу м иш љаја, (шт. греш ка)
6
и она скри драг уље њеног свлак а.
7
као пливач ица воду, сек ла је
8
траве плим у тал ас ав у
11
Бацал а се полеђуш ке

Подземниалхемичари. – СЉ, 59; – Сп (3/5), 5: 65; (6), 4: 325. у заоставштини, Вранеш, 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 Максимовић“; – 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
појави се из зем ље цвет
пламен,
4
с круном од јантара
и мирис а ливадс ког мед а
5
7
год ине дана
10
не би му нијед ан кос мет ичар земн и
19
подземн и алхем ичари (без тачке).
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 заос тавш тин и, Вранеш, бр. 207, 490. Вари
јанте, К.
16–17 Нема у К.
19
зат ворићу добро врата
20–21 да мој теж ак сан у ваш не уђе.

НАЗАД

Болесници. – СЉ, 64; – Сп (3/5), 5: 71; (6), 4: 331. у заоставштини, Вранеш, бр. 2421

(18: другоме ни сунца ни воде да дода).
НАЗАД

Пасзавија. – пРп, л. 21; – Савременик, 26: 51/1–2 (1980), с. 5–6, астрофично, наднаслов „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 кога нис мо виђал и дотле, (ПРП)
3
као да је пао из вас ионе (ПРП)
5
и стравично стао завијат и, (ПРП)
6
и сви смо, не мозгом, (ПРП)
него срцем знал и (ПРП, Са)
7
9
И сад доле негде завија пас, (ПРП)
11–12 а) Мож да ужутеле оне, (ПРП)
11	Поглед ах у двориш те суседово: (Са)
ужутеле мож да оне
12
13
прес ађене из шуме, (ПРП)
14
у суседс ком двориш ту брезе (ПРП)
И биљак а душе мож да (ПРП)
15

НАЗАД

Обешени инсекти. – СЉ, 66; – СП (3/5), 5: 73; (6), 4: 333.

НАЗАД

Богомољке. – СЉ, 67; – Сп (3/5), 5: 74; (6), 4: 334. у заоставштини, Вранеш, бр. 963.

НАЗАД

Кукци лешинари. – СЉ, 68; – СП (3/5), 5: 75; (6), 4: 335.

НАЗАД

Потомци. – СЉ, 69; – СП (3/5), 5: 76; (6), 4: 336.

НАЗАД

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, Вранеш, бр. 487, 956. Варијанте, нС.
1	У новембарс ком опус телу врт у
10
као војн иц и раж алован и
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11
греј у своје ушин уте кичме.
12–13 Сед и чуперц и павит и
	По оград и свуд разас ут и.
15–16 Хајдуч ица жедна упомоћ виче,
17–18	Али болн ичар облак у сивом мант илу
равнодуш но ћут и.
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

Вече на ливади. – СЉ, 71; – СП (3/5), 5: 78; (6), 4: 338.
Мирис и . – СЉ, 72; – СП (3/5), 5: 79; (6), 4: 339. У зао с тавш тин и, Вран еш, 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.

Нисам краљиц а природ е
Краљица природе нис ам.
Гуг утк а у гори
има више милош те
него све што ја у љубави изговорих.
Змија може отроват и мачеве
за девет Хам лета,
ја ни мрв у за једнога мрава.
Више исконс ке мудрос ти има
биће цвета
него све што мен и кроз глав у сине.
Краљице природе нис мо.
Птице су верн ије и од мене
и од Пенелопе.
Пчел а веш тије град и саће
него ја строфе.
Лас те у крил има носе рад аре,
а ја лутам.
Нис ам краљица природе.
Тет реб пева,
док се заљубљен чес тама краде,
неж није од Хајнеа,
страс није од Бајрона,
а камол и од мене и у дане младе.
Дýга исп ред а боје
од расе у пољу широком,
у тамно пред иво ја светлост сам у.
Свиц и осветљуј у пољс ку там у,
зен ице моје ни прст пред оком.
Кап ља воде од кречњак а ствара крис тале,
ја не бих могла ни крчаге.
Мрав зид а на зем љи тврђаве,
ја од снова трош не катедрале.
Тал ас и су веш тији неи мари
него моје мис ли и руке.
Краљица нис ам ни бића ни ствари.
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Пешчани сат
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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 добро не схватам ко сам
2
1 	Поп ијем лек, мине час ак а десет,
5
од живота који ми је дат,
већ је део отишао у неповрат.
6
9
зач ујем однек уд драг ми говор,
11
осет им трен утн у срећу, –
12
сруш ило је део живота
13
и то у понор.
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
чије смо пребројавал и трепавице
или поруке које стиж у с неба
5
7
и нападне препороде
Термометаркрви. – Песничке новине, 5: 5–6 (1981), 1, факсимил аутографа, с потписом: „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 заоставштини, Вранеш, бр. 480, 2411. Варијанте, пн, Са.
Мо то: Рође ни ма после ме не. (пн, Са)
2
пролеће по пролеће, ти се пењеш ка лет у, (Са)
Твоја крв се пење преко чет рдесет, (Са)
8
9
моја пад а до у хладноћу Сибира, (Са)
моја пад а до у хладноћу Сибира (ПН)
11 	Око тебе су прос тори узреле робе (СЉ; шт. греш ка)
13
сунце твог срца жури се у зен ит, (ПН, Са)
врело као у Бух ари, – (ПН)
14
15
а моје стàри, (Са)
спуш та се до у ледено доба, (Са)
16
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.). Варијанте: пРп, к.
3
колебљивос ти мук а (ПРП)
7а) елект роне и протоне. (ПРП)
7
елект роне и протоне (К)
8
И што више у стварнос ти рел иг иј у
тонем (ПРП)
12	Лазарево уск рс нуће (ПРП)
13
у апос толов ход по вод и (ПРП)
14
и да ћу још јед анп ут моћ и (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 заоставштини, Вранеш, бр. 396, 1010. Варијанте, ПРП, Са.
3а) очарана сам лепотом леденог грања (ПРП)
3
очарана сам лепотом ледена грања (Са)
5
опом иње (ПРП)
9	Ледено грање поч иње да се топ и. (ПРП)
10
Слично разореном сну (ПРП)
12
Сунчев зрак га под иже у наручје (Са)
НАЗАД

НАЗАД

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 елемента (К)
Два три иста елемента (Са)
11
И нис мо кадри да се спораз умемо. (ПРП)
18
и нис мо кадри доћ и (ПРП)
19
до миш љења истоветнога (ПРП)

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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 чин и ми се да се сав тај сплет
10
који је знао пробит и се до оног
11
за чиме трага
13
човек у чуд и и руга
14
видећ и га како још стоји беспомоћно		
15–16 исп ред врата вас ионс ких загонетк и
17
са килог рам 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 заоставштини, Вранеш, бр. 2312. Варијанте, К.
18 пам ти што ти ре кох

Рендгенскиснимак. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 433, наднаслов „Жега“; – СЉ,
– СП (3/5), 5: 97; (6), 4: 357. У заос тавштин и, Вранеш, бр. 2313, 2410. Варијанте, К.
88;К: 2. и 3. строфа у једној строфи.
У
19
заборави земне привиде и варке,
20
мад а бил а у зглобу тук у,
Клиничкасмрт. – Књижевност, 37: 73/4–5 (1982), 432, наднаслов „Жега“; – СЉ, 89;

– СП (3/5), 5: 98; (6), 4: 358. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 951. Варијанте, К.
2
нема, скрш тен их рук у.
13
и брат живи и мрт ва оба,

НАЗАД

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 мож да је Вел ик и Мајс тор
10
бисерне шкољке неће отворит и глог,
11
неће се запал ит и звезде јагорчевине,
12
ни дојах ат и вес ник пролећа
14
изглед а да је на друг и пут дуг
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15
16
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

окрен уо југ.
Почетак нове строфе.

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. Истовје 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 заоставштини, Вранеш, бр. 2409 (1: Дођем по
пролећњем дану 25: негде у твоју кору.) Варијанте, К. Приређивачева преправка у стих у 16.
Дођем по пролетњем дан у
1
13
и љубавне две три риме
Кад са зем ље пођем обес ићу (СЉ, СП)
16
21
А ти лис тај, вен и, лис тај
23
разговарај мес то мене,
24
и летњем сунц у се радуј
Сунцеисмрт. – Савременик, 28: 55/3 (1982), 191, наднаслов „Сунце и смрт“ (лат.);
– СЉ, 95; СП (3/5), 5: 105; (6), 4: 365. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 25 (1: Седимо на
сунцу и говоримо о смрти 14 на праг довести.). Варијанте, Са.
6
Док ми сунце кроз било кол а
9
У то сунце за брегове седе,
Јошјестрашније.–СЉ, 96; – Сп (3/5), 5: 106; (6), 4: 366; ЗС, 26. у заоставштини,

Вра неш, бр. 141 (1: Страшно је заувек заћи у та му), исто бр. 1026 и бр. 2566. поново,
лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 720, над наслов „Девет песа ма“, с ма њим раз ли ка ма.
Текст доноси мо у цје ли ни (у основи се покла па са редак ци јом у ЗС).
Страш но је зау век заћ и у там у,
а још страш није оном ко зна
да је неко отишао у њу.
Страш но је отић и са сунца
и не врат ит и се ник ад,
а још страш није је знат и
да је неко зау век отишао
онамо где сунца нема.

5

Страш но је кад се почне гас ит и
и месеч ина сећања,
а још страш није је знат и
да се и она гас и
и да већ и на зем љи
поч иње тама.
НАЗАД

10

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.

Трк а
Кад разнобојне повезаше мараме,
за ознак у, себи о пасове
и бројеве ставише на раме,
сви мет и потекоше правце.
Наједном јах ач број три,
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на праг у своје победе,
паде на трав у стрмоглавце
и смртно побледе.
Диже се узбуна; свет се тал ас а.
Зборе једн и: „О, как ва штета!
Први би стиго на мет у. жж
Мис ле друг и: пре једног час а,
ко би знао да већ на свет у
неће га бит и.
А на умору јах ач смеш и се благо,
јер све му тајне јас не пос таше.
Он виде: како зрац и што на брег у осташе,
како дан што још се није дигао,
како звезде и крун ице биља –
сви јуре тамо, где он већ беше стигао:
до високога свих циљева циља.
НАЗАД

10

15

20

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
Довиђења. (Са)
5
Треба се навић и на рас тојања – (СЉ, СП – шт. греш ка)
 	 Треба се навић и на рас тајања, (Са, 1980, 1982)
6 а) биће тако лакша
и она теш ка и коначна. (Са, 1980)
б) биће поново лакша
и она коначна (Са, 1982)
А как во буде да буде време (Са, 1980)
7
8 а) за путовање где се остане вечно (Са, 1980)
б) на путовање где се остаје вечно (Са, 1982)
12
Довиђења. у сваком случај у, (Са, 1982)
И отуд а,
13
буду ли вет рови повољн и, (Са, 1982)
15
Дол азићу вам у снове (Са, 1982)

НАЗАД

Свет ло рухо. Савременик, 26: 51/1–2 (1980), 6, наднас лов „Светло рухо“ (лат.); – СЉ,

99; – СП (3/5), 5: 109; (6), 4: 369. Варијанте, Са.
9
и жалост са себе скид ам, 		
12
као она равнодуш на
14
што још из топ ле хумке

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Засад. – Кораци, 17: 3/4 (1982), 158; – СЉ, 100; – СП (3/5), 5: 110; (6), 4: 370. У заостав
штин и, Вранеш, бр. 2282.
15
Рађале се мис ли и осећања (Ко, шт. греш ка?)
19–20 ниш та не мења.
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	Копач бунара и ја сваког дана
3
он у зем љу, ја у душ у,
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4
5
13
19
НАЗАД

и свак и дан чек а нас обмана,
ја не доп ирем душ и до дна,
тамо где би сан њен чуо,
тражећ себе сам у.

Моцартовреквијем.–СЉ, 103–104; – Сп (3/5), 5: 113–114; (6), 4: 373–374.

у заоставштини, Вранеш, бр. 2443. Варијанте, СЉ.
1
Нема у СЉ.
2	Певај у неш то блис ко, познато воде,
6
бруји свак и лист и коленце на гран и –
8
Доле на зем љи као љуш тура пуж а
9
у модрој измаглиц и дом ми плови
10
около необу х ват неба се пруж а
11
и облац и бел и као једра на барц и,
13
у гнездима звезда туже полетарц и.
14	Нише се дрвеће, љуљај у небес а,
15
звезда звучн и сплавови броде,
16
као воденог цвећа лес а
17
заборав љена ниш у се лета,
18
гуч у светови, како се који роде –
22
одјек уј у подзем ља дубок и тенори,
23
певај у сазвеж ђа пре мене пом рл а.
25
овде цeли и звуц има ме двори.
27
певај у у рец и хорови нем их риба,
30
што се изг убио негде у даљин и
НАЗАД

Какве то има везе. – ЛМС, 159: 431/1 (1983), 3–5, наднаслов „Две песме“; – СЉ, 105–107;

– СП (3/5), 5: 115–118; (6), 4: 375–378. Варијанте, ЛМС.
9
небес ког бесп ућа далек а, –
18
и метеор у понор залутао,23
и незнанца путем сеос ким на точк у
24
куд а се поглед теш ко вере, –
54
око њих обаде и злат ице мухе, –
70
веш тачк а сунца и веш тачк а језера, –
79
доносећ и на свет жива бића, –

МЕЂ АШИ СЕЋ АЊА
Збирк а пјесама, објављена у изд ању изд авачког преду зећа „Весел ин Мас леша“, Сарајево,
1983. год ине. На крај у збирке је „Напомена“, потп ис ана иниц ијал има Д. М. (Дес анк а
Макс имовић). Она се преш тамп ав а и у сад аш њем изд ању на истом мјес ту. Неке од
ауторк ин их тврдњи о мјес ту првог објав љивања пјес ама нис у увијек сас вим тачне и на
њих се у појед иначн им напоменама упозорава. Греш ка је могла нас тат и и усљед поре
мећаја при објав љивању прилога у часоп ис у: нек и су, наи ме, могли изи ћ и пош то је
збирк а већ објав љена. Међаш и сећања се сас тоје од чет ири цик лус а. Током нас тајања и
објав љивања у период иц и појед ине пјес ме су биле сврс таване у друге цјел ине/цик лу
се: у Књижевности, цик лус Међаши сећања, у Стиг у (1983) – Пис ма са Мљета, и сл. Иза
ауторк ине напомене је биљеш ка „О аутору“ (стр. 85) и поговор Милоша И. Банд ића
„Успомене без краја“, стр. 87–103.
Пос лије првога изд ањ а збирк а је ушла у Сабране пес ме: пета књига, 3. изд ање, Но
лит, Беог рад, 1985, стр. 119–215, с напоменом из првог изд ањ а збирке, стр. 213–125,
заједно са збирком Слов о о љубав и. У 5. изд ању уз ове двије збирке дод ат е су и збирке
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Сајам речи и Михољско лето. У 6. изд ању (1990) Међаши сећања уврш тен и су у 5. књиг у
(са збирк ама Сајам речи, Михољско лето, Памтићу све), стр. 7–99, уз ауторк ин у „Напо
мен у“, стр. 101–103.

Бранковинско јутро

Нас лов цик лус а, први пут овдје, по пјес ми бр. 3.
НАЗАД

НАЗАД

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 заос тавштин и, Вранеш, бр. 993, 2309 (35 сти
хова). Варијанте, Ж.
– Бил а је и црвенел а се још више
13
36
чим се једно заврш и, друго почне.
40
у моје камене кош ти. (МС, шт. греш ка)
Разговорсбранковинскимцветом. – Живот, 31: 60/3–4 (1982), с. 238–239; – МС, с. 9;
– СП (3/5), 5: 125–126; (6), 5: 13–14. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 992. Прва ред ак
ција (Ж) преш тампава се у цјел ин и.

Разговор с бранковинским цветом
– Кич ице, опрос ти што ти сметам,
хтел а бих поразговарат и с цветом
с бранковинс ких ливад а.
– Ако ник ад а нис и згазил а лис та.
– Само нехот ице, без предоу м иш љаја.
Вол им твој у бој у амет ис та.
Како је нађе у овој глин и?
– Нис ам тога свес иа.
– Ти онд а нас тајеш као пес ма.
Под чијим си рас ла утицајем?
– Опијал а сам се пес мом зрик аваца
и сунца сјајем.
– А одак ле црпеш чувен у горч ин у?
– Што дубље мог у, идем у дубин у,
дубина је овде гсрча него пелен.
– Од чега су ти сетне зене
као да су пре век а отворене?
– У мен и све лако сет у прене.
– Цвете нагорк и, лич иш ми на мене:
рон иш у туг у,
а с усх ићењем пос мат раш сунце и дуг у.
Можеш ли знат и с ким си говорио?
– С нек им ко лебд и, мад а нема крил а.
– Сад морам поћ и, облак се мек и помаља.
Време се мења.
– Облак а не вид им, али ми то јав љај у из корења,
и лахор ми нанос и мирис кише,
– Кич ице, збогом. Мож да се нећемо видет и више.

5

10

15

20

25

НАЗАД

Бранковинско јутро. – МС, с. 10; – СП (3/5), 5: 127; (6), 5: 15.

НАЗАД

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
нит и имао овог малог слапа; шт. грешка
16
Важ није су слике него слик ари 		
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НАЗАД

Властелинство. – МС, с. 12; – СП (3/5), 5: 129; (6), 5: 16. По ауторк иној напомен и

(МС), први пут у МС.

НАЗАД

НАЗАД

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
трава над њим буја, (К)
кад дец у црк ви на прес лав у повез у (К)
11
15
као нов се зас ија кајиш стари, (К, МС)
20
и мирис крџе, најјефт ин ијег дувана (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.
НАЗАД

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.
НАЗАД

Трешњекрадица. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 9; – МС, 16; Сп (3/5), 5: с 133; (6), 5:

21. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 994.
2
и дет ињс тва као у ђак а (К, шт. греш ка?)

НАЗАД

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 пјесми и пјесми бр. 11. у заоставштини, Вранеш, бр. 2274. Ва ри јан те, Б.
7
и ципеле, тек обувене, лаковане, –
13 	Ко рус ке бојарке очеш љал а косе
14
и на знак очев преп лашено чек а:
учитељ и његовамајк а, да је просе.
16
23
истог дана је није прс теновао,

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Сликаизпрадедовскесобе. – МС, с. 19; – Сп (2/5), 5: 136–137; (6), 5:24–25. у заоставштини, 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 заоставштини, 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 ауторк иној напомен и први пут у МС, што није тачно. У за
ос тавш тин и, Вранеш, бр. 2357, 2826. Варијанте, К.
6
како у кућ и, давно догорел а		
16
и у суседној соби, где се жамор стишо,
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
натоп љена мирисом тамњена и дувана, (МС, шт. греш ка)
НАЗАД

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 заоставштини, Вранеш, бр. 1007 (1: била је] био је). Варијанте, к.
1	Наша прва читаон ица био је таван
8
теш ке, као камене плоче
9
рођен их и умрл их књига. (МС, шт. греш ка?)
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10
11
13
22
23
28
29
32
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Свест о прол азнос ти, да се једном
умрет и мора, ту поче.
читамо имена парох ијана
бранковинс ких и близоњс ких,
имена сточара и напол ичара,
с чијим чук ун ун уц има учимо школу,
и прадедова
чија нам имена
дотле нис у бил а знана.
слушамо ветар
и како птице по кров у семенке зобљу

Поноћна молитва . – По Д. Макс имов ић (МС), прв и пут у МС, с. 27; – СП (3/5), 5:
с. 146; (6), 5: 34. У оба извора, у ст. 18 појав љује се обл ик пеперти, што је вјероватно
шт. греш ка (умјес то пап ерти, обл ик који се појав љује у пјес ми Тајна, збирк а Слово
о љубави).
Просјаци на сајму. – По Д. Макс имов ић (МС), прв и пут у МС, с. 28; – СП (3/5), 5:
с. 147–148; (6), 5: 35–36; ред акц ија, ЗС и НР, У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 86 (На
слов: Просјаци пред црквом 24: да се разговоре.).
Гатара. – По Д. Макс имовић (МС), први пут у МС, с. 29; – СП (3/5), 5: с. 149; (6),
5: 37. У заос тавш тин и, Вранеш, 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

Пет пејзажа
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Шума на жези. – Стиг, 13: 50 (1983), с. 12, наднас ловом „Пис ма са Мљета“; – МС, 33;
– СП (3/5), 5: с. 153; (6), 5: 41. По Д. Макс имовић (МС), први пут у МС, али то може
бит и под условом да је збирк а ран ије објав љена него часоп ис но изд ање (исто се од
нос и и и на пјес ме Уснул о језеро и Непогода). У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 1384.
ЗалазаксунцазаМедведником; – МС, 34; – Сп (3/5), 5: с. 154; (6), 5: 42. није утврђено да ли је раније објављивана. у заоставштини, Вранеш, бр. 997 (наслов: Залазак
за Медведиком 1: Уђи у небо, 20: и затварају се враташца свака.).
Уснуло језеро. – Стиг, 13: 50 (1983), с. 13–14, наднас лов „Пис ма са Мљета“; МС, с. 35;

СП (3/5), 5: с. 155; (6), 5:43. У часоп ис у (Ст), друга и трећа строфа су једна цјел ина, а
трећа и чет врта такође једна. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 1383 (Нас лов: Уснул о је
зеро (Мал о језеро)).
НАЗАД

Непогода. – Стиг, 13: 50 (1983), с. 12–13, надн ас лов „Пис ма са Мљета“; – МС, с. 36;

– СП (3/5), 5: с. 156; (6), 5: 44. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 1382.

НАЗАД

Новембарска слутња. – МС, с. 37; – СП (3/5), 5: с. 157; (6), 5: 45; – ЗС, 38; У заоставшти
ни, Вранеш, бр. 15 (1: Кроз шумовит и влажан до 11–12: и биваће с дана у дан све већи.).

Ликови
НАЗАД

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 заоставштини, 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 варијац ија двај у основн их мот ива/стихова из Горског вијенца: Једна сламка међу
вихорове, / Сирак туж ни без нигђе никога (стих 35–36). Рана ред акц ија (К) преш там
пава се у цјел ин и.

Сирак туж ни

Бил а сам дете,
на гран у пролећн у нал ик лак у;
а мис ао ме теш ка тиш тал а многа,
мис лил а сам. о туж ном сирак у,
туж ном сирак у
без игде икога.
Мис лил а сам на јуначк у срећу лош у,
на једнога што се са мног има
у кош тац хвата,
мис лил а сам о Милош у
самом у шатору
цар Мурата.
Бил а сам дете,
тек прве почел а сањат и снове;
а стрепел а за танк у сламк у
бачен у међу вихорове.
Видел а сам око ње кол а олује,
небом пун туче облак гус ти,
мрзел а у недру храњене гује,
клел а с Лазаром кад преткосовс ку клет ву изус ти.
Двап ут су војс ке одл азиле
у ратове
по првом мрак у,
а ја мис лил а у помоћ иду –
туж ном сирак у,
чул а глас његов како зове.

10

15

20

25

Догод и ли се зат им преврат,
времена смене;
а мен и се у сећање увек
врат и сламк а бачена у зихорове,
Милош опкољен хиљад ама
стане пред мене.
НАЗАД

5

30

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	Лас то, што живиш испод моје стрехе
2
кад сут ра у зору
3
отпочне птица јесења сеоба
Иза стих а 6:
О чаш и моје радос ти и жуч и
исп ричај, птицо вес нице, пес ник у,
нек а те чује још само камен и смрча,
исп ричај, лас то, шта срце моје муч и,
шта дане моје радòсти и грча.
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7	Причај му о том да за сваком чашом
8
слас ти и мед а и вина меденога
9
дош ле су увек многе жуч и чаше,
10
да се све радос ти срца мога
11
по десет ивише пута загорчаше;
12
да од свег што прође само гркост оста
13
као од сивог пеленова струк а,
15
бивал и дос та
Иза стих а 16:
И пос ле ник ад о том не спом ињи.
Продуж и снова
о мору, даљин и, сунц у које сија,
нек а сви мис ле увек певам и ја,
док пева лас та испод мога крова.
НАЗАД

„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
наг на облак и муњу и сунце врат и,
26
Треба ли да је нич ије не чује уво,
28
неће се чут и кад стаје на грање суво,
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ЂуринакућауСкадарлији.–МС, с. 45; – Сп (3/5), 5: с. 166–167; (6), 5: 54–55. у заоставштини, Вранеш, бр. 1368.
Јутарњапосета. – лМС, 411/3 (1973), с. 239; Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 7, с наднасловом 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 прес тајеш бдит и ни час ком, (ЛМС, К)
ни мис лит и на још једном језик у – (ЛМС, К)
6
14
Трајеш над зем љом цел а целцата, (К)
23
бојим се да ровац и корен (К)
25
нап рат иће на њега све живо, (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.)
НАЗАД

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“).

НАЗАД

Бор на Брачу. – МС, с. 49; – СП (3/5), 5: с. 172; (6), 5: 60. По ауторк иној напомен и

(МС) први пут у МС.

НАЗАД

НАЗАД

„И цврчи цврчи цврчак“. – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 8, с наднас ловом „Међаш и
сећања“; МС, с. 50; – СП (3/5), 5: с. 173; (6), 5: 61. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 986
(Нас лов: У Назоровом крају). Пјес ма је нас ловљена познат им стихом из пјес ме хрват
ског пјес ник а Влад им ира Назора.
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. Пос вета Гус тав у Крк лец у, хрватс ком
пјес ник у (1899–1977), који је између Првог и Другог свјетс ког рата претеж но био у
Беог раду. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 740, 1375. Варијанте, К.
14–15 између загорс ке план ине, и бос анс ке коте,
17–18 северне и јуж не зем љине полулопте
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19	Ни сад,
20
кад си путн ик кроз вас ион у пос то,
21
не признајеш ниједне преп реке
која ти у лет у смета,
22
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

„Јошбинаммогладеситисељубав“. – МС, с. 53; – Сп (3/5), 5: с. 176; (6), 5: 64. по
ауторкиној напомени (МС), првипут у МС. упоредити такође њену посебну напомену о пјесми (в. горе стр. 170); њен наслов је стих из пјесме хрватског пјесника Добрише Цесарића (1902–1980), Тко зна, ах, нитко ништа не зна. у заоставштини, Вранеш, бр. 212 (наслов: И још би могла десити нам се љубав).
Николи Тес ли. – Борба, 56: 118 (30. април, 1. и 2. мај 1977); Књижевност, 77: 1–2 (1983),
с. 8–9; – МС, 54; – СП (3/5), 5: с. 177–178; (6), 5: 65. По ауторк иној напомен и (МС),
први пут у МС, што није тачно. Варијанте, Б, К.
1–2 	Како је мог уће творче земн их сунаца и месеч ина, (К)
творче земн их сунца и месеч ина, (Б)
2
11
пун ио бљес ком концертне дворане (Б)
17
Зар и ти који си око нас разгон ио там у (Б)
21(22)	Па би кад ти зрак месеч ине и сунца (Б)
(23) биљурн и ковчег дарне,
(24) муње се око тебе разлетеле.
(21)	Па би и мртав леж ао у сјај у,
	Повезан с нама, у сваком час ку
и прат ио светлос не олује,
и мртав прис ус твовао сунчев у рођењу,
24
и месечевом за горе зал ас ку! (Б)
22
па би кад ти зрак месеч ина и сунаца (К)

					

11	Понеко руковање одмах је заборав љано,
29
онога пос ледњег, најлепшег стих а
30
његове песме прочитане с моста.

На Одисејевој стени
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ПисмосаМљета. – МС, с. 59; Сп (3/5), 5: с. 183–184; (6), 5: 71–72. у заоставштини,
Вранеш, бр. 976, 1374.
Мртве душе. – МС, с. 60–61; СП (3/5), 5: с. 185–186; (6), 5: 73–74. Упоред ит и аутор
кин у посебн у напомен у (в. горе 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 заоставштини, Вранеш, бр. 1378 (1: Видела сам их где у свету).
НАЗАД

НАЗАД

Река Потомак у Вашингтону. – МС, с. 63; – СП (3/5), 5: с. 189–190; (6), 5: 77–78. По
ауторк иној напомен и (МС), први пут у МС. Упоред ит и ауторк ин у посебн у напоме
ну (в. горе 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 (идентич но тексту у кн) ; (6), 5:
80–81. у заоставшти ни, Вра неш, бр. 1024, 1912 (27: без икаквог раз лога.), 2745 (27: без
видљивог раз лога 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. Упоред ит и ауторк ин у пос ебн у напомен у
(в. горе стр. 171). У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 2279 (Нас лов: Закаснел е побуне 34:
Црнце] на црнце).

НАЗАД

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
створио је Јереван у ток у ноћ и
4
и спус тио, како га вид иш,
7
домови личе као близанц и
18
подземнепотоке и кладенце,
24
Зато се Јеревена ноћу чин и (шт. греш ка?)

НАЗАД

НАЗАД

Арарат. – Путеви (Бања лука), 14: 6 (новембар–децембар 1968), 503–504; – МС, 69;
– СП (3/5), 5: с. 198–199; (6), 5: 86–87. Упоред ит и ауторк ин у пос ебн у напомен у
(в. горе стр. 171). У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 214, 990. Варијанте, П.
10
Из даљине да га дов учем,
19
И ма да срце не може да му се чује,
20
ма да га не вид им више,
У Атонској пећини. – Стиг, 10: 41 (1980), с. 3; – МС, 70; – СП (3/5), 5: с. 200–201; (6),

5: 88–89. Варијанте, Ст.
6
Ту између леден их голубова
9
окамењен их бајк и и снова,		
23
као што у шпиљи где прес уш и вод а,

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Плажа у заливу Батуми. – МС, с. 71; – СП (3/5), 5: с. 202; (6), 5: 90. У заос тавш тин и,
Вранеш, бр. 1898.
На Кавказ не треба у по дана ићи. – Стиг, 10: 41 (1980), с. 4; – МС, с. 72; – СП (3/5), 5:
с. 203; (6), 5: 91. Варијанте, Ст.
кад а се пробуде понори и процеп и, (шт. греш ка)
11
17
на њене стеног рафс ке древне знаке:
трагове вет ра, птица и звериња,
18
кад а жбун таман уплаш и као авет,
19
и змијом се учин и уски богаз.
21
кад почне над њим да подм ук ло тиња
22
заоблачен их муња плавет.
Каменабиблиотека. – МС, с. 73; – Сп (3/5), 5: с. 204; (6), 5: 92. по ауторкиној напомени (МС), први пут у МС. уп. ауторкину посебну напомену (в. горе стр. 171). у заоставштини, 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
Слетел а однек уд у шум у пок рај Осла,
8
или изу м рл их океа нс ких риба пераја
14
С Исусом под сводом, мал им ко играчк а,
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НАЗАД

НАЗАД

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. Варијанте, пин (Сп 4).
9
пис ак галеба и шиш тање у стенама гуја. 		
14
Сак ривен је као у дрвет у птичја дуп ља
21
уобразе да однек уд из стена у близин и		
25
и разг рне сенке древн их чет инара			
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.
НАЗАД

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 напомени, први пут у МС. у заоставштини, Вранеш, бр. 221, 1379. Варијанте, кн.
3
да је зао дух нек ак ав
–
ваше невес тинс ке велове урек ао, –
5
ви само цветате, цветате.
6
Вет ри скитн ице са далек их страна
8
али вама, неротк иње, треш ње из Јапана
9
у недрима не сазрева воће (шт. греш ка, без тачке)

НАЗАД

НаОдисејевојстени.–МС, 79; Сп (3/5), 5: с. 211; (6), 5: 99. у заоставштини, Вранеш,
бр. 1373.

НАЗАД

Напомена. – МС, с. 81–84; – СП (3/5), 5: с. 213–215. Дат ум поговора-напомене (19. јула

1983) упућује на вријеме окончавања рад а на збирц и. С обзиром на тај дат ум мог у
се оцијен ит и појед ине ауторк ине тврдње о мјес ту објављивања нек их пјесама: мог у
ће је претпос тавит и да је јед ан дио пјес ама чек ао у ред акц ијама часоп ис а и лис това
на објав љивање, а да је збирк а у међувремен у изи ш ла из штампе. Тако је ауторк а мо
гла тврд ит и да неке пјес ме први пут изл азе у збирц и, а оне су се могле истовремено
или кас није појавит и и у часоп ис у, пош то период ична изд ања чес то изл азе с већ им
зак аш њењима. Тек уз поу здане под атке шта је чем у претход ило може се извес ти
прец изније дат ирање извјес них прилога.

САЈАМ РЕЧИ
Збирк а пјес ама Сајам речи изи ш ла је у изд ању НИО „Универзитетс ка ријеч“, Никш ић,
едиц ија Библиотека поезија (1987), у тираж у од 5.000 прим јерака. Рецензент и издања су
Слободан Рак ит ић и Драгом ир Брајковић. Штампана је у ГИРО „Мил ић Рак ић“, у Ваље
ву. Дат ум завршетка штампања није наведен. Збирка је уоквирена двема пјесмама из Зе
леног витеза (1930), на почетк у је пјесма Речи, а на крају Гостољубље. Те пјесме нис у пре
штампане при уношењу збирке у изд ање Сабране пес ме, па су изос тале и у нашем изд ању.

Сајам речи
НАЗАД

Сајам књига. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), с. 20, с наднас ловом за цик лус

пјесама – Сајам речи (први пут у Књижевним новинама); СР, 9; СП (4/5), 5: 221; СП (6),
5: 109; прештампано (свакако непос редно из СП) у Политици, 87: 27680 (27. 10. 1990).
7
у кутк у как вом тиш ином заветан у (СП, шт. греш ка)
НАЗАД

Састанак на сајму. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), в. уз пјес му Сајам књига;
СР, 10; СП (4/5), 5: 222; СП (6), 5: 110.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Речи и песник. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), напомена као уз пјес му Сајам
књига; СР, 11; СП (4/5), 5: 223; СП (6), 5: 111. Варијанте, КН.
Нас лов: Сарадници
13
кад а треба које да зазвоне

НАЗАД

Судбина речи. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), напомена као уз пјес му Сајам

књига; СР, 12; СП (4/5), 5: 224; СП (6), 5: 112. Варијанте, КН.
Нас лов: Судбина написаног

НАЗАД

Речи као такве. – Књижевне новине, 32: 718 (15. 10. 1986), напомена као уз пјес му Са

јам књига; СР, 13; СП (4/5), 5: 225; СП (6), 5: 113. Исп равк а у стих у 13 према КН
(тврдици). Варијанте, КН.
као сељак ван клас а – зрно пшен ице,
3
4
шумар ван шуме – и саме гране.
6
сак ривене гдегод под лис том,
9
Вол им их и у речн ик у, на гом ил и,
11
глас им вол им и како која изглед а,
Реч ми се и ван пес ама мил и
12
13
као тврд ит и <!> сам звек сребрњак а, (СП, шт. греш ка)
14
као сврац и сам сјај комад ића стак ла.
НАЗАД

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).
наслов: Говор предака
12
око себе сваког боговетног час а.

НАЗАД

„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 упозоравају 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).

НАЗАД

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.
НАЗАД

Новинске речи. – СР, 17; СП (4/5), 5: 229; СП (6), 5: 117. У ст. 2: какви је грамат ичк и не

коректно (требало би: каквих). У заоставштин и, Вранеш, бр. 39 (14: зрелих] зрелину).

НАЗАД

НАЗАД

Реч. – Књижевност, 42: 84/6 (1987), 817; СР, 18; СП (4/5), 5: 230; СП (6), 5: 118. Вари
јанте, К.
6
Изговарам је све тише.
14
они ће певат и слогове оне реч и.
Заборављено име. – СР, 19; СП (4/5), 5: 231; СП (6), 5: 119.

4

падн у ти на памет у миг у (СР)

НАЗАД

Вест. – СР, 20; СП (4/5), 5: 232; СП (6), 5: 120.

НАЗАД

Уметници. – СР, 21; СП (4/5), 5: 233; СП (6), 5: 121.

Нарави
НАЗАД

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
суседу у лед ине (СР)
6
бож ије су па моје, (СР)
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7
8 а)
б)
10 а)
б)
11 а)
б)
12
14 а)
б)
НАЗАД

НАЗАД

зар да се душе зброје (СР)
душе небу одлетеле! (К)
небес има одлетеле. (СР)
храст што пред кућом рас те, (К)
храс тић што пред кућом рас те (СР)
и дедова оруђа. (К)
и дедовс ка оруђа, (СР)
али за изворс ку воду, (СР)
гин ућу ма бил а и туђа. (К)
гин ућу – ма бил а и туђа. (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
Верујем да имам дос та особина
5
И он је случај смат рао судбином,
6
и он је волео јек вечерњих звона
7
и њега је мам ил а вас иона,
није охол био због свеш теног чина.
8
9
Слушао је побож но и шум с Кочера (шт. грешка)
10
као оно о чем у је говорил а вера, –
11
а бројање звезда познат их вечером
12
драго му као рад црк вен и који.
13	О храброс ти му пред ање не пос тоји,
али каж у да сновима беше склон.
14
не зна, али благ био је, сновима склон. (СР, не зна: шт. греш ка?)
Наш хвалиша пивници. – СР, 27; СП (4/5), 5: 239; СП (6), 5: 127. У садрж ај у збирке

СР: Пивници, што упућује, греш ком, на презиме.

НАЗАД

Циганин Марко. – СР, 28; СП (4/5), 5: 240; СП (6), 5: 128.

НАЗАД

Сеоски поштар. – СР, 29; СП (4/5), 5: 241; СП (6), 5: 129.

НАЗАД

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.).
НАЗАД

Одбрана једне нарави. – СР, 31; СП (4/5), 5: 243; СП (6), 5: 131.

НАЗАД

Охолост. – СР, 32; СП (4/5), 5: 244; СП (6), 5: 132.

НАЗАД

Телефонист. – СР, 33; СП (4/5), 5: 245; СП (6), 5: 133.

Заточени
НАЗАД

Кућапатње. – СР, 37; Сп (4/5), 5: 249; Сп (6), 5: 137. у заоставштини, Вранеш, бр. 2176.

НАЗАД

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
Глед а ме из ње сто окаца мрак а –
7
а живота мога тиче се свак а, –
12	На разбој у невид љивом тка тиш ина.
НАЗАД

Ноћ у болници. – СР, 39; СП (4/5), 5: 251; СП (6), 5: 139.

НАЗАД

Болнички сточић. – СР, 40; СП (4/5), 5: 252; СП (6), 5: 140.
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НАЗАД

Болничко јутро. – СР, 41; СП (4/5), 5: 253; СП (6), 5: 141.

НАЗАД

Кроз болнички прозор. – СР, 42; СП (4/5), 5: 254; СП (6), 5: 142.

НАЗАД

Милосрдна сестра. – СР, 43; СП (4/5), 5: 255; СП (6), 5: 143.

3

НАЗАД

Мож да је тек стигла са онога светла, – (СР, шт. греш ка?)

Позивар. – СР, 44; СП (4/5), 5: 256; СП (6), 5: 144.

Немушти језик
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

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 астрофичношћу; 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 километара од град а и мос та (СП)
2
и пос ле тога од мос та и град а (СП)
6
до извора на коме се од вајк ад а (СР)
7
пас тири нап ијал и сеос ка стад а – (СР)
9	На брду вел иком око стот инак квадрата (СР)
стоји кућа наш их дедова и ујак а, (СР)
10
11
с прозорима пун им реза и шипак а. (СР)
12	А тамо ка исток у крај сунчевих врата, (СР)
Језик немушти. – СР, 48; СП (4/5), 5: 260; СП (6), 5: 148. У заос тавш тин и, Вранеш,
бр. 2023 (Нас лов: Како ко 14: уз радост птица и тишине тугу).
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, Вранеш, 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 невена, смиља и лепа-ката.
(СР)
14
рас ту бокорима око вајата. (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, Вранеш, бр. 235 (14: рудокопом жара), 2083.
2
на сунчева врата.
3 (6) Светлих стрел а јата
4 (5) као да је топ груно
5 (4) иск рсе са жбуном,
6 (7) пољана се хвата,
7
шума и појата
10
и у круне смреке
11
пун у рец и срче (шт. грешка, мј. пуни?)
12
сјајем и даљин и
14
рудокопе жара.
Чес ме. – 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, Вранеш, бр. 2161.
Људскимозак. – СР, 56; Сп (4/5), 5: 268; Сп (6), 5: 156.
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НАЗАД

Игралиште у порти. – СР, 57; СП (4/5), 5: 269; СП (6), 5: 157.

НАЗАД

Пред фреском апостола Луке. – СР, 58; СП (4/5), 5: 270; СП (6), 5: 158. Апостол Лука, је

дан од четворице јеванђел иста у новозавјетној трад ицији. По легенд и, био је и сликар.

НАЗАД

Богојављење. – СР, 59; СП (6), 5: 159. – Богојав љење је хриш ћанс ки празник, који у

правос лавном календ ару пад а 19. јан уара. Зато се у 1. стих у пом иње Јовањс ки мраз,
Јовањд ан пад а 20. јан уара.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

Стари народни празник. – СР, 60; СП (4/5), 5: 272; СП (6), 5: 160. У заос тавш тин и,
Вранеш, бр. 2112, 2113 (2:14: и трешће се хиподром смехом вражјег беса), 2155 (1: на
пут] на трке), 2156 (1: и светилиште] и стремите 14: и стрешће се хиподром кико
том задовољног беса] и трешће хиподром кикотом беса; а коњ зарзат од очајног беса).
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	Пош ли сте на трке са ноћне прос лаве (КР)
3	Усп ут има преп рек а и кривина, (Г)
да се не нађете под слапом камења. (КР)
12
да се не нађете испод слапа камења – (Г)
У Г нема ст. 14, а пос љедња строфа има пет стихова.
14
чек а га сад успех, сад засед а чија. (КР)
  2: 1 Заобиђите гробља и свет ил иш те (Г)
3
заобиђите огњиш та ђавоља (Г)
7
уз лицемерн ике немојте јах ат и
13	Нема у Г.
и трес ти хиподром од вражјега бес а.
14
Посвета. – СР, 63; Сп (4/5), 5: 275; Сп (6), 5: 163. у заоставшти ни, Вра неш, бр. 94
(1: Као што на коле ни ма иду на ходочашће 14: изнад висинских осунчаних појата),
2589 (14 =бр. 94). Друга редакција, 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, виле и људи
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Са старим боговима. – 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, Вранеш, бр. 768.
Перунов дворац. – СР, 72; СП (4/5), 5: 284; СП (6), 5: 172. У заос тавш тин и, Вранеш,
бр. 1358 (1: Сев муње ми освет ли дом 14: та зар човек лик његов видети сме?).
Волос. – СР, 73; СП (4/5), 5: 285; СП (6), 5: 173; Књиж евност, 41/82 (1986), бр. 1/2,
с. 3, наднаслов групи пјесама. У заоставштини, Вранеш, бр. 821, под тим насловом дру
га пјес ма (37 стихова, први стих: Јече на зем љи рањеници,; пос љедњи стих: ни чобана.).
ПесникиСветовид. – СР, 74; Сп (4/5), 5: 286; Сп (6), 5: 174. у заоставштини, Вранеш, бр. 230.
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НАЗАД

Заљубљени месец. – СР, 75; СП (4/5), 5: 287; СП (6), 5: 175.

НАЗАД

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 планет и Зем љи у момк а,
3
очарал а је два млад ићк а ока
4
а љубави те одмах не би свес на <.> (П, СР, СП)
5	Не схват и одмах заш то пат и од нес на
и туга заш то хвата је дубок а,
6
7
што се у самоћу пов лач и пре рок а,
8
што јој се не миле свет ина небес на. (СР, СП; шт. греш ка)
10
за земаљс ку, обичн у, љубав спремн у,
11
ко о бог ињи знао о њој да снива.
12
чак кад му Вес на залута у снове,
13
није нас лућ ивао ко га зове,
14
јер је бил а оку људс ком невид љива.

НАЗАД

Химна богиње Весне. – СР, 77; СП (4/5), 5: 289; СП (6), 5: 177.

НАЗАД

Громовник. – СР, 78; СП (4/5), 5: 290; СП (6), 5: 178.

НАЗАД

НАЗАД

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. Мот ив из народне пјес ме Марко

Краљевић и вил а, у којој се вил а натп јевава с Милошем Обил ићем, а онд а га, пош то
га не може натп јеват и, устријел и у грло и у срце.

НАЗАД

Остани путниче. – СР, 81; СП (4/5), 5: 293; СП (6), 5: 181.

НАЗАД

Заборав. – СР, 82; Сп (4/5), 5: 294; Сп (6), 5: 182. у заоставштини, Вранеш, бр. 2175.

14

Звон имо у звона сном нетп лаћена. (СР, шт. греш ка)

МИХОЉСКО ЛЕТО
Збирк а пјес ам а Мих ољс ко лет о изи ш ла је током прољ ећ а, 1987. год ине. „Одлом ак из
зап ис а о сонет у“, потп ис ан иниц ијал им а Дес анке Макс имов ић, дат иран је 12. март а,
па је то приближ но вријеме зав ршетк а рад а на збирц и. На нас ловној стран иц и стој и
„Приред ио Милош И. Банд ић“. Ликовн и прилози Вељко Мих ајловић из графичке ма
пе Хил андар. Пос ебност ове књиг е је у томе што је збирк а сонет а, у кој у су укључен и
и нек и од ран ије објав љен их прим јера овог обл ик а. Такође, њен приређив ач, Милош
И. Банд ић, цијелој збирц и даје свој печ ат приређив ачком концепц ијом и напомен ам а
на крај у, у којим а саопш тав а врло корис не под атке о одређен им сонет им а и разјаш ња
ва изв јес на мјес та. Проз ни „Одлом ак из зап ис а о сонет у“ сврс тан је у одјељ ак „Дод а
ци“, гдје су се наш ле и Банд ићев е „Напомене о овој збирц и и о појед ин им пес мам а“,
те „Бел еш ка о пис цу“ (неау т ориз ов ано). Већ ин а сонет а је, међут им, нас тал а пос љед
њих год ин а, па ће та чињен иц а бит и одлуч уј ућ а при уношењу збирке у изд ање СП, гдје
се она неће понов ит и у цјел ин и. Изос таће цијел и цик лус Прош лост у ствар им а (со
нет и У музеју I–II, Опустели оклоп, Повратак, Мртва тица, Фантастично вече, Гласови
ноћ и), из цик лус а Шумс ки храм пјес ме Јут ро, Сав рем ен ик прадедов а, Геог рафс ки зап ис,
Бранк ов инс ки цветн и врт, из цик лус а Будн а кул а пјес ма Нев ид љив а зем ља. Пјес ник и
њин „Одлом ак из зап ис а о сонет у“ није штамп ан у зас ебном одјељк у, већ непос редно
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иза пос љедње пјес ме. У том „Одломк у“ изнесен и су и нек и од разлога нас тајањ а и кон
цепц ије збирке.
Мото: Стихови су из Шекс пировог 102. сонета (Сонети В. Шекспира, у преводу Жи
војина Сим ића и преп јев у Стевана Раи чковића, Прос вета, Беог рад, 1966).

Шумски храм
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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 бит и отета. (К)
Звона. – Мл, 23; Сп (4/5), 5: 300; Сп (6), 5: 188. у заоставштини, Вранеш, бр. 193
=1394=2127 (14: и пове рава мом очараном духу.).
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, Вранеш, 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
лис так по лис так са тугом пос мат рам (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	Прег рш тима пљуш ти на зем љу лист,
Само трен погледу на дох ват
5
6
прет ворен у вихор и сјај,
11
Сут ра ће забран осван ут 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
Јут рос је овуд а прошао источњак
4
под игао увис пау ч ине свлак,
7
преп лаш ио на гран и гаврана стара,
8
завирио у свак и шумовит буџак.
9
Сад а мрави крпе своје пирам иде,
11
појавиле се из дуп ље веверице.
13
и јури у друг и вид ик по девојк у
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 сад а мрави и црви разносе,
13
да га по обичај у шумс коме сах ране.
14
Туж и за њим нек и ветар изд алек а.
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НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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
Разрушена црк ва пос ле рата.
Још штош та јој се слом и сваког дана,
2
3
сад а се сломе на паперт и врата.
5
да поп рави одеж де апос тол а,
да им освеж и блес ак ореол а
6
7
и да окреч и зидове забата.
кад зима план ин у снегом огрне,
13
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.
наслов: Уса мље ник (к)
2
ход а кроз шуме древн и храм, (К)
лицем му склизне с гране росе грам, (КР)
7
8
с душе слеће ноћне море стега. (К)
с душе слет и ноћне море стега, (КР)
(К)
9	Крв заж убори, олис тај у плућа,
крв заж убори и лис тај у плућа, (КР)
Дрвећу само схватљив разговор. (К)
14
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.).

НАЗАД

НАЗАД

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 заоставштини, Вранеш, бр. 2037, 2153 (14: рањенога одвозе на колима.).

Волела се два ветра
НАЗАД

НАЗАД

Непоновљивсан. – Мл, 45 ; Сп (4/5), 5: 319; Сп (6), 5: 207. Мото је узет из романа
фран цуског писца Марсе ла пруста У трагању за ишче злим вре ме ном, књи га Пут к
Свану: Једна Сванова љубав (уп. на помену Ми лоша И. Бан ди ћа, с. 84, 85). у заоставшти 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 заоставшти ни, Вра неш, бр. 191, 2120 (14: и
нестаде га у пакла бескрају.). Вари јан те, кР.
1
Зак уца мален и враг на врата бога.
И вол и га и дрхт и пред њиме од страх а
2
3
очек уј ућ и глас његов, без пред ах а.
7
да га пош ље у једно од рајс ких сел а,
8
да му да прег ршт шљунк а звезданога
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9
13
14
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

или да му пок лон и душ у човек а?
заборави шта је хтео да га мол и
и нес таде га у пак ла беск рај у.

Гром. – Мл, 47 ; Сп (4/5), 5: 321; Сп (6), 5: 209. у заоставштини, Вранеш, бр. 183
(14: загледо се у модри простор.), 2032 (14: загледо у модар над собом простор).
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.
наслов: Прва љубав
3
гнездо му било топ ли скут,
9
на коме се дотле грејао он –
Волеласедваветра. – Мл, 49; Сп (4/5), 5: 323; Сп (6), 5: 211. у заоставштини, Вранеш, бр. 836 (наслов: Није за децу).

Будна кула
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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). Варијанте, к.
10
и поезије сине шкриња златна,
12
Стихови се отш крин у као шкољке,
зас ветлуца снова златна пена.
14
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, Вранеш, 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 биће.
Млад је и кад му је стот ин у лета,
6
7
а стар кад му је тек двадесета.
10 (12) пус те га да снева док ле хоће,
11 (13) лудога му не ометај у сна,
12=(11)
13=(10)
не бран и му да беж и зем љи са тла.
14
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
Разм иш љам и ја ноћу, дању (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
поток што злато тера,
4
и многа ризница друга.
8
одбац и за борбу полуга.
12
Само рудн ик тај не гас не,

НАЗАД

Песниковкабинет. – Мл, 57; Сп (4/5), 5: 331; Сп (6), 5: 219. у заоставштини, Вранеш, 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
Рађању својих стихова се чуд им.
Сваког се пролећа мој воћњак пробуд и,
5
6
јабуке сјаје од цветног изобиља,
10
отк уд ми воћн их сокова ритам
11
у крвн им судовима, мозга виј угама.
14	У снег ће нам напад ат по гранама. (шт. греш ка)
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 Београду 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 пјесама, „последње“. Могуће је да потиче из редакције која претходи тексту у Мл. у
заоставштини, Вранеш, бр. 174 (14: или просто скамењена бајка давна.). Варијанте, кР.
2	Умес то цветова преп уна опал а,
улазим у дуг у пећ ин у без дна.
4
5 	Проће неко време, месец, мож да два, (МЛ, СП; шт. греш ка?)
7
као да сам је однек уд већ знал а, –
веже ме неш то за њу, не знам шта.
8
10
од чега ме је страх, а опет ми мило, –
11
прив лач и ме као как ва важ на тајна.
12
Је ли овај сан био сећање,
13
или неко давно обећање,
или прос то скамењена бајк а давна.
14
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. Варијанте, кР.
7
сумње буд и, куле у зрак у ствара –
12
сад је на зем љи, сад у свет у снова.
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. Варијанте, кР.
11
мож да су му прец и са афричк их грана,
13	Пром иче тајна као тајна тал ас а,
14
као сенк а облак а преко савана.
Путник. – Мл, 66; Сп (4/5), 5: 339; Сп (6), 5: 227. у заоставштини, Вранеш, бр. 120.

5	Путн ик се осврђе ко да неког чек а. (СП, шт. греш ка)

НАЗАД

Шведска. – Мл, 67; Сп (4/5), 5: 340; Сп (6), 5: 228. у заоставштини, Вранеш, бр. 2108
(наслов: Земља Шведска).
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НАЗАД

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.

НАЗАД

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
воде ме непознат и ми рад ари
5
и спус те где они хоће, у ствари.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Будна кула. – 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.
„Одломак из зап иса о сонет у“. – МЛ, одјељак „Дод ац и“, с. 75–77, потп ис: Д. М.; СП
(4/5), 5: 345–347; СП (6), 5: 233–235, потп ис: Д. М.

ПАМТИЋУ СВЕ
Збирка Памтићу све, с рецензијом Ивана В. Лал ића (предња клапна корица књиге), нема
особит их под атак а о свом нас тајању и концепц ији. Штампана је у 3.000 прим јерак а.
Сас тав љена је из пјес ама које су нас тајале претходн их год ина. Није мијењал а сас тав
уврш ћивањем у Сабране пес ме (6. изд ање, 1990, књ. 5). Пјес ме објав љиване у период иц и
током 1988. год ине вјероватно су пот ицале из рукоп иса за збирк у, па нема битн их разл и
ка између њих и коначне ред акц ије. Прве рецензије објав љене су у Политици и Борби,
25. јуна 1988. год ине. Рукоп ис ни извори за ову збирк у приређивач у нис у бил и на распо
лагању. Некол ико разл ик а, по правилу фонетс ких, и некол ико штампарс ких грешак а у
Сабраним пес мама упућују на непаж љиву корект уру, а не на нак надне ауторс ке изм јене.
Та околност навод и да се у спорн им случајевима прих вате варијанте из збирке, нпр. на
сумце: нас умице (СП), биља: биљака (СП).

Суморна вештина
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

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.
Кога ли то чекам. – ПС, 10; СП (6), 5: 242.
Нека остане мутно. – К, 77: 6–7 (1984), с. 887–888, дио цик лус а Исто се то догађа и у
мени; ПС, 11; СП (6), 5: 243. Варијанте, К.
2	Ни небо није хтело да све знамо,
и оно је желело да има тајн и
3
9	Ни небо није хтело да све чујемо,
11
Почетак нове строфе.
Ћут и и оно, мудро и старо,
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 чек аш (СП)
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Дај неки знак . – ЛМС, 162: 438/1–2 (1986), 4, с надн ас ловом „Три пес ме“; ПС, 13;

СП (6), 5: 245.
4
зам иш љеног и оног ко страд а (ПС, СП; шт. греш ка)
19
Дај ми нек и знак (ЛМС)
20
да си ти то био ипак. (ЛМС)

НАЗАД

Тихи ме прогоне звуци. – ПС, 14; СП (6), 5: 246. Текст по ПС. Седм и стих може имат и

више исп равн их значења: Са њиме се задрже, или: Са њиме се здруже, али не изглед а
лог ична варијанта (однос но шт. греш ка) у СП, Са њима, јер је јед ан глас једн ина.
Са њима се задрже (СП, шт. греш ка)
7
НАЗАД

На јулс кој жез и . – Градина, 21: 11 (1986), 5–6; Књиж евна реч, 17317 (10. 3. 1988), с. 1,

с напоменом: Из књиге која под нас ловом „Памт ићу све“ ускоро изл ази у издању „Но
лита“; ПС, 15; СП (6), 5: 247. У заоставштин и, Вранеш, бр. 972 (1: Невидљиво биће). Ва
ријанте, Г, КР.
2 (3) воду лис та (КР)
3 (2) јед ва чујно (КР)
4
и крил има ме прозирн им обујима, (КР)
5
понесе пут прос тора чис та (Г)
однос и пут прос тора чис та, (КР)
све небес нија. (Г)
6
7 а) Тад у једном час ку (Г)
б)	У једном час у (КР)
тад а
тај ко се чин ио дух вод а, (Г)
8
9 а) вихора влад ар, (Г)
б) или вихора влад ар, (КР)
10
краљ беск раја. (Г)
11
скиде мас ку (Г)
и доби лик људс ки (Г)
У Градини два пос љедња стих а као засебна строфа.

НАЗАД

Обреднаигра. – Градина, 21: 11 (1986), 5; пС, 16; Сп (6), 5: 248. у заоставштини,
Вранеш, бр. 971=1387 (1: Водени дуси играју коло).
Редак ци ја из Градине обја вљу је се у цје ли ни.

Воден и дус и играј у коло
око пунога месеца у вод и.
Оби г рај у га тако много пута,
а ни дах им се не зач у,
зат им као празничн у погач у
ту небес ку новчан иц у од злата
свак и прих вата
и окреће, окреће,
побож но, ћутке,
по древном обреду.

5

10

Пољубе је зат им сви по реду
и забаце,
како се од вајк ад а чин и,
на врх највишој план ин и.
НАЗАД

Игра ватром. – ПС, 17; СП (6), 5: 249. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 377 (Нас лов: Бегу

нац 16: који је ужегао у страх у од мрака.).

696

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

НАЗАД

Славуј месечар. – Књижевна реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с напоменом: Из књиге која

под нас ловом „Памт ићу све“ ускоро изл ази у изд ању „Нол ита“; ПС, 18; СП (6), 5: 250.
Текст по ПС, јер је арх аи чн ији обл ик вјероватн ији и може се (у СП) претпос тавит и
интервенц ија лектора или коректора. Варијанте, КР, СП.
1
Месец се диже над брд има. (КР)
2
И слав уј месечар, његов под ан ик, (КР)
6
дод ируј у му прс ти. (КР)
низ поља пођох нас ум ице (СП)
8
9
Заборавив на увреде и туге (КР)
10, 11 на завист кос а и дрозда, (КР)
12
на радозналост људ и (КР)
слав уј врс има борова, (КР)
13
14
а ја пољем ход ам, (КР)
15
као да су зле чин и (КР)
16
бац ил и на нас ћук и сова (КР)
19
пас ти занос у са вис ине (КР)
20
пробуђен и изненад а (КР)
ја и слав уј под ан иц и месеч ине. (КР)
21

НАЗАД

Грешни анђео. – ПС, 19; СП (6), 5: 251. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 199 (1: Млади

анђео би жел ео 19: љубави стање омађијано.).

НАЗАД

Праузрок. – ПС, 20; СП (6), 5: 252.

НАЗАД

Наговештај. – Градина, 21: 11 (1986), 6; ПС, 21; СП (6), 5: 253. Варијанте, Г.

6
9

НАЗАД

отвориће се неба двери
и опет звери (Г, шт. греш ка)

Суморна вештина. – Вјесник, 48: 14544 (12. 3. 1988), Панорама суботом, с. 11; ПС,

22; СП (6), 5: 254. Варијанте, В.
Град им се да сањам, (В)
9

НАЗАД

Путеви. – Градина, 21: 11 (1986), 6–7; Књижевне новине, 749/750 (1–15. 3. 1988), с. 6;

ПС, 23; СП (6), 5: 255. Варијанте, Г, КН.
4
сам и пос ле рас танк а, (Г)
3	Путеви су зато да се на њима враћамо (КН)
да се на њима сећања (Г, КН)
5
одмотава беск рајна трак а. (Г, КН)
6
11	Путеви су зато да њима омркнемо (ПС, СП; шт. греш ка)
14
да нас доведу у преис конс ка стања (КН)
15
и прек ин у са јавом споне (Г)
19
као што понек а биљк а цвета (Г)

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

Ћутање се чуло. – ПС, 24; СП (6), 5: 256.
Без саговорника. – К, 77: 6–7 (1984), с. 887, дио цик лус а Исто се то догађа и у мени;
ПС, 25; СП (6), 5: 257.
13	У СП стих почео мал им словом, шт. греш ка.
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.).
НАЗАД

Међуградски телефонски разговор. – К, 77: 6–7 (1984), с. 889–890, дио цик лус а Исто
се то догађа и у мени; ПС, 27–28; СП (6), 5: 259–261. Варијанте, К, ПС. У СП шт. гре
шка (стих 5, мало слово пос лије тачке).
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6
14
24
25
28
30
49
51

као кад се склања
бојим се, кад ме не буде,
читам о живот у биља? (К)
читам о живот у биља, (ПС)
Шта би пес ник иначе? (К)
шта би пес ник иначе? (ПС)
Иза стих а 27: Како се леч иш? (К)
Шетам ли много као и пре? (К)
Много и то чес то нас умце (К)
кад зам ириш у нове цвас ти, (К)
враћам се својој пис ања страс ти – (К)

Челик бола
НАЗАД

Вечерња туга. – ПС, 31; СП (6), 5: 265.

НАЗАД

Кад склопим очи. – ПС, 32; СП (6), 5: 266.

НАЗАД

Памтим. – ПС, 33; СП (6), 5: 267.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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 зао став шти ни, Вра неш, бр. 55=285=2576 (19: као пра мен обла ка..). Ва ри јан те, к,
лМС/91
5
помера харт ије са стол а, са под а, (К, ЛМС/91)
9
Болес ник сања нек ак ва жена (К, ЛМС/91; шт. греш ка)
11/12 грл и га, пров лач и му прс те кроз кос у (К, ЛМС/91)
13
на чело став ља комад иће лед а, (К, ЛМС/91)
14
на пос тељу сед а (К, ЛМС/91)
16 а) као да је провел а ноћ у трави. (К)
б) као да је провел а ноћ у трави, (ЛМС/91)
17–19а)	У недра му се зав лач и лак а (К)
и нес таде је –
у заг рљај у испари
као прамен облак а.
б) у врел а му се недра зари, (ЛМС/91)
и нес таде је <.> –
	У заг рљај у његовом испари.
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.) Варијанте, кР.
4
тако ми пролећн их уск рс нућа
6	Памт ићу
7
тако ми лирс ког Млечног Пута
Бол . – ПС, 36; СП (6), 5: 270. У СП првих шест стихова као једна строфа. Претпо

став љамо да је исп раван обл ик у ПС.

НАЗАД

У врућици. – ПС, 37; СП (6), 5: 271.

НАЗАД

Очајник. – ПС, 38; СП (6), 5: 272.

НАЗАД

Нека падне сан. – ПС, 39; СП (6), 5: 273.
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НАЗАД

Не чуди се. – ПС, 40; СП (6), 5: 274; ЛМС, 166, 445/3 (1990), с. 379. У ЛМС дио пјес ме
се разл ик ује од текс та у ПС, СП:

Так ви су они који се не мире
да се живот вол и – а умире.
Так ве су опале Мораве
и Дунави и Тисе,
не чуд и се.
НАЗАД

Спавајте слатко. – ПС, 41; СП (6), 5: 275.

НАЗАД

Зло. – пС, 42; Сп (6), 5: 276. у заоставштини, Вранеш, бр. 372.

Воде и ливаде
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Морам у онај крај. – ПС, 45; СП (6), 5: 279–280.
У завичају. – ПС, 46; СП (6), 5: 281–282. У зао с тавш тин и, Вранеш, бр. 88 (Нас лов:
У давном завичају).
Исто се то догађа и у мени. – Књижевност, 77: 6–7 (1984), с. 888–889, дио цик лус а
Исто се то догађа и у мени; ПС, 47; СП (6), 5: 283. Варијанте, К.
4
И тек наједном стане да се отвара,
7	План ина мрачн и збег до збега
8
загазио у воде.
9	Али намах, не зна се због чега,
13	Од тек погашен их у шум и пож ара
14
нес тишане
15/17 остале су ране,
шаке црвена жара,
кршеви опечен и.
18
Исто се то збива и у мен и.
Људско насиље. – ПС, 48; СП (6), 5: 284–285.

22

и изг уби у пен и блес ку (СП, шт. греш ка)

НАЗАД

Тајанствени сапутник. – ПС, 49; СП (6), 5: 286.

НАЗАД

Предвечерје. – ПС, 50; СП (6), 5: 287.

НАЗАД

НАЗАД

Вихортуђинац. – пС, 51; Сп (6), 5: 288. у заоставштини, Вранеш, бр. 53=300 (13:
кичица горка.).
Сликар луталица. – ПС, 52–53; СП (6), 5: 289–290.

22

подне понек а и мрља модра (СП, шт. греш ка)

НАЗАД

Змија зем љакиња. – ПС, 54; СП (6), 5: 291.

НАЗАД

Белоушка. – ПС, 55; СП (6), 5: 292.

НАЗАД

Мраз. – пС, 56; Сп (6), 5: 293. у заоставштини, Вранеш, бр. 220=1020 (16: и у мени.).

НАЗАД

Портрет планинке. – Књижевност, 77: 6–7 (1984), с. 886–887, дио цик лус а Исто се
то догађа и у мени; ПС, 57–58; СП (6), 5: 294–295. Варијанте, К.
Нас лов: Портрет
4 	Као снег
што по ноћ и с вис ине падне
5
699

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

12
14
19
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

личе на тал ире
Из безаз лене које си ведрине,
и доброте,

Зимскаподокница. – Република (Загреб), 42: 3/4 (1986), 273–174 (лат.), у оквиру тематског 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 заоставштини, Вранеш, бр. 291, 2869 (22 зимске] снежне). Варијанте, Р.
2
Градс ка тиш ина зиме фебруарс ке.
3
Зас ипа вид ик снег као цвет воћн и
а њу у пролећа односе сна санке.
4
5
Град се у бел а прет ворио чуд а,
6
круне дрворед а у сребрно пруће,
7
пах уљице збуњене не знај у куд ће.
8	Наједном у прозоре девојке – груд а
9
остави траг на једног окна стак лу
сличан плаш љивоме пољупц у лак у.
10
пром рз лим крилом прозор окрзнул а
12
13
или вет ром нанета вејавица –
а ипак оштар шум је добро чул а.
14
16	Пус то, ни пијан ица ни пес ник а,
само под прозором, на рубу плочн ик а
17
18
млад ића јој незнаног тамна пега.
19	Поново снега једна прег ршт неж на
зас леп и јој за трен још сањиве очи.
20
21
Јед ина у целом граду подокн ица
Једна у граду снеж на подокн ица (СП, шт. греш ка)
22
усред снеж не фебруарс ке ноћ и.
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.
Пос вета: Заги
14
крун ице сребрног цвета наранџ ина,
21
на прс те нав лач и прс тење биљура.
22
Два људс ка стабла млад а уцветал а,
26
снеж на јагњад,
вејавице сва неземаљс ка чуд а.
27
Пос љедња строфа (стих 28–30) у К није издвојена.
28/29 Иду, иду, свеједно им је куд а<.>
30	Пах уља на њих са небес а пад а.
Старинскавечера. – пС, 62; Сп (6), 5: 300–301. у заоставштини, Вранеш, бр. 16 (наслов: Позивница на вечеру).

Надахнуће
НАЗАД

НАЗАД

Надахнуће. – Стрем љења, 28: 1 (јан уар 1988), с. 3, као дио цик луса Жељна сам разгово
ра; Књижевна реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с напоменом: Из књиге која под нас ловом
„Памт ићу све“ ускоро изл ази у издању „Нол ита“; ПС, 65; СП (6), 5: 305. Варијанте, С.
2
треба га пит и
Пролећни сликови. – Књижевна реч, 17: 317 (10. 3. 1988), с. 1, с напоменом: Из књиге која

под нас ловом „Памт ићу све“ ускоро изл ази у издању „Нол ита“; ПС, 66; СП (6), 5: 306.
У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 218 (1: Тек што се роди прв и стих 20: једва одол ов ам
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нестрп љивом стиху.), 1030 (Варијанта има 15 стихова: 1: Тек што се роди први стих 15:
што пчелама једва одолева.), 1990. Варијанте, КР.
Нема у КР.
1
2, 3 Тек што се род и први стих
4
а ројење сликова поче,
5
закопчавај у до грл а пес му
9
шум и о гран у.
и што пљуш те мирис а кише.
13
Нема у КР.
14
15
Јед ва одолевам
нес трп љивог слик а звон у и смех у,
16
17
с дес на и с лева,
18, 19 као пчел ар с упаљен им трудом у мех у
НАЗАД

Рађање пес ме. – ПС, 67; СП (6), 5: 67.

1	Не иди сад, ник уд не иди, (ПС)

НАЗАД

Песниковописмоумузеју. – пС, 68; Сп (6), 5: 308. у заоставштини, Вранеш, бр. 304 (9
стихова).
11
не знај ућ шта свак а реч у њем у знач и (ПС)

НАЗАД

Волшебник речи. – ПС, 69; СП (6), 5: 309.

Јован Дуч ић, вел ик и српс ки пјес ник, 1869? – 1943. Мож да се на њега однос и и идућа
пјес ма.

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

Занос песником. – ПС, 70; СП (6), 5: 310. Уп. напомен у уз пјес му Волшебник речи.
Слутњасмрти. – Књижевна реч, 12: 227 (10. 2. 1984); Песничке новине, 8: 1–3 (јул,
1984), с. 34; у пн факси мил аутографа пјесме ни ки те Ста нескуа (на ру мунском),
преведене као Писмо писано у хитрини за вечну Десанку Макси мовић; пС, 71; Сп
(6), 5: 311–312. у заоставшти ни, Вра неш, бр. 2364. Исте вари јан те у кР и пн, из у зев
гдје је посебно на ведено.
Ве ли ки ру мунски пјесник ни ки та Ста неску (1933–1983), доста превођен на српски
језик и у ти јесним веза ма са српским пјесни ци ма и са српском поези јом. у истом
броју књи жевне речи обја вљени су и његови при лози и при лози дру гих српских
пјесни ка посвећени његовом дје лу и лич ности.
3
засен и га рефлектора топ ли блес ак,
6	Али, како га опкол и пес ничк а свита,
13	Али, поново са час а на час (само ПН)
15
као сам себе паж љиво да слуша, (само ПН)
20
као суморне музике смрт и тал ас.
22
у пределе поезије зарон ио.
23	Ах, Ник ита, Ник ита, 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.
НАЗАД

Наставакразговора. – пС, 73–74; Сп (6), 5: 314–316. у заоставштини, Вранеш,

бр. 2328.
6
да га Србе сврс там, (СП, шт. грешка)
Радован Зоговић (1907–1986), пјес ник и пол ит ичар. Осим на прис на дружења с Де
санком Макс имовић, ова пјес ма алуд ира на Зоговићева страд ања и изол ац иј у за
вријеме прогона информбироваца у тад аш њој Југос лавији (1948–1955).
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НАЗАД

Ројење. – пС, 75; Сп (6), 5: 317.

НАЗАД

Здравицамладимпесницима. – пС, 76; Сп (6), 5: 318. Друга редакција у ЗС.

НАЗАД

НАЗАД

Говорник. – ПС, 77; СП (6), 5: 319.
Мил ан Богд ановић (1892–1964), беог радс ки универзитетс ки професор и књижев
ни крит ичар, познат као изванред ан говорн ик.
Отворена књига. – Живот, 36: 71/9–10 (1987), 244–245; ПС, 78; СП (6), 5: 320.

5
12

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

и њезин их брига.
који само у књизи пос тоји.

Сећање на Исидору. – ПС, 79; СП (6), 5: 321–322. У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 2350
(Нас лов: Исидора (Човек-жена) 1: њене] твоје).
Пјес ма се тиче Исидоре Сек ул ић (1877–1958), познате српс ке књижевн ице, којој је
Д. Макс имовић бил а блис ка.
Прекасно. – пС, 80; Сп (6), 5: 323. у заоставштини, Вранеш, бр. 2183 (1: ћете] ћеш)
Разговор радозналца са песником. – Градина, 21: 11 (1986), 7; ПС, 81; СП (6), 5: 324.
У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 973 (Нас лов: Разговор на улици (Разговор са радознал
цем). Варијанте из Градине. У заг рад и уз број стих а је поред ак из основног текс та.
6
– Како је ваше срце младо?
7
– Оно ми је вечн и нес покојн ик.
8
– Пишете ли још о љубави,
ја те пес ме радо читам?
9
10
– Љубав има моје крви ритам,
она је мој двојн ик.
11
12 (14) – Каж у да су вам пес ме иск рене.
13 (15) – Има их и веродос тојн их, (шт. греш ка, зарез умјес то тачке)
14 (12) – У њима се чес то у прош лост враћате?
15 (13) – Има так вих многобројн их.
– Мој дух је страс ни понорн ик.
17
18
– Зато ваљд а друш тво избегавате?
– Поезија ми је саговорн ик.
19

Прашуме
НАЗАД

Прашуме. – Савременик, 34: 7/3–4 (1988), 162–163 (лат.); ПС, 85–86; СП (6), 5: 327–329.

Варијанте, Са.
10
где вребај у бол а заседе тајне;
мож да до проп ланак а
13
14
где мис ао ниче млад а,
20
зап ињем о мис ли зам ршен их вреже,
25–26 где нес лућена мис ао бане пред човек а.
28
и банем у старе забране сећања,
30
обрас ле у маховин у туге
34, 35 у Са као јед ан стих.
42
да стигне до пророчк их снова (шт. грешка)
44
Јут рос трчах проп ланком
49
слушам бајк и шапат,
50
и занета, у над ахн ућу,

НАЗАД

Сам. – ПС, 87; СП (6), 5: 330–331.

22

покојн ичк у осам љеност стид а (СП, шт. греш ка)
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Бежимо. – пС, 88–89; Сп (6), 5: 332–333. у заоставштини, Вранеш, бр. 15 (наслов:
Чека ли нас негде Ноје).

НАЗАД

Ако се врати. – ПС, 90; СП (6), 5: 334.

НАЗАД

Провири човек из шпиље. – ПС, 91; СП (6), 5: 335.

НАЗАД

Десет божјих заповести. – ПС, 92–93; СП (6), 5: 336–337.

НАЗАД

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 Мал а је гран ица где се свршавај у
Мож дане ћел ије
4
Свак и час се нетелес но
у телес но прел ије
5
НАЗАД

Све ће бити пухор. – ПС, 95; СП (6), 5: 339.

НАЗАД

Узбуђујеме. – пС, 96; Сп (6), 5: 340–341.

18

зат вориле вид ик као модри оков, (СП, шт. греш ка)

НАЗАД

Чекаћу. – пС, 97–98; Сп (6), 5: 342–343.

НАЗАД

Неће ме бити. – Живот, 36: 71/9–10 (1987), 243–244; ПС, 99–100; СП (6), 5: 344–

346. Варијанте, Ж.
2
на ливадс ким изложбама биља,
међу свилен им руп ицама мак а, (шт. греш ка)
3
5
крај дуг их вит ица ковиља,
9
крај облутак а лубен ица
10
и груд ви злата диња,
ни дрењинама крај модрих пиљак а,
13
у купаца свит и
16
на поноћн им концерт има
ћукова и сова
17
нећу слушат и соп ране јулс ких певица
18
у мук вечнос ти ћу се слит и,
20
Заборавићу ђаволс ки бело (ПС, СП; шт. греш ка)
21
грло снега
небом пот ке дуга,
22
24
страс ну врел ин у жеге
Стихова 30–36 нема у Ж.
36	По парковима ићи ће у сус рет мен и
доп ираће из бронзе сетне јеке
39
40
моје сабраће,
43	Нећу више прол азит и с пролећа рана
44
гробљем пун им сах рана,
46
отворен их рана,
47
међу живима нећу сузе лит и,
48
неће ме бит и.
49	О вел ик им празниц има
50
кад се сви живи и мрт ви
52
и помешај у радос ти и жалос ти;
53
док се међу живима и мрт вим
54
воде разговори,
55
ја ћу са мрт вима бит и.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

НАЗАД

Полет у висине. – Живот, 9/10 (1987), 246; Књижевне новине, 40: 749/50 (1. 3. 1988);
ПС, 101–102; СП (6), 5: 347–348. Варијанте, КН, Ж.
Нас лов: Игра дактил а (Ж)
Прва и друга строфа у КН и Ж у једној строфи.
3
завичајн и вил инкоњиче (ПС, СП, шт. греш ка?)
6	Прелећемо врх унце и врзине, (СП, шт. греш ка)
7	Прес тигнемо птице и зловет ре, (КН, шт. греш ка?)
10	Не тич у нас се брвна ни мос тови, (КН, Ж)
12 а) вођице које руке пек у, – (КН)
б) ни вођице које руке пек у, – (Ж)
Још није сазрело ни подне, (КН, Ж)
15
17	Греш ка у конг руенц ији: пред браве јој (зам јен ица се однос и на вратн ице),
требало би пред браве им (уп. стих 31).
22
Доле дубоко су равнодуш ни (КН, Ж)
23
приземн и и малодуш ни, (КН, Ж)
24
злорек и и злот вори. (КН, Ж)
31
почек ајмо да нам се отворе, (КН, Ж)
И гавран рече. – ПС, 103; СП (6), 5: 349. Мото је цитат дијел а стих а познате пјес ме
„Гавран“, америчког пјес ник а Едгара Алана Поа.

НЕБЕСКИ РАЗБОЈ
Збирка је објављена је у Беог раду 1991. год ине, у издању Интерп реса (Interpress), с рецен
зијом песника Драгана Лук ића и илустрац ијама Љиљане Јарић, у тираж у од 5000 приме
рака. Један дио текстова је истовјетан (или са варијантама) текстовима у друг им збирка
ма, о чем у се у напоменама дај у под ац и (СКРАЋЕНИЦ Е: ЗС – Зовина свирал а, збирк а;
МЛ – Михољско лето, збирка; МС – Међаши сећања, збирка; НР – Небески разбој, збирка;
СП – Сабране пес ме).

Сан детињства
НАЗАД

Песниковабиографија. – нР, 7; друга редакција, ЗС, 45.

НАЗАД

Поверујте. – НР, 8, 77.

НАЗАД

Љубавна бајка. – НР, 9.

НАЗАД

Сан из детињства (I). – НР, 11; ред акц ије МЛ, 61; СП (4/5), 5: 335; СП (6), 5: 223:
Сан; Књижевна реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1, с наднас ловом за груп у пјес ама,
„Пос ледње“. Мог уће је да пот иче из ред акц ије која претход и текс ту у МЛ. У заос тав
штин и, Вранеш, бр. 174 (14: или просто скамењена бајка давна.).

НАЗАД

Саниздетињства(II). – нР, 13.

НАЗАД

Чишћење сеоске школе. – НР, 14.

НАЗАД

Читаоница на тавану. – НР, 15; – Књижевност, 77: 1–2 (1983), с. 5, наднас лов за ци

клус, Међаш и сећ ањ а; – МС, с. 25–26; СП (3/5), 5: с. 144–145; (6), 5: 32–33; НР, 15.
У заос тавш тин и, Вранеш, бр. 1007 (1: бил а је] био је). Варијанте, К.

НАЗАД

Школскигуслар.– нР, 16.

НАЗАД

Добег лица. – НР, 17.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Завађене мачке. – НР, 19.

НАЗАД

Сећање на Бину. – НР, 21.

НАЗАД

Селидбадуша. – нР, 22.

НАЗАД

Нема пис ма. – НР, 23.

НАЗАД

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.

НАЗАД

Прва љубав. – НР, 27.

НАЗАД

Волишли. – нР, 28.

НАЗАД

Догодисе. – нР, 29.

НАЗАД

Умладости. – нР, 30.

НАЗАД

Студентбезновца. – нР, 31.

НАЗАД

Сусрет школских другова. – НР, 32.

Прадеда моје мајке
НАЗАД

Ђурђевданскиуранак. – нР, 35.

НАЗАД

Словенскибог. – нР, 36. На

НАЗАД

роднаклетва. – нР, 37.

НАЗАД

Просјацинасајму. – нР, 38.

НАЗАД

Бегунац. – НР, 40.

НАЗАД

Под небом од жице. – НР, 41.

НАЗАД

Крштење. – НР, 42.

НАЗАД

Бунило. – НР, 43.

НАЗАД

Слутим блиска зла. – НР, 44.

НАЗАД

Сан пред зору. – НР, 45.

НАЗАД

Не тражи старо гробље. – НР, 47; друга ред акц ија Затрав љено гробље. –ЗС, 156;
Књиж евн е нов ин е, 42: 779–780 (1/15. 7. 1989), с. 12. – Стрем љењ а, 30: 9 (1990), с. 5.
У Стрем љењима уз Затрав љено гробље штампане су греш ком две пос ледње строфе
пес ме Ђорђе убија аждају. У заос тавштин и, Вранеш, бр. 78 (1: не тражи ту] ту не тра
жи – пос љедњи стих: ни ждребад, ни јагње, ни овце.).

НАЗАД

ЦрквенимузејуБранковини. – нР, 48.

НАЗАД

Прадед моје мајке. – НР, 49; – ЛМС, 163: 440/1 (1987), с. 4–5, дио цик луса Сонети; СР,

НАЗАД

Русофилов орман за књиге. – НР, 50; наслови се односе на роман и драму Л. Н. Толстоја.

26; СП (4/5), 5: 238; СП (6), 5: 126; НР, 49. У заос тавштин и, Вранеш, бр. 2141 (1: Веру
јем да имам доста особина 14: али, каж у, да сновима беше склон.). Варијанте, ЛМС.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Дедаумесве. – нР, 51.

НАЗАД

Смртмајке. – нР, 52.

НАЗАД

Ноћпослесахране. – нР, 53.

НАЗАД

Васионадечјесобе. – нР, 55.

Доведи птицу
НАЗАД

Јесењеподне. – нР, 59.

НАЗАД

Месечевосмех. – нР, 60.

НАЗАД

Ветарпакосник. – нР, 61.

НАЗАД

Зимсковенчање. – нР, 62.

НАЗАД

Благовама. – нР, 63.

НАЗАД

Завичајуснегу. – нР, 65.

НАЗАД

Рађањецвета. – нР, 67; дру га реда ки ја, Путеви, 26: 4 (1980), 13–15; у заоставшти ни,

Вра неш, бр. 1357.
НАЗАД

Доведиптицу. – нР, 68.

НАЗАД

Ћукиздедовскогзабрана. – нР, 69.

НАЗАД

Такмичење. – нР, 70.

НАЗАД

Грозничависан. – нР, 71.

НАЗАД

Грлице. – нР, 72.

НАЗАД

Сеоскагатара. – нР, 73.

НАЗАД

ШумауИзрае лу. – нР, 75.

НАЗАД

Поверујте. – нР, 77.

Волшебна зем ља
НАЗАД

Залутах. – нР, 81.

НАЗАД

Немуштипријатељи. – нР, 82.

НАЗАД

Волшебназемља. – нР, 83; – Градина, 27: 1 (1992), с. 46, с другачијом строфичношћу.

у заоставштини, Вранеш, бр. 2401.
НАЗАД

Болеснианђели. – нР, 85.

НАЗАД

Песниковаколевка. – нР, 87.

НАЗАД

Честитке. – нР, 88.

НАЗАД

Говоргостапесника. – нР, 89.

НАЗАД

Књижевновечемладих. – нР, 90.

НАЗАД

Срећновамсећање. – нР, 91.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

Натпевавање. – НР, 92; СР, 80 (варијанте).

НАЗАД

Небојсебола. – нР, 93.

НАЗАД

Смртматематичара. – нР, 94.

НАЗАД

Узалуднаопомена. – нР, 95; – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 4, део циклуса Сонети; у заоставштини, Вранеш, бр. 2038 (14: и Триглава врхови снежни.), 2148. посвета словеначком песнику Францу прешерну упућује на конкретну лектиру (његову песму).

НАЗАД

Молба богу Световиду. – НР, 96.

НАЗАД

Празник у Луковдолу. – НР, 97.

НАЗАД

НАЗАД

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.

ЗОВИН А СВИРАЛ А
Збирк а Зовина свирала објављена је у редовном колу СКЗ (коло 85, књ. 564), 1992. године
у тираж у од 3.000 прим јерак а. Преш тампана је у дивот опрем и, 1993, у 2.000 прим јера
ка. Рецензент је био Милорад Ђурић, тад а уредн ик СКЗ. Сас тав љена је из пјес ама које
су објав љене пос лије Сабраних песама, али садрж и такође више пјес ама уврш тен их у
ран ије збирке, најчеш ће са ситн ијим (варијанте) или крупн ијим разл ик ама (ред акц ије).
Дио пјес ама уврш тен их у ову збирк у објав љен је у период иц и за ауторк ина живота.

Визије изнад Крем ља
НАЗАД

ЈутроуКремљу. – ЗС, 7.

НАЗАД

Празничниметеж. – ЗС, 8.

НАЗАД

Кремаљскимузеј. – ЗС, 9.

НАЗАД

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, Вранеш, бр. 171. Редакција из Књижевности доноси се у цјелини.

Визије у Крем љу
Све од успомена и злата
у ваздух у лишеном озона.
Катарине Прве укочене коч ије
на два спрата,
у њима само успомена,
тих а, нес рећна жена,
чије су се руке
прет вориле у руде.
И време неу м итно
тера у заборав
коч ије
њене.
Шлепови царич ине венчан ице
као мрав ље чете
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тлом св вук у.
Пош ла је на венчање,
али нема цара
да јој пруж и рук у.

15

Једна двес тагод иш ња лутк а,
бивша царица,
слепа глед а пос мат раче.
На богатој лепези њеној
заос тал а суза
као на пау ч ин и кап росе.

20

Мрт вој цариц и сан не пад а на очи.
У поноћ пун у она вид и
облак у белом чун у
однос и најс ветлије кубе
и у небес има
нек уд а се губе.
Слепа и занета
глед а заг рљај крс това
и облак а.
Крс тови јој се чине
сад лас те крил а златн их,
сад светле гран ице.
А кад облац и оду,
крс тови су где су и бил и
у небес ком своду.
Слеп у цариц у из дана у дан
прогоне та над црк вама чуд а.

25

30

35

40

Чес то она пос мат ра
у Крем љу на зем љи звона
ист ргн ут их језик а
нема стоје.
Забрањено им да каж у
шта је видело које.
А њај се чин и
да то су она што су звон ил а
на њеном венчању.

45

50

Ноћас је уснил а
прол ази кроз Кремаљ рано,
он мирише росом и озоном
и умук лим звоном проговара.
Дим с кад ион ица кад и
круне дрвећа.

55

Али и мрт ва зна она: то се само прош лос ти сећа.
И опет сваке ноћ и глед а
што је нек ад глед ал а са царем
такм ичење црк ава и небес а:
сад небо цвета јагорчевином звезда,
и њихове цвас ти на црк ве стрес а,
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сад звон иц и својим пупољц има
ноћна обас ипај у небес а.
Мрт ва и усам љена
пос мат ра тако даноноћно
небес ка чуд а:
чупај у облац и с купол а
крс тове јој знате
и односе пут небес на свод а –
јед ан их ишч упа па другоме дод а,
а она мрт ва, још их чек а да се врате.
Свак и пут кад потоне у сан,
вид и лоптај у се анђел и
древн им кубет има.
Анђелс ки длан и бел и
сад их њих ај у,
сад узбац уј у до самог неба,
отимај у се о њих, тук у,
и поново као деца добац уј у
јед ан другом у рук у.

НАЗАД

80

90

Сан. – ЗС, 16. – Друга редакција објављена у збирци Михољско лето (в.). Тамо и остале напомене о разликама и изворима.
Цркваупламену. – ЗС, 17–18.

НАЗАД

Зовинасвирала. – ЗС, 19–20

НАЗАД

85

Брзојавдавноодсутном. – ЗС, 15; књижевне новине, 44: 827 (1. 10. 1991), с. 5, с разликама у интерпункцији и строфичности. у ст. 8: са. у заоставштини, Вранеш, бр. 124,
170.

НАЗАД

НАЗАД

70

75

Торњеви кремаљс ки
јабук ама рађај у златн им,
анђел и их бел их крил а
беру и криј у у недра
и, зат им јед ан другоме
добац уј у из руке у рук у
односећ иза сводова трис та,а мрт ва царица се сећа
јабук а из вртова
свога дет ињс тва.
НАЗАД

65

Лутампарком. – ЗС, 23. – лМС, 163: 440/1 (1987), с. 3, дио циклуса Сонети. у заоставшти ни, Вра неш, бр. 139 (1: час срце] срце), 2147. Ре дак ци ја из заоставшти не у
ЗС. у ст. 7 (лМС) би љем га зи сит но, пруће ломи љу то – вјероват но штам парска грешка (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 хип ик из чувенога
Флауер-Пауер клана
стојим нас лоњена на стабло лип и,
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ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

лис на пламењача боје мерџана
пол ако сип и.
У зем љу сам уроњена
поп ут корена,
а неба се машам као птичја јата,
ниш та под богом не разу мем
и све схватам.
Као хип ик
ослобођена бод љик авих жица
друш твен их обичаја
живим животом облак а и живица
од зрак а
и сјаја.
НАЗАД

Необичнамисао. – ЗС, 25.

НАЗАД

Јошјестрашније. – ЗС, 26; В. напомене уз редакцију у СЉ.

НАЗАД

Усовбола. – ЗС, 27.

НАЗАД

Недоумице. – ЗС, 28.

НАЗАД

Старење. – ЗС, 29.

НАЗАД

Копачбунара. – ЗС, 30. В. напомену уз редакцију у СЉ.

НАЗАД

Варљивесветлости. – ЗС, 31. – Истовјетан тексту у СЉ.

НАЗАД

Лоповиказна. – ЗС, 32.

НАЗАД

Јутросстеминеопходни. – ЗС, 33.

НАЗАД

Ускрснуће. – ЗС, 34.

НАЗАД

Привид. – ЗС, 35.

НАЗАД

Мисаопонорница. – ЗС, 36.

НАЗАД

Умрежисећања. – ЗС, 37.

НАЗАД

Новембарскаслутња. – ЗС, 38. В. напомену уз другу редакцију, у МС.

НАЗАД

Недам. – ЗС, 39.

НАЗАД

Злипредзнак. – ЗС, 40.

НАЗАД

Кошмар. – ЗС, 41.

НАЗАД

Дамебољепознате. – ЗС, 42.

НАЗАД

Паучинаснова. – ЗС, 43.

НАЗАД

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.

свак и котач је врео,
као чел ик се сија.
У мозгу ми се збива нек а
пос ледња чарол ија.
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ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

НАЗАД
НАЗАД

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 наслова „Де вет пе са ма“; – кн, 44: 852
(15. 11. 1992), с. 3. у заоставшти ни, Вра неш, бр. 2551(вари јан та има 17 сти хова). Вари јан те, лМС/86; лМС/90; лМС/91. Текст за ЗС је из ру кописне заостав шти не
(уп. Вра неш). Даје мо у цје ли ни и ре дак ци ју из кн, а дру ге раз ли ке у поје ди начним сти хови ма.

Човек зам иш љен сед и,
самоћа му год и,
пос мат ра шљунак звезда
у вод и мирној –
а негде у вен и кап крви му гус не.
О чем у мис ли у ноћ и прозирној:
о прол азнос ти, о тајнама неба
или му пад ај у на ум
неке очи и усне –
а из крвнога суд а
смрт га вреба.
Мож да о дет ињс тву сања,
о сребру снеж нога цвета,
леденог на окн у грања –
а веном му шета
кап ља крви згрушана.

Немирансан. – ЗС, 47.

НАЗАД

Старедуше. – ЗС, 49.

10

15

Мож да на пут смера да крене
у зору рано,
жељан далек а света –
а кап крви отк ин ута од вене
у срце му се зарива
као зрно пуш чано.
5, 6 а негде у вен и кап крви му гус не. (ЛМС/ 86, 91)
а негде у вен и кап крви му гyсне. (ЛМС/ 90)
7	О чем у мис ли по ноћ и прозирној: (ЛМС/ 90)
8
о прол азнос ти, о тајнама неба (ЛМС/ 86)
о бес мртнос ти, тајнама неба, (ЛМС/90)
о бес мртнос ти, о тајнама неба (ЛМС/ 91)
9, 10 или му на ум пад ај у неке очи и усне, – (ЛМС/ 90)
11, 12 а у крвноме суду смрт га вреба. (ЛМС/ 90)
о сребру снеж ног цвета, (ЛМС/ 90)
14
	Пос лије стих а 17: (ЛМС/ 86, 90)
Мож да на пут смера да крене
а) у зору рано, (ЛМС, 86)
б) у зору рано (ЛМС, 90)
жељан далек а света –
а кап крви отк ин ута од вене
у срце му се зарива
као зрно пуш чано.
НАЗАД

5

711

20

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

НАЗАД

Наједномсампролећемопијена. – ЗС, 50. – СЉ, 31; – Сп (3/5), 5: 35; (6), 4: 295. поново, 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.

НАЗАД

Женаилипа. – ЗС, 51.

НАЗАД

Болесникугрозници. – ЗС, 52.

НАЗАД

Преплашенаптица. – ЗС, 53.

НАЗАД

Људскосрце. – ЗС, 54.

НАЗАД

Наиваноптимизам. – ЗС, 55.

НАЗАД

Деветиспрат. – ЗС, 56.

НАЗАД

Ноћупланини. – ЗС, 57.

НАЗАД

Чудновато. – ЗС, 58.

НАЗАД

Буновансан. – ЗС, 59.

Тајна снова
НАЗАД

НАЗАД

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 пјесма), 445, 483, 2571. Редакција из Стремљења се у првим стиховима дјелимично разликује од основног текста у ЗС.

Ливаду осунчан у, у цвет у,
поп рс ка пламењача –
то се нек и облак у пубертет у
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

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 само о празник у
драгом гробу навраћа
тако ти к мен и сад.
У душ и ти увело сећање,
5
рук а мирна, прох ладна,
у срц у заљубљеност нова.

Сед имо једно према другом
као две суседне хумке
између нас вечерња тиш ина.
Потом ја кључ ићем
неког давног сећања
отворим разговор.

10

Рас тадос мо се као пос ле сах ране.
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ТРАЖИ

________ Напомене ________

САДРЖАЈ

НАЗАД

Месец. –ЗС, 68.

НАЗАД

Узалуд. –ЗС, 69.

НАЗАД

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 прошао
кроз љубави и судбинс ке и трен утне,
онај чије су очи лирс ке
од неп робдевен их ноћ и
бивале уморне и од туге мутне.
Опад ало је двадесет пута
лиш ће са брезе и јасена,
са кленова и оскоруша,
али је остао твој поглед птич ији
и осмех тан ушан,
остало је твојих десет душа
и још си онај свач ији и нич ији.
НАЗАД

Раскршће. – ЗС, 71.

НАЗАД

Самоћа. – ЗС, 72–73.

НАЗАД

Могилевремена. – ЗС, 74.

НАЗАД

Заборав. – ЗС, 75.

НАЗАД

Сетисесмрти. – ЗС, 76.

НАЗАД

Тужбалица. – ЗС, 77–78.

НАЗАД

Песникова колевка. – ЗС, 79.

НАЗАД

Последњеконачиште. – ЗС, 80.

НАЗАД

Успомене. – ЗС, 81.

НАЗАД

Кадженаволи. – ЗС, 82.

НАЗАД

Зимскипразник. – ЗС, 83.

НАЗАД

Тајнаснова. – ЗС, 84.

НАЗАД

Твојчасовникунапредиде. – ЗС, 85.
Часовник са истока. – Живот, 36: 71/9–10 (1987), с. 245–246, Твој часовник унапред

иде; ЛМС, 166, 445/3 (1990), с. 380. Ред акц ија из ЛМС донос и се у цјел ин и.

Часовник са исток а

Далек и пријатељу,
твој часовн ик унап ред иде.
Код тебе је већ цик зоре,
а код нас се још звезде виде
и пом рч ина њиве оре.

5

Кад а ти будеш зап ис ивао
пес му јутарњу,
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________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

тек рођен у,
ја ћу још леж ат и сах рањена
у сна тајн у.

10

Јутарњег сунца тан уш на обрва
кад се код нас иза брд а јави
одгонећ мрак под стрехом остао,
и сунце ме тек умије,
ти ћеш већ хитат и на пос ао.

15

Сунце ће код нас још сијат и,
а код вас ће већ бит и сутон –
час кад се сања и пат и,
и ти ћеш мож да уто
на запад, према мен и, поглед ат и.
– Варијанте, из часоп ис а Живот (према ред акц ији из ЛМС).
1
Далек и мој пријатељу,
7
тек рођен у,
пес му јутарњу,
8
одгонећ мрак под стрехом остао,
13
14
и сунце мене тек умије,
18
час кад а се сања и пат и,
и ти ћеш, мож да, уто
19
НАЗАД

НАЗАД

20

Једнадушамеинспирише. – ЗС, 86. – лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 718, наднаслов „Девет песама“; Јефимија (Трстеник), 1: 1 (1992), с. 61, наднаслов „Из рукописа“. у заоставштини, Вранеш, бр. 2553. Варијанте, лМС, Ј(ефимија).
5
стихови ми не слазе с ума (ЛМС)
13
у ту туђу душ у, (ЛМС)
у ту туђу душ у (Ј)
као у загонетн у чес те тмуш у (ЛМС, Ј)
15
као у план инс ку тамн у јаруг у. (ЛМС)
16
као у план инс ку, тамн у јаруг у. (Ј)
Бегунац. – ЗС, 87; дру гаредакција: Игра ватром. – пС, 17; Сп (6), 5: 249. у заоставштини, Вранеш, бр. 377 (наслов: Бегунац 16: који је ужегао у страху од мрака.).

НАЗАД

Балет. – ЗС, 88.

НАЗАД

Прекор. – ЗС, 89.

НАЗАД

Сан. – ЗС, 90.

НАЗАД

МузејуОшвенћиму. – ЗС, 91–92.

НАЗАД

Записодеци. – ЗС, 93.

Девети вал
НАЗАД

Грлице. –ЗС, 97. Раније у књизи Песме о птицама, 74.

НАЗАД

Таоци. – ЗС, 98–99; истовјетан текст, Књижевне новине, 44: 852 (15. 11. 1992), с. 3. у за-

оставштини, Вранеш, бр. 166, 401.
НАЗАД

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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________ Напомене ________

САДРЖАЈ

НАЗАД

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.

НАЗАД

Знамосе. – ЗС, 105.

НАЗАД

Децембарскидан. – ЗС, 106.

НАЗАД

Лето. – ЗС, 107.

НАЗАД

Наливади. – ЗС, 108.

НАЗАД

Деветивал. – ЗС, 109.

НАЗАД

ЈулинаСави. – ЗС, 110.

НАЗАД

Небескозлато. – ЗС, 111.

НАЗАД

НАЗАД

Буђењетраве. – ЗС, 112; – СЉ, 57; – Сп (3/5), 5: 62; (6), 4: 323. у заоставштини, Вранеш, 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).

НАЗАД

Вихортуђинац. – ЗС, 113.

НАЗАД

Првиснег. – ЗС, 114.

НАЗАД

Цветнадуша. – ЗС, 115.

НАЗАД

Предатума. – ЗС, 116.

НАЗАД

Стосрдаца. – ЗС, 117.

НАЗАД

Ињенадрвећу. – ЗС, 118.

НАЗАД

Пружидлане. – ЗС, 119.

НАЗАД

Априлскапомама. – ЗС, 120. Раније у књизи Песме о птицама, 27.

НАЗАД

Чудотворацувоћњаку. – ЗС, 121.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Сапутници. – ЗС, 122; – лМС, 167: 447/5 (мај 1991), с. 717–718, наднаслов „Девет песама“. у заоставштини, Вранеш, бр. 108.
– Варијанте из ЛМС:
4
и трчк а уза њ танк а путања, –
5
слази куд он слази, за њим се пење.
8
као да је он за рук у вод и.
9	Катк ад преч ицом она ход скрат и
10
и на далекој га окуц и сретне
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 моба збрис а (Посл.)
два мет ра сенке кипарис а,
9	А кад а моба још два мет ра
12	Утом се сенк а скуп и
13
до испод сам их грана
14
и њива би окопана.
Делфини. – ЗС, 124.
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САДРЖАЈ

НАЗАД

НАЗАД

Соко. – ЗС, 125; – Багдала, 33: 386/7 (мај–јун 1991), с. 1. у заоставштини, Вранеш, бр.
49, 330.
Јутроушуми. – ЗС, 126.

Завичај
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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, Вранеш, бр. 93, 250, 2590. Текст у свим извори ма истовје тан.

НАЗАД

Дедовскитребник. – ЗС, 132. В. напомену уз исти текст у Међашима сећања.

НАЗАД

Срећновамсећање. – ЗС, 133.

НАЗАД

Дедовскакућаупролеће. – ЗС, 134–135.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Просјаципредцрквом. – ЗС, 136–137. – Редакција пјесме Просјаци на сајму. В. биљешку 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.
Завичај у снегу. – ЗС, 139–140; друга ред акц ија, НР, 65; – Књиж евне нов ине, 44: 827

(1. 10. 1991), с. 5.

НАЗАД

Удавномзавичају. – ЗС, 141.

НАЗАД

Завичај. – ЗС, 143–144.

НАЗАД

Кровови. – ЗС, 145.

НАЗАД

Псииздетињства. – ЗС, 146.

Затрав љено гробље
НАЗАД

РазговорсаКосовом. – ЗС, 149.

НАЗАД

ЛазарнадКосовом. – ЗС, 150–151.

НАЗАД

Подземљомвасјевише. – ЗС, 152.

НАЗАД

Крозшумумржње. – ЗС, 153–154.

НАЗАД

Затрављенгроб. – ЗС, 155.

НАЗАД

Затрављеногробље. – ЗС, 156; Књижевне новине, 42: 779–780 (1/15. јул 1989), с. 12; редакција, нР, 47. – Стремљења, 30: 9 (1990), с. 5. у Стремљењима уз Затрављено гробље
штампане су грешком двије посљедње строфе пјесме Ђорђе убија аждају. у заоставштини, 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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САДРЖАЈ

Путн иче, не траж и ту гробље,
њега су заравн иле кише,
сметови снега,
њега су угазил и пас тири,
говеђа зас ул а белега.
Ту старо гробље не ишти,
на њем у сад коп рива рас те.
Ту није сад гробље наше.
Умес то свеш тен ик а
ту гач у сад а гавран и,
ту су сад излет иш та
и испаше.

10

Ту сад а кук уруз буја,
тал ас ај у се жита,
зелен и детел ина,
и оструга сад а рас те
на гробу твога сина.
– Варијанте КН.
9
ту сад а гракћу гавран и
ту су сад а излет иш та
12
и оваца испаше.
13
Сад ту кук уруз буја,
16
и оструга мож да рас те
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

5

15

Савременатајнавечера. – ЗС, 157–158; – Градина, 27:1–2 (1990), с.5. у заоставштини,
Вранеш, бр. 79, 2876.
– Варијанте, Градина:
14
три пута се одрек ао вође
и три пута се зат им пок ајао.
17
Било их је мож да још греш них,
али до имена
18
не може да им се дође.
19
Зацело је и пре Хрис та,
21
за време ког заборав љеног бога,
22
бивал а вечера иста,
23
пуна Јуд а, колебљиваца пуна,
било да се вечерало само грах а,
24
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, Вранеш, бр. 2872 (варијанта, посљедњи стих: на реду сам ја.) Редакција у Стремљењима
искварена штампарским грешкама.
3
и гач у јата врана: (С)
5
Звоњава та ми је знана, (С)
6
жал ио некога, (С, шт. греш ка)
8
студене зла. (С, шт. греш ка)
9
Иловача пуна рана (С)
11
мру стот ине сваког дана (С)
13	Прог ута неког свакога трена (С)
15
Сенке, све до сенке сена, (С)
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САДРЖАЈ

16
19
20
24

гра, гра... (С)
славе гоњен и руком рата (С)
сурова. (С)
гра, гра... (С)
Довик ује зад их ана,
прем рл а од стра
стогод иш ња крупна врана;
на реду сам ја.

НАЗАД

Сахрана. – ЗС, 162.

НАЗАД

Нестрпљивалепотица. – ЗС, 163.

Песме ван збирки, друге ред акције
У овом дијелу књиге прик уп љене су пјес ме (осим пјес ама за дјец у и хаи к у поезије) на
стале или објав љене од 1980. до 1993. год ине, које пјес ник иња није укључ ил а ни у једн у
од пос тојећ их збирк и или у изд ање Сабраних песама (изу зев некол ико пјесама у збирц и
Небес ки разбој, кој у смат рамо да улази у корп ус пое зије за дјец у). Сврс тане су по дат у
му објав љивања.
НАЗАД

Видовито. – Савременик, 26: 51/1–2 (1980), 6, наднас лов Светло рухо (лат.).

НАЗАД

Рађање цвета. – Путеви, 26: 4 (1980), 13–15; друга ред ак ија, НР, 67–68. У заос тав

штин и, Вранеш, бр. 1357.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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“.

НАЗАД

Научносаслушање. – Наше стварање, 28: 3–4 (1981), 21–22. у заоставштини, Вранеш, бр. 473. наднаслов „Три (четири) научна апокрифа“.

НАЗАД

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 наднасловом „Волос“; у заоставштини, Вранеш, бр. 2081.

НАЗАД

Дух поезије. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1, наднас лов „Сонет и“.

НАЗАД

Неуспех. – Књижевна реч, 12: 223/224 (25. 12. 1983), с. 1, наднаслов „Сонети“. у зао-

ставштини, Вранеш, бр. 2103.
НАЗАД

Призивање. – Књижевна реч, 12: 227 (10. 2. 1984), пјесма је посвећена румунском пјеснику никити Станескуу (1933–1983). уп. напомене уз пјесму Слутња смрти (збирка Памтићу све).
5, 6 а негде у вен и кап крви му гус не. (ЛМС/ 86, 91)
а негде у вен и кап крви му гyсне. (ЛМС/ 90)
7	О чем у мис ли по ноћ и прозирној: (ЛМС/ 90)
8
о прол азнос ти, о тајнама неба (ЛМС/ 86)
о бес мртнос ти, тајнама неба, (ЛМС/90)
о бес мртнос ти, о тајнама неба (ЛМС/ 91)
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9, 10 или му на ум пад ај у неке очи и усне, – (ЛМС/ 90)
11, 12 а у крвноме суду смрт га вреба. (ЛМС/ 90)
о сребру снеж ног цвета, (ЛМС/ 90)
14
	Пос лије стих а 17: (ЛМС/ 86, 90)
Мож да на пут смера да крене
а) у зору рано, (ЛМС, 86)
б) у зору рано (ЛМС, 90)
жељан далек а света –
а кап крви отк ин ута од вене
у срце му се зарива
као зрно пуш чано.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

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.).
Грамофонска плоча. – Живот, 36: 71/9–10 (1987), с. 245.
Пред рударским окном. – Књижевна реч, 18: 345 (10. 6. 1989), с. 12; Стрем љења, 30: 9
(1990), с. 3–4. Текст по КР, варијанте (шт. греш ке?) по С.
3	Албанца, болес ног дечак а
13
шта то мари
16–17 Шта мари што ти верујеш у Хрис та
18
а ја, у пророк а,
25
недозвољен их ми још сто грама
29	Ако нис и у зем љи негде,
34
Блис тај у сунца зубље<,>
36
нигде ни пах уљице тамне
38
преп уне озона.
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).

НАЗАД

НАЗАД

Кртичњаци. – Летопис Матице српске, 166: 445/3 (март 1990), с. 375–376, надна
слов „Јед анаест пес ама“ (в. даље, до пјес ме Пос ледња чаролија).
Небескакоњица. – Летопис Матице српске, 166: 445/3 (1990), с. 376–377. у заоставштини, Вранеш, бр. 307 (варијанта са 17 стихова). .

НАЗАД

Ветар. – Летопис Матице српске, 166: 45/3 (1990), с. 377.

НАЗАД

Намртвојстражи. – Летопис Матице српске, 166: 445/3 (1990), с.377–378. у заоставштини, Вранеш, бр. 286.
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НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

________ Десанка Максимовић ________

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 заоставштини, Вранеш, бр. 43 (варијанта), 329 (15: ослушкује ли те ко тамо са усхићењем?).
Текст у Политици држимо да је новији; варијанте, лМС.
3–4	Новоо т ворене ране јес у ли ти слатке,
5
или те тиш те?
Јес у ли ти дан и дуг и,
а ноћ и кратке?
7
как во је сунце новог конт инента?
8
Има ли и тамо мразева, олуја
11	Как во је поднебље
на новом конт инент у,
12
је ли маглено, мутно,
да ли те птице буде својим врењем?
13
Борба у срцу. – Летопис Матице српске, 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.
Ђурђе убија аждају. – Стрем љења, 30: 9 (1990), с. 7. Шт. греш ке у ст. 8 (погинутих >по
гнутих), 9 (ореа л а>ореол а) 18 (Маријана>Маријина). Пјес ма је коментар познатог
иконог рафс ког мот ива.
Зеницесаикона. – Стремљења, 30: 9 (1990), с. 8. у заоставштини, Вранеш, бр. 263 (1: Зе
нице, зенице са икона).
Пос ледњи плод. – Књижевна реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1. Наднас лов за груп у
пјес ама „Пос ледње“.
Освећење нове цркве. – Књижевна реч, 20: 373/374 (април 1991), с. 1. Наднас лов за
груп у пјес ама „Пос ледње“ (осим ових и идуће пјес ме и пјес ма Сан, ран ије објав љена
у збирц и МЛ).

НАЗАД

Змијунетребапомињати. – Летопис Матице српске, 167: 447/5 (мај, 1991), с. 719,

НАЗАД

Црнбог. – Багдал а, 33: 386/7 (1991), с. 1.

НАЗАД

НАЗАД

наднаслов „Девет песама“.

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 заоставштини, Вранеш, бр. 1998 (15: како ме се такао камен у мене бачен.). пјесма је објављена уз посмртне ријечи И. В. лалића и Ј. Христића Д. Максимовић. Ранија редакција укључена у збирку Ничија земља (Сп, IV: 221).

720

ПОЧЕТАК

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Азбучник наслова*
Ако се врати 383 [703]
Анегдота ← Небес ка анегдота (РЗ)
242 [690]
Априлска помама 583 [715]
Арарат (РЗ) 159 [684]

Будна кула 297 [695]
Буђење траве 54 [670]
Буђење траве* (РЗ) 575 [715]
Бунило 428 [705]
Бунован сан 530 [712]

Бакарна ружа (РЗ) 50 [670]
Балет 556 [714]
Барска пруга (РЗ) 116 [679]
Бегунац 425 [705]
Бегунац ← Игра ват ром 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]

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 ← Визије у Крем љу
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]

Знак да није утврђено да ли је пјес ма објав љен а ран ије, изв ан збирке.
РЗ – Рукоп ис на заос тавш тина Дес анке Макс имовић: поп ис и опис, Алекс андра Вранеш, Бео 
град, 2001. Уз пјес му која је сач ув ана у заос тавш тин и даје се у заг рад и сигла.
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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]

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) ← Говор пред ак а
182 [686]
Дружићу се са сунцем (РЗ) 20 [667]
Дух поезије 630 [718]
Душа цвета 627 [718]
Душо неспокојна 645 [720]

И било ти просто ← Здравица млад им
пес ниц има 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]

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]
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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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Ноћ после сахране 437 [706]
Ноћ у болници 207 [687]
Ноћ у планини 528 [712]

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]

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 ← Прва љубав (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 ← Сарадн иц и 179 [686]
Речи као такве 181 [686]
Решетка у болничкој соби (РЗ)
206 [687]
Ројење 369 [702]
Рудник сјаја ← Стварал ачк а 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 ← Нис ам краљица
природе 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 ← Судбина нап ис аног
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 ← Часовн ик
са исток а 553 [713]
Телефонист 201 [687]
Термометар крви (РЗ) 75 [673]
Тину Ујевићу (РЗ) 288 [694]
Тисућу стабала а он један ← Усам љен ик
(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 ← Кук ута 53 [670]

Чаролија ← Нас леђе 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 чек аш 308 [695]
Шума на жези (РЗ) 127 [680]
Шума у Израелу 454 [706]
Шумски храм (РЗ) 258 [691]
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Рјечник мање познатих ријечи
аван – пос уда за туцање, ситњење плодова

воћа, поврћа и житарица
апокриф – канонски неприз нат библијски
текст
афиша – оглас у виду плаката
безгрешно зачеће – алузија на јеванђељску

причу о безгрешном зачећу Исуса Христа
бехар – цвијеће
биљуран – кристал ан
бискати – пребирајући по коси траж ити,
требити
богаз – тјеснац, непрох одан пут

лапис – врста кам ена; пис аљка (од кам ена

и уопште)

лицидерски – лицитарски, односи се на за

натско прав љења кол ача од меда и сл.
(лицидер, лицитар)

мал – имовина
могила – гроб, хумка
паперта – предњи дио у цркви
подокница – серенада, пјес ма под прозором

(окном)

волшебан – чаробан

ротити (се) – завјеравати се (против некога)

гејзер, гејзир – топ ли водоскок (на Исланду,

сач – метална пос уда (пека) за печење под

Гренл анду), обиље нечега
гред, гредом – пут, путем, успут
грленик – грл ени глас
гујињача – гуја, змија, гмизавац

жаром

салто мортале – „смртн и“, врат ол омн и

скок

сирак – сироче, усам љеник

демон – зао дух
дувак – вео
димискија – (метаф. димискија сунца) сабља

требник – богос луж бена књига
труд – врста гљиве, сушена служ и за пот

заувар – (макар колико мал о) корисно

факин – (улични) мангуп
фјорд – уски морс ки зал ив стрм их обал а

палу и дим љење

качињак – качара
кирка  – овдје метафорично, у грч. митол о

гији (Одисеја) чаробница која је заточи
ла Одисеја
кочак – обор за свиње (или живад)

(у Скандинавији)

шар – свијет
шира – мошт, слатки сок од грожђа пред
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Попис личних, митолошких, поетских имен а,
географских и других назива
Авал а 388
Алекс а → Ненадовић, Алекс а 432
Алп и 152
Америк а 171
Арарат – угашени вулкан и планина у Турској
159, 171
Атонс ка пећ ина – на Атонској (Светој)
гори, на грчком острв у Халкидик 160
Бајрон (Byron), Џ. Г., енг лески пјесник 267,
672
Бар, Барс ка пруга 116, 170
Бат ум и – главни град Аџарске Републике у
бившем СССР 161
Бачк а 281
Белбог – прас ловенски бог 653
Бенеш ка Словен ија – област у си. Италији,
дјелимично насељена Словенцима 152
Беог рад 116, 210, 632
Берген – град у Норвешкој, близу Осла 166
Бина, име кер уше 409, 605
Близоњ – сел о у Бранковини 120
Богд ановић, Мил ан – (1892–1964) српски
књижевни критичар 371
Бокељс ки фјорд 343
Бос на (бос анс ки) 144
Бранковина (бранковинс ки, а, о) – родни
крај Д. Максимовић (код Ваљева) 49,
103, 106, 107, 116, 120, 219, 231, 349,
388, 405, 430, 432, 445, 600
Брач – острво у Јадранском мор у 142, 143,
170
Бух ара 75
Ваљево 116
Ваш ингтон 154, 155, 170, 171
Вез ув 625
Венчац 388
Вес на, прас ловенско божанство 231, 236,
242, 243, 248, 288, 600
Вечерњача – Венера 144, 544
Вис Бранковинс ки 388
Влаш ић и – звјездано јато 109, 384

Војвод ина 156
Волос – прас ловенски бог 236, 239, 245, 248
Газиместан – мјесто/узвишење гдје је вођена
Косовска битка (1389. године) 610
Гогољ – Н. В. Гогољ (1809–1852), руски
књижевник 163
Горд ијев чвор – у грчк ој митол огији, изу 
зетно замршен чвор који је направио
фригијски краљ Гордије. По пророчан
ству, ко га размрси, постаје владар Азије:
Александар Македонски га је пресјекао
мачем. У пренесеном смис лу – тешко
рјешиво питање 268
Грачан ица – манастир на Косов у 610, 648
Григ – Е. Григ (Grieg) (1843–1907), норвешки
композитор 166
Дајбог – прас ловенски бог 236, 248
Девичје гробље (у Москви) 163, 171
Ден икен – Ерих фон Деникен (Däniken),
швајцарски писац, постао познат по
тези да су бића из свемира посјећивал а
Зем љу 283
Дрим 147
Дрина 640
Дунав 291, 699
Дурм итор 136
Дуч ић, Јован (1872–1943), српски пјесник
363
Ђура – Ђура Јакшић (1832–1878), српски
пјесник 138
Ђурђе –хришћански светац 63, 489, 648
Жан – име 196
Загорје – Хрватско Загорје
Зак арпат је – области које су настањивали
Словени прије расељења 23, 273
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Крбавс ко поље – крашко поље у Лици,
мјесто пораза хрватско-мађарске војске
у бици против Турака (1493. године)
Кремљ – 480, 481, 483–486, 707–709
Крк лец – Густав Крк лец (1899–1977),
хрватски пјесник 144
Купа – ријека у Хрватској 153

Зоговић – Радован Зоговић (1907–1986),
књижевник 367
Иван – име 196
Израе л 454
Илија громовн ик – хришћански светац 146
Исаи ја – старозавјетни пророк; „Исаије
лик уј...“, први стих хришћанске обредне
пјес ме 119
Исидора – Исидора Сек улић (1877–1957),
књижевница 139, 140, 141, 170, 373
Исус – → Христ 46, 121, 165, 489, 684
Јава –острво 93
Јакш ић –Ђ. Јакшић (1832–1878), пјесник
Јанез – типско словеначко национално име
152
Јанко –чича Јанко 112, 170
Јапан 57, 168, 685
Јереван – главни град Јерменије 158, 684
Јоас аф и Варл аа м – Варл аа м и Јоас аф,
попул арни средњовјековни духовни
роман 77
Јуд а – апостол који је, по Новом завјету,
издао Христа 615
Кавга, Милован – сусјед из засеока
у Бранковини 109, 110, 170, 435
Кавк аз 162
Калемегд ан 177
Канад а 93
Катарина Прва (1684–1727), руска царица
(1725–1727) 484, 707
Кина 57
Кичер – локалитет у Бранковини 194,
388, 433, 446, 687
Ковач ић, Горан – хрв. пјесник И. Г. Ковачић
(1913–1943) 472, 473
Коломбо – Кристофор Колумбо (Colombo)
(1451–1506) 154
Колубара 24, 227
Комови – планина у Црној Гори 136
Копенх аген 295
Кос јерић 116
Кос мај 388
Косово 153, 609, 610
Кос тић, Катарина 470
Крајцерова соната, новел а Л. Н. Толстоја
114

Лаб – ријека на Косов у 610
Лазар – кнез Лазар Хребељановић 153, 406,
410
Лазарица – црква кнеза Лазара у Крушевцу
610
Лазарево уск рс нуће –новозавјетна
епизода, по којој је Исус васкрсао
мртвог Маријиног и Мартиног брата
Лазара 78
Лепота – кирка Лепота (персонификација,
асоцијација на чаробницу Кирк у из
Одисеје) 169
Ловћен 136, 236
Лук а, апос тол 226, 489, 648
Луковдол – родно мјесто хрв. пјесника
И. Г. Ковачића 473
Љермонтов – М. Ј. Љермонтов (1814–1841),
руски књижевник 163
Мал а и Вел ик а кол а – сазвијежђе (Вел ик и
и Мал и мед вјед) 109, 384
Мал ин – име коња 110
Маљен 105
Марија – по новозавјетним списима мајка
Исуса Христа, богородица 648
Марко – Марко Краљевић 366, 406
Матај ур – планина у Словенији (Јулијске
Алпе) 152
Матејић – сликар В. Матејић 63
Мед ведн ик 105, 128, 388, 442, 629
Микел анђело – Микел анђело
(Michelangelo), Б. (1475–1564), итал.
вајар и сликар 267
Милешево (Милешева) – манастир 164
Мил ица, име 196, 406 (царица, кнегиња
Милица)
Милош (Обил ић) 135, 246, 681
Мирко, име 404
Млечн и пут – (пое т.) 95, 331, 389, 576
Мљет 151
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Мојс ије – јеврејски законодавац 46, 388
Морава 153, 699
Морана – прас ловенско божанство 105,
231, 236, 243, 273, 513, 600
Мос ква 171, 367, 432, 486
Моцарт – Моцартов реквијем, позната
композиција (пос мртница) аустријског
композитора В. А. Моцарта (Mozart)
(1756–1791) 98
Мурат – турски султан, погинуо у бици на
Косов у 135, 681
Мух амед 388

Посово – локалитет у Бранковини 194,
388, 433
Потомак – ријека у Америци (држава
Вашингтон) 154. 170, 171
Прешерн – Франц Прешерн (1800–1849),
словеначки пјесник 471
Прота Матеја – Матија Ненадовић, један
од вођа Првог српског устанка, родом из
Бранковине 225, 432, 647
Пруст, М. – Марсел Пруст (Proust)
(1871–1922), француски романсијер 273
Пус лојић, Адам – савремени српски
пјесник 632
Пуш кин – А. С. Пушкин (1799–1837),
руски пјесник 267, 367

Назор –Владимир Назор (1876–1949),
хрватски пјесник 143
Немања – име 196
Ненадовић, Матеја, прота (1777–1854),
војвода у Првом српском устанк у,
дип ломата, аутор Мемоара 647
Неранџа – мајка пјесникињиног оца 117
Нова Горица 170
Ноје – библијска личност, праотац људи
208, 382, 568

Равијојл а – вил а из народних пјесама 246,
468
Раде – јунак прозе Бранка Ћопића 366
Радовић, Душан (1922–1984), српски
пјесник 475
Рафае л – итал. сликар Рафае л (Raffael)
Санти (1483–1520) 211

Његош – владика и пјесник П. Петровић
Његош (1813–1851) 135, 136, 236
Обил ић – Мил ош Обилић 196
Одисеј – јунак старогрчке епопеје 149, 169
Осло 164
Островс ки – А. Н. Островски (1823–1886),
руски драмски писац 163
Ошвенћ им – Освјенцим, пољски назив за
Аушвиц, злог ласни њемачки логор 559
Пауер, клан 496, 709
Пенелопа – Одисејева жена, оличење вјерне
супруге 70, 169, 672
Перун – врховно старос ловенско божанство
23, 105, 146, 236, 238, 273, 422
Петар, апостол 489, 615
Петар, име 404
Пет ровић, Симеон 194, 433
Пива 649
По – Е. Алан По (Poe) (1809–1849), амерички
књижевник 393
Подравина 144
Поморав ље 144

Сава – ријека 153, 218, 291, 573
Самодреж а –црква на Косов у 406
Сах ара 154
Света Гора –локалитет у Алпима 152
Световид – прас ловенско божанство 240,
236, 240, 248, 273, 288, 472, 629
Сек ул ић, Исидора, српска књижевница
(1877–1958) → Исидора
Сељачк и Краљ – Петар Први Карађорђевић,
краљ Србије од 1903. до 1918. и Државе
Срба, Хрвата и Словенаца до 1921. године
153
Сибир 75, 93
Симеон чук ундед а → Пет ровић, Симеон
120, 405
Ситн ица – ријека на Косов у 610
Симон – словеначко име 152
Ситн ица – ријека на Косов у 610
Скад арл ија – стара бое мска четврт
Београда 138
Словен ија 170
Совра – име из Бранковине 109
Софок ле –старогрчки трагичар 267
Србија 616
Станес ку, Н. – Никита Станеску
(1933–1983 ), румунски пјесник 365, 632
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Стеван – име 196
Струга – град у Македонији, мјесто
међународног фестивал а пое зије 147

Флора – Ј. Флора (1950–2005), румунски
пјесник 632

Тамнава – ријека 24
Тара – ријека 640
Тацит – римски историчар (око 55–120) 267
Тес ла – Никол а Тес ла (1856–1943) 146
Тис а 699
Тјутчев – Ф. И. Тјутчев (1803–1873), руски
пјесник
Толс тој – Л. Н. Толстој (1828–1910) 23, 92,
201
Тома, апостол („неверн и“) 78
Торонто 155
Триглав 471, 634
Трис тан и Изолд а – јунаци средњовјековног
романа 77
Турс ка 171
Тутанк амон – египатски фараон, добро
очуваног гроба 166
Ћоп ић, Б. – Бранко Ћопић (1914–1984)
366, 474
Ужице 116
Ујевић, Тин (1891–1955), хрватски пјесник
240, 288
Фет – А. А. Фет (1820–1892), руски пјесник
163
Флауер–Пауер, клан 709

Хајд парк – лондонски парк, мјесто
слободног говорничког наступа 157,
170, 171
Хајне – Хајнрих Хајне (Heine) (1797–1856),
њемачки пјесник 672
Хам лет – 70, 82, 672
Хаџ и Рувим – Нешковић, Хаџи Рувим
(1752–1804), сликар, арх имандрит
ман. Боговађе 432
Христ, Хрис тос (→ Исус) 43, 121, 388,
615, 639
Цес арић – Д. Цесарић (1902–1980), хрват
ски пјесник 145
Циган ин Марко 196
Црк ва св. Марк а 471
Црнбог – прас лов. божанство 288, 653
Чегар – код Ниша, мјесто јуначке погибије
Стевана Синђелића у Првом српском
устанк у 153
Чехов – А. П. Чехов (1860–1890), руски
књижевник 163
Чурга – сусјед из засеока 111, 170
Шара, планина 610
Шведс ка 294
Шекс пир – В. Шекспир (Shakespeare)
(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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САДРЖАЈ

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
уснуло језеро � 129
непогода � 130
новембарска слутња � 131

�

128

Ликови
Исповест Његошу � 135
порука � 136
„Ћуд је женска смијешна работа“ � 137
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Разговор са читаоцим а
Вас који ме знате још из песама о покошен им ливад ама, стрепњама, из песама о крвавим
бајк ама, о Србији вел икој тајн и, вас који ме знате као пес ник а који траж и пом иловање за
вољне и невољне грехове, као песника сонета, – нека не зач уд и мој занос јапанском древ
ном поезијом која је повезала бројне југословенске песнике, као как ва пол итичка странка.
Пес ниц и занесен и хаи к у поезијом пок азал и су да у мног има од нас упоредо живи
пес ник и слик ар, или вајар и слик ар, а чес то у слик ару живи и латентн и музичар. Мене је
метафорична јапанска врста поезије привук ла управо том својом сликовитош ћу. Песник
у мен и имао је и свог двојн ика сликара, што ме је навело да у младости упоредо са фак ул
тетом пох ађам вечерње курсеве у Сликарској школ и, али је дар песника био јач и, изрази
тији па сам курсеве у Слик арс кој школ и нап ус тил а.
У овој збирц и ћете наћ и строфе које се понављају као такт и рефрен у музиц и. Овак ва
одмарал ишта бивају махом спонтана, али пес ник понек ад и свес но жел и да паж њу чита
лаца задрж и на некој драгој му мис ли или слиц и.
Сред иш ни део збирке чин и сетн у оазу у поезији окрен утој живот у и сунц у. У њем у се
говори о смрт и, сви су стихови повезан и истим расположењем. На сеос ком се гробљу
одмах осет и у пред ворј у другог света и то да мрт ви нис у тако далеко од живих. На сео 
ском гробљу нема теш ких камен их плоча на хумц и, ту се човек у чин и да покојн ик у зе
мљи кроз раст рес ито грумење чује реч и живота, да плач ожалош ћен их доп ире до њега.
Нес рећн и се ту боље осећају него у раскош ној дворан и. Који немају дома дођу да прено
ће на гробљу блис ког им покојн ик а, кога су пријатељи нап ус тил и, нађе на гробљу саго
ворн ике сличне себи.
Четири остал а дел а ове књиге говоре о живот у и лепот и света. У гус тој шум и хаи к у
строфа мешај у се радос не и туж не, мис аоне и сликовите као што на проп ланк у једне
крај друг их рас ту јас ике, јеле, па и понек и храст. Слике се као ват ромет и нагло пале и
гасе. Пес ник без икак вог унап ред смиш љеног плана слик а чуд а природе око себе. Низ
ситн их призора смењују једн и друге, прет ич у се, узајамно засењују. Овде су певице заме
ниле вране са гробља, росе замен иле сузе. Човек прол ази кроз огромн у изложбу призо
ра у природ и. Пос мат ра рађање и зал ас ке сунца, некошене ливаде, насеобине птица,
опија се облац има мирис а и слаповима сјаја.
Дес анк а Макс имовић
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

I
Озон завичаја

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

У младос ти смо
живот пил и потајно –
на натег у.
(Озон завичаја)
Птице се и ја
опијамо по вас дан
озоном.

1.

2.

3.

Поток жубори,
публик а су му птице
у свечаном рух у.

4.

Цвеће наздравља
јут ру из разнобојн их
танк их пех ара.

5.

Бел а се јагњад
разм илел а ливадом
зелено-модром.
(Облаци)

6.

Лиш ће у шум и
све радос но зап љес ка
источњак у.

7.

Квочк а задрхта.
Кљуном из јаја зову
оживел а деца.

8.

Сунце се рађа
и тамн у завес у скид а
кућ и са забата.

9.

Ко ли то јут рос
зелен им темен има
проби зем љи тле?

10.

Мраз поразбија
стак лена чел а кућа
у улиц и.

11.

На прозорима
печат и пољубаца
ноћне лепт ирице.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

12.

Мраз полом и
заг рљајем ребра
сухој круш ци.

13.

Около вира
пободена гус то
зелена коп ља.
(Зуква)
Црвен и пламен
пројури сред ином шуме,
не запал ив је.
(Лисица)
Облак се трже
и мех пун кише наједном
исп ус ти.
На врх у бора
Вечерњача савил а
гнездаш це.

14.

15.

16.

17.

Неко непознат
понавља моје реч и
на другом брду.

18.

Јуре влакови
од сел а до градова
натоварен и хуком.

19.

Скрен ул а рек а
у поље и рук аве
пог убил а.

20.

Мрк ла је тама,
улицом корачају
само корац и.

21.

Висећ и леж ај
пау ч ине, у њем у
сузе јут ра.

22.

Млад и витези,
а већ дуг у пуштају
свил ас ту браду.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

23.

Златн и клинц и
прик уцал и небеса
да се не сруше.

24.

Лако је чап љи
пит и воду из баре –
има натег у.
Не разл ик ујем
трш чице од кљунова –
пију заједно.
(Крај баре)
Вел ик а уста
има тама, прог утал а је
целу улиц у.
Дрвена шак а
зах вата узаврелу
лаву вулк ана.

25.

26.

27.

28.

Обалс ка врба
исп ира у мат иц и
праш љиву кос у.

29.

Летња јабук а.
Црви рођен и у њој –
у њој пом реће.

30.

Веје мартовс ка
сус неж ица сећање
на прош лу зим у.

31.

Зас тао ветар
у крун и старе бук ве –
ту се зап ричао.

32.

Вечерњи облак
заден уо за ухо
црвен у руж у.

33.

Железни певац
на крову пром ук ао је
још од рођења.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Залутао клас
пшен ице у коров
и под ивљао.
(Попино прасе)
Грах акробата
вешто се усп узао
уз притке.

34.

35.

36.

Деверс ка кош уља.
У њу уткан и тан уш ни
сунца узвод и.
(Свадба)

37.

Кићена лутк а,
од пића већ пијана,
зове у сватове.

38.

Широм вратн ице
и руке отворите –
иду сватови!

39.

Пеш кир сватовс ки
чау ш у о рамен у –
крило лабуд а.
У младе вео
преко лица спуштен –
још се стид и.
Под иже ветар
млад и дувак са лица –
она га спус ти.

40.

41.

42.

Сатљик рак ије
на столу – играч ица
дуг их сук ања.

43.

Чим се спус ти мрак,
улица стави о грло
нис ку дук ата.

44.

Змија свој живот
бран и ант ибиот иком
свога отрова.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

Запад се сећа
сунца све док не опази
Месечево лице.
Тек што зач ујеш
брзи влак грм љавине,
он прот утњи.
Клас је пшен ице
јулс ко сунце прет вара
у златне кићанке.
Прот рчао пас
а за њиме остао траг –
петопер цвет.

45.

46.

47.

48.

49.

Чим се спус ти ноћ,
улица стави нис ку
светлих ђинђува.

50.

Ставио Месец
брвно преко поток а –
само за очи.

51.

Висећ и леж ај
пау ч ине уљуш као
чет ири мухе.

52.

Биц ик ли кроз ноћ,
гвозден и светлац и,
план у, згас ну, план у.
Жут и лепт ири
нас умце шумом лете –
увело лиш ће.

53.

54.

О гране јел а
повешана канд ил а
зрак смолом каде.
Нем узик ална
птица равнодуш но слуша
младог славуја.
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55.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

56.

Птица пре зоре
сунц у под прозорима
пева о љубави.

57.

Црвен огањ букт и,
црвен и се петлови
боре.

58.

Борове игле
уден уле у ушице
нит зрачне свиле.

59.

Месец упаде
у бару и у њој се
не угас и.

60.

Ткаљама зрачне
свиле ветар пок ид ао
све разбоје.

61.

Ник ла травч ица
из дрвеног нап рстк а
испод храс та.

62.

Пећ је сиг урно
у дну овога вира,
он зато увек ври.

63.

Пловећ нас умце
облачак се суд ари
правце са сунцем.

64.

Човек у ходу,
зан их ана шетал ица
зидног сата.

65.

Тал ас с тал асом
увек нешто шап уће –
на ушћу занеме.
Низ белог ривих
коња скаче низ пуч ин у
док не пог уби гриве.
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66.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

67.

Брзо умиру
бел и лепт ири из врта
небес ног.

68.

На лиш ћу бук ве
појавил и се јут рос
тврд и чиреви.
Стиж у пуч ином
мил ион и зелен их, дуг их
гмизаваца.

69.

70.

Разапело небо
танак мод ар шатор
изнад мог врта.

71.

Стот ин у длана
спус тило се на слеме
да не прок ис не.

72.

Црвенк аст пламен
букн у уза стабло
не запал ив га.

73.

Источњак свира
у златас те фрул ице
нове стрњике.
Разболел а се
бел а гусен ица од теш ке
водене болес ти.

74.

75.

Лис так се суш и
о пау ч ине
лаком уженцет у.

76.

Лавови бел их
грива даве се у мору –
нис у пливач и.
Обук ла јел а
зелен у широк у сукњу –
дуг у до пета.
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77.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

78.

Рој пах уљица
чау ша јавља да стиже
први снег.

79.

Зелен се род и
први пролећн и цвет –
зелен умре.
(Кукурек)
Кад падне ноћ,
ћук ме стане дозиват и –
страх га је самог.

80.

81.

Рањен и јунак
брегове на западу
крвљу обл ива.

82.

Шта ли је Месец
дож ивео ноћас, те је
блеђи од мене?

83.

Гол и се црвак
сам увио у лис ну
пелен иц у.
Војс ка корова
пок рај плота потаман и
биљн у нејач.
Сеос ке вране
ко беспос лене жене
врљају пољем.

84.

85.

86.

Залутао ветар
и кривуд ајућ и траж и
кроз шум у пут.

87.

Ко то набаца
зелене облутке у наш
повртњак?
(Лубенице)

88.

Мраз, као ђач ић
нем иран, разби сед ам
школс ких прозора.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

89.

На прозорима
печат и пољубаца
ноћне лепт ирице.

90.

Ветар полом и
заг рљајем ребра
сухој круш ци.

91.

Птице се и ја
опијамо по вас дан
озоном.

92.

У младос ти смо
живот пил и потајно –
на натег у.

93.

Дрвена шак а
зах вата узаврелу
лаву вулк ана.
(Кут лача)
Не разл ик ујем
трш чице од кљунова –
пију заједно.
(Крај баре)
Зрачак гуштера
појави се у грању
и угас не.

94.

95.

96.

Попц и у зиду
успављују дериштад
расањен у.

97.

Ставил а гора
фереџ у преко лица –
ветар је цепа.
Још од дет ињс тва
добро се слажем с мног им
нем уштима.

98.

99.

Неког од сунца
глава забол и – мене
од брига.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

100.

Младог месеца
срп изг убио негде
рук ун иц у.
(Млади месец)
Пљусак је стао,
стрехе о њем у још тихо
шап ућу.

101.

102.

Ставило море
стот ин у бел их руж а
на широк а недра.

103.

Троног и старц и
посед ал и уз ват ру –
греју колена.
(Троношци)

104.

Заљубљен поглед
бојаж љив је свитац,
јед ва га ухват иш.

105.

План ина скаче
наглавачке у воду,
али не потоне.

106.

Вечерњи облак
заден уо за ухо
црвен у руж у.

107.

Грах акробата
вешто се усп узао
уз танке притке.

108.

Железни певац
на крову пром ук ао је
још од рођења.
На стрех и цвета
чуварк ућа, најмањи врт ић
на свет у.
Пот рчао пас
а за њиме остао траг –
петопер цвет.
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109.

110.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

111.

Чим се спус ти ноћ,
улица стави нис ку
светлих ђинђува.

112.

Ставио Месец
брвно преко поток а –
само за очи.

113.

Висећ и леж ај
пау ч ине уљуш као
чет ири мухе.

114.

Биц ик ли кроз ноћ,
гвозден и светлац и,
план у, згас ну, план у.

115.

Мух а у млек у –
црна птич ица тоне
у мек и цел ац.

116.

Млад месец држ и
у заг рљају звезду
јед ва вид љиву.

117.

Човек зап рета
пепелом зен ице жара,
не ослеп ив их.

118.

Пљус не ли тал ас
на обалу, прет вори
шљунак у цвеће.

119.

Мож да је Месец
рана на небу, мож да је
сјајан кладенац.

120.

Мразу из ропс тва
цел ац ноћас умаче
улицом свуд реке.

121.

Низ ситн их хумк и
осван уло ливадом –
куће крт ица.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Облак наи ђе
на танк и црк вен и торањ
и украде га.

122.

123.

У јан уару
нич у ледене шуме
по окн има.

124.

Проговорило
небо басом и тенором
елект ричног влак а.

125.

Прос јак у чес то
стопало се прет вара
у смот уљак крпа.
Кроз там у иде
пијан свећњак улицом
спот ич ућ и се.

126.

127.

Месец упаде
у бару и у њој се
не угас и.

128.

Ткаљама зрачне
свиле ветар пок ид ао
све разбоје.

129.

Ник ла травч ица
из дрвеног нап рстк а
испод храс та.

130.

Пећ је сиг урно
у дну овога вира,
зато увек ври.

131.

Пловећ нас умце
облачак се суд ари
правце са сунцем.
Пре но што зађе,
сунце прос пе у пуч ин у
чаброве злата.
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132.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

Пут ми пресеца
белом ружом зак ићена
поворк а мрава.
План ина скаче
наглавачке у воду
али не потоне.

133.

134.

135.

Стари се гавран
упут ио на гувно
по доручак.

136.

Под бел им кровом
уплашено се збил и
пок ис ли мрави.
(Млечњача)

137.

Сунце запад а
има црвене очи
и трепавице.
Црвен и пламен
пројури сухом шумом
не запал ив је.

138.

139.

Сеос ке вране
на сав глас оговарају
две голубице.

140.

Крај стабла липе
логор црвен их буба
тетовиран их.

141.

Оплића бара,
а небо цело целцато
у њу је стало.

142.

Пас туж но реж и,
жега му ублаж ил а
пас ју љут ин у.

143.

Дрво у пољу
суш и се у корен у,
а врх још лис та.
(Старац)
771

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

144.

На цреп у стрехе
чуварк ућа, најмањи
врт ић на свет у.

145.

Девојк а лице
ставил а под пљусак
ко под пољубац.

146.

Уморна рек а
ослања се о обалс ко
камење.
Ћук се у хор
шумс ких птица уписао
као млад тенор.

147.

148.

Истерал и врапца
из птич ијег хора
јер нема слух а.

149.

Низови дуг их
дрвен их прс тију су
оград ил и њиву.

150.

Ват рено лице
лета се у подне хлад и
у речном виру.

151.

Црвене очи
кол има на зат иљк у
никога не виде.

152.

Поток се у хор
план инс ких певач ица
летос уписао.

153.

Зас ук ао ној
ногавице, спрема се
да пређе рек у.

154.

О чем у мис ли
поток те су му мис ли
све узбурк ане.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

155.

Кишовит је дан.
Ступам по маховин и
будећ гејзере.

156.

Висећ и леж ај
пау ч ине, у њем у
сузе јут ра.

157.

Веје мартовс ка
сус неж ица – сећање
на прош лу зим у.
Не разл ик ујем
кљунове од трш чица –
пију заједно.

158.

159.

Киша. С прозора
глед ам ницање црн их
печ урак а.

160.

Ноћ је. Не вид им
људе, улицом иду
само одјец и.

161.

Лубен иц у
отварам нес трп љиво
као нову књиг у.
Копач наи ђе
на римс ки бунар – око
давно пресах ло.

162.

163.

У старос ти нас
раст уж и оно што је
младе радовало.

164.

Зашто онај
који нас је створио,
сад не зна за нас?
Најдраж и ми је
међу боговима изм иш љен и
бог милос рђа.
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165.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

166.

Заглавио се
у грлу план ине
залогај ват ре.

167.

Ноћас снег цел ац
умаче из ропс тва
љутоме мразу.
Сек ира сече
младо стабло и притом
радос но пева.

168.

169.

Небот ичн иц и
јаблан и нуде станове
ситн им птицама.
Сунцок рет и су
ливадс ки свец и, имају
ореоле.
Плућа шуме се
јут рос сруш ил а на зем љу,
сад дише на шкрге.
(Листопад)

170.

171.

172.

Већ десет дана
сунце кич ицом
слик а на ливад и.

173.

Ко је то јут рос
зелен им темен има
пробио тле!

174.

Дим се на прс те
изнад крова диже.
Шта ли пос мат ра?
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

II
Кула чеоне кости

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

175.

Снил а сам да сам
црно кудраво куче
у детел ин и.
(Снови)

176.

Пливам водом
која рон и обале
и удаљава их.
Пред а мном стаза
драгог камења, питам се
смем ли њоме.
Већ десет пута
пењем се уз исто брдо,
срце ме вуче.

177.

178.

179.

Пробијам се кроз
дубоке стрме кланце,
пртећ и стазу.

180.

Ноћу добро знам
да нас све чек а смрт,
дању заборавим.

181.

Теш ко је схват ит и
да ћемо сви бит и
под ан иц и зем ље.

182.

Сву ноћ ми славуј
пева подокн ице
мис ли птица сам.
И у злој душ и
зас ја катк ад доброта –
цветак на трн у.

183.

184.

У кулу кос ти
чеоне смес тило се
много прош лос ти.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

185.

Лакше се лом и
мост на рец и
него на душ и.

186.

Осмес и неч ији
оплоде душ у човек а
ко полен цвеће.

187.

Кад почне чек рк
да лудо убрзава,
стаће зау век.

188.

Кроз измаглиц у
нејас них реч и осећам
лепот у пес ме.
Јут ро украде
прелеп и дворац који сам
у сну имал а.

189.

190.

Дивот у јут ра
пож удно вам слик ају
соч ива очију

191.

Ко ће пребројат и
све росе и све сузе
дет иње.

192.

И туђе мис ли
оплоде душ у као
полен цветове.

193.

Волел и су се
као олуја и облак,
тук ли, грл ил и.

194.

Само на чедне
милоште бивал а сам
љубоморна.

195.

Суморна мисао
поп ут пом рч ине
зас тре ми вид.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

196.

Ишла сам нек ад
мос том дуге, сад само
брвном.
Наше су реке
преп уне шљунк а. Боже,
створи га децом!

197.

198.

Губећ и драге
са њима и сам и у смрт
одл азимо.

199.

Око човек а
све има крај. И како
појм ит и вечност!

200.

Пси дуго памте
учињено им добро.
Човек заборавља.

201.

Подм ук ло време!
Чин и се непом ично,
а лудо јури.
Убога душо,
куд ћеш ти кад ти смрт отк аже стан
за мојим челом?

202.

203.

Вол им нем уште,
напад ају нас тек онд а
кад а се бране.

204.

Признајем, змијо,
човек ујед а и кад није
нападн ут.

205.

Поремећаја
у душ и бојим се више
но у природ и.

206.

Душа од бол а
отеж ал а вуче људе
у понор.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Хук а маш ина
опом иње ме на људс ку
суровост.
Неће се ваљд а
сва наша страд ања негде
поновит и!

207.

208.

209.

Нек а све болно
и тамо се понови, али
да има нечег.

210.

Славуј је хтео
да ме пес мом утеш и,
али расп лак а.

211.

Девојк а млад а
због заљубљенос ти
у сну плаче.
Жед ан лепт ирак
не бира цвет на коме ће
утол ит и жеђ.

212.

213.

У дет ињс тву већ
пат ил а сам узимајућ
сузе као лек.

214.

За челом ниче
гус та претећа шума
суморн их мис ли.

215.

Кад а пријатељ
умре, умру радос ти
многе на свет у.

216.

Спушта се сета
сум рак а на равн ице
и на душ у.

217.

Благо птицама,
оне не знају да ће
једном умрет и.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

218.

Пос мат рам стен у,
на њој као на длан у
стопе живота.
Стид им се јут рос
што преж ивех низ смрт и
драг их ми бића.

219.

220.

Нек а судба храбром
одузме свест ако буде
побеђен.
Сак риј у ухо
отров, ту га неп ријатељ
не може наћ и.

221.

222.

Вође су звезде
које се у мрк лој ноћ и
појаве.

223.

Сунце дан –
а победн ик слободу
објављује.

224.

Јунак је олуј
који облачно небо
разведри.

225.

И ти устаде
из гроба заборава.
Пролеће је.

226.

Нема те нигде,
ни у сну, ни на јави –
опус тео свет.

227.

Јед ан ме славуј
ипак опом иње:
негде пос тојиш.
Дан све тамн ији,
ноћ све сличн ија дан у.
Ти удаљен ији.
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228.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Прос то ти било
све, само што не поч ињеш
седет и.

229.

230.

На твоме лиц у
још су трагови једн их
поглед а.
Детет у своме,
да га имам, желел а бих
твој поглед.

231.

232.

Кад неком смркне,
другом се зора рађа.
Теби се рађа.

233.

Глед але су те
неч ије очи ват рене,
преп лан уо си.
Не знам шта жел им:
да пос танем прах, или
да се вечно сећам.
Задремал а сам
и невид љивим брвном
кроч ил а у сан.

234.

235.

236.

Ко год не вол и
војн ик је непобед ив
у бункеру.

237.

Не вол иш више:
мрена ти се скин ул а
са очију.
И у злој душ и
зас ја катк ад доброта –
цвет на трн у.

238.

239.

Из рудокопа
срца већ сам извук ла
и шљунак и злато.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

240.

Беж и у кућу
кад а се свец и стан у
тућ и муњама.
Чуд им се птиц и
што се враћа с вис ине –
горе је лепше.

241.

242.

Сунце огрева
и зле и добре, не пита
как ав је ко.

243.

Сву ноћ ми славуј
пева подокн ице,
мис ли птица сам.

244.

У дет ињс тву сам
као лек од патње пил а
кап љице суза.

245.

Рибари лове
у мору рибу, пес ниц и
звезде.

246.

Занемел а птица
у кавезу ми чеоном –
зацело болује.

247.

Ниједне мис ли
не бојим се кол ико
да је све привид.

248.

Крв не верује
да ће се прет ворит и
једном у зем љу.

249.

Боже, тушта је
људ и на свет у, а свак и
мис ли центар је.
Неће се ваљд а
све патње људс ке негде
поновит и.
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250.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

251.

Имаш љубимца,
од тебе смо то, Боже,
и ми нау ч ил и.

252.

Крлетк а бол а
теж а је од тамн ичк их
железних.

253.

Нис у у стању
нек и да се сећају,
ја да заборавим.

254.

Живот прол ази
прет варан у пус тош и
и забораве.

255.

Бесан пас шумом
крај мене пројури –
да хоће и зло.
Вед ар сам осмех
данас на лице спус тил а
као фереџ у.

256.

257.

Ко ће пребројат и
све росе и све сузе
дет иње.
Кад а пријатељ
умре – умру све радос ти
на свет у.

258.

259.

Нис у у стању
нек и да се сећају,
ја да заборавим.

260.

Пос вађал и се
људ и око мрвица горе
него врапц и.

261.

Пес ме су плоче
на гробовима патње
и радос ти.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

262.

ожалошћени
мисле увек судба је
неправедна.

263.

Ожалош ћене
глупо је теш ит и
стварн им нау к ама.

264.

Ниједне мис ли
не бојим се кол ико
да је све привид.
Још од дет ињс тва
добро се слжем с мног им
нем уштима.

265.

266.

Голуб и врабац
су у парк у ађутант и
пес никови.

267.

Заблуде чувамо
као скупоцене вазе
од алабас тера.

268.

Заблуде су лек
који гутамо радо,
мад а је шкод љив.

269.

У сну заблуд а
лако прес павамо
понор истине.

270.

Мис ли ми поп ут
првих пах уљица умру
како се роде.
Бун и се корен,
лом и асфалт над собом –
даје нам пример.
Јејина ме је
погледом урек ла и нисам
ноћас спавал а.
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271.

272.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Дотакох змију
у трави и не отровах се,
страх ме отрова.

273.

274.

У дет ињс тву сам
патећ и узимал а
сузе као лек.

275.

Славуј је хтео
да ме утеш и пес мом,
а расп лак а ме.
Кад падне ноћ,
ћук ме стане дозиват и –
страх га је самог.

276.

277.

Ко је одрас тао
крај шуме, ни ноћу
се ње не боји.
Дотакох змију
у трави и не отровах се –
страх ме отрова.
Још у дет ињс тву
стекох много нем уштих
неп ријатеља.

278.

279.

280.

Црн и крил ат и
мис лил ац опом иње
на смрт.

281.

Крлетк а бол а
теж а је од тамн ичк их
гвозден их.

282.

Јут рос прозори
роне сузе и у мене
сетно глед ају.

283.

Где ли су змије
које ми чес то живот
опрос тише.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

284.

Бојим се мис ли
о прол азнос ти, а она
стално на уму.

285.

Многа пес ма је
нап исана на гробу
мрт вог сећања.

286.

Ожалош ћен и
увек мис ле судба је
неп раведна.
Што дуж и живот
прош лост нам се чин и
све краћа.

287.

288.

Узалуд знање
свих нау к а, над ам се
нећу сва умрет и.

289.

Време избрише
на крс ту поз лат у,
на душ и спомен.

290.

Пес ме су плоче
на гробовима патње
и радос ти.

291.

Кроз измаглиц у
нејас них реч и осећам
лепот у пес ме.

292.

На зачараном
поезије чард ак у
пишем стихове.

293.

Где ли су змије
које ми чес то живот
опрос тише?

294.

Питам се чес то
шта мис ли змија у очи
кад ме глед а.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Лупа прак љача.
Жене жес токо тук у
своју судбин у.
Гавран говори
о нечем у суморном –
људс ки га жал им.

295.

296.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

III
Вечерњача

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Нап рс ло јаје.
Из љус ке провирило
жућк ас то око.
(Гљива јајњача)
Кишовит је дан.
Ступам по маховин и
и буд им гејзере.

297.

298.

299.

Чудна ливад а –
очију на стот ине,
а свако друкч ије.
Вил ин и коњиц и.
Как ви оно бејах у?
Модри, зелен и, рујн и?

300.

301.

Лепт ир ник ако
не сил ази са цвета.
Ваљд а се опио.
Нешто ми шапће
људс ким гласом вечерњи
тих поветарац.
Питам се чес то
шта мис ли змија кад а ме
глед а у очи.

302.

303.

304.

Ожеднел и зрац и
исп ише бару на пут у
до иск ап и.

305.

Разапело небо
танан и модри шатор
изнад мог врта.

306.

Ноћас су криц и
јејине пом рач ил и
светлост Месеца.

307.

Потајно нешто
разговарају кокош и
приљубив кљунове.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

308.

Створ у дроњц има
непом ичан на њиви,
не боји се никога.

309.

Лупа прак љача,
жене жес токо тук у
своју судбин у.

310.

Висећ и леж ај
пау ч ине уљуш као
чет ири мухе.

311.

Источњак чеш ља
ливад ама вит ице
хладн им прс тима.

312.

Пас без рецепта
погод и која трава
леч и желуд ац.

313.

Кратер сунца
убац ује у рек у
млазеве лаве.

314.

Под једн им кровом
уплашено се скрил и
пок ис ли мрави.
(Млечњача)

315.

Сунце кад сед а
има црвене очи
и трепавице.
Црвен и пламен
пројури сухом шумом –
не запал ив је.
(Лисица)
Жар у пепелу
јед ва чек а свитање
да проглед а.

316.

317.

318.

Зас тао лахор
у крош њи бук ве старе
и зап ричао се.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

319.

Пламене очи
металн их зверова
глед ају, а не виде.

320.

Зад игла род а
ногавице, спрема се
у воду.

321.

Уморио се
поток, и сад се у виру
одмара.

322.

Побелеле му
трепавице још у раној
младос ти.
(Прстенак)

323.

И кос крил ат и
склања се као човек
исп ред звечарке.

324.

Гавран говори
о нечем у суморном –
људс ки га жал им.

325.

Пос вађал и се
људ и око мрвице
горе но врапц и.

326.

Сунце и месец
деца су једног оца
али две мајке.

327.

На врх у бора
савил а Вечерњача
гњездаш це.

328.

Ставило море
стот ин у бел их руж а
на модра недра.

329.

Сухо се лиш ће
хвата у коло и игра
по такт у вет ра.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

330.

Под јесен павит
расп лиће кос у седу,
сребрнас ту.

331.

Дојах а човек,
алат му побелео
од теш ке вес ти.

332.

Кад сунце падне
у мат иц у, разбије се
у парампарчад.
Бун и се корен,
лом и асфалт над собом,
даје нам пример.

333.

334.

Чим дође на свет,
прс тенак има седе
трепавице.

335.

Мад а стар
славуј целе ноћ и
пева о љубави.

336.

Плави звонч ић и
позивају лепт ире
на доручак.

337.

Мален и црвак
граном споро пузи
као теретњак.

338.

Жут и лепт ири
нас умце шумом лете,
и слећу на тле.
(Сухо лишће)

339.

Проп ланак јел а
каде смолом о грање
повешана канд ил а.
Ладолеж пева
на сав глас, лепт ири га
јед ино чују.
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340.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

341.

Грах акробата
вешто се усп узао
уз танке притке.

342.

Змија шарк а
крије у трави
крадено благо.

343.

Пијан пос рће,
оком се само држећ
о свет иљке.

344.

Врапчево око
сићуш но, а оглед а
цео свет.
Клас је пшен ице
јулс ко сунце прет вара
у златне ресе.

345.

346.

Млад и витези,
а већ имају дуг у
зелен у браду.
(Кукуруз)

347.

Ври крај вајата
сајам мал их цурица
у светлом рух у.
(Пркос)

348.

Сунце залута
у леден гај на окн у
и он ишчезе.

349.

Низови бел их
зуба, нијед ан није
пок варен.
(Кукуруз)

350.

Лако пах уље
рођено је из пољупца
мраза и магле.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

351.

одврте вихор
чесме неба и не може
сад да за врне.

352.

Прес тал а киша
а олуц и успављиво
о њој певуше.
Од љубоморе
према јутарњем сунц у
Месец побледе.

353.

354.

Кос иоц и
брусом оштре косе –
змије се разбегле.

355.

Нас лут и славуј
срце заљубљенога
и сву ноћ му пева.
Дружељубиви
врабац прича са страш илом,
оно га не гон и.
Вршал ица
разгон и с поља птице –
оне мис ле бура.

356.

357.

358.

Рањен и јунак
брегове на западу
крвљу обл ива.

359.

Крај стабла липе
логор црвен их буба
тетовиран их.

360.

Оплића бара,
а небо цело целцато
у њу је стало.

361.

Дрво у пољу
суш и се у корен у,
а врх још лис та.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

362.

На цреп у стрехе
чуварк ућа, најмањи
врт ић на свет у.

363.

Девојк а лице
ставил а под пљусак
ко под пољубац.
Беле сточ иће
побол и пат уљц и шумом,
чек ају гос те.
(Гљиве млечњаче)

364.

365.

Птице се чуде:
испод бук ве извире
звонк а пес ма.

366.

Сузе с образа
трешања ујут ру
поп ије ветар.

367.

Залутао струк
пшен ице у коров
и под ивљао.
(Попино прасе)

368.

Ко је одрас тао
крај шуме не боји се
гласа совина.

369.

Небо је јут рос
огромна снеж на гора
олуј ће је сруш ит и.

370.

Павит под јесен
расп лиће кос у седу,
сребрнас ту.

371.

Низ ситн их хумк и
осван уло пре зоре
на ливад и.
(Кртичњаци)
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

372.

Уморна рек а
ослања се о обалс ко
камење.

373.

Истерал и врапца
из птич ијег хора –
нема слух а.

374.

Низови дуг их
дрвен их прс тију
оград ил и њиву.

375.

Ват рено лице
лета се хлад и у подне
у речном виру.

376.

Јурн у олуја
у разг ранат у бук ву
и слом и ног у.

377.

Пловећ нас умце
облачак се суд ари
са сунцем.

378.

Железни певац
на крову пром ук ао је
од рођења.
Чет ири жиле
храс та, чет ири змијс ка цара.
Бетон разбил а.
Јејина ме је
погледом урек ла и нисам
ноћас спавал а.

379.

380.

381.

Сунце се рађа
и тамн у завес у скид а
са забата.

382.

Плод црног дуд а
удара по зем љи
мас тиљаве печате.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

383.

Глед ам у очи
белу раду, она у мене
не трепћућ и.
Ројеви звезда
попад ал и по ливад и,
сјаје и дању.
(Млад мас лачак)
Зелена гуја
баштенс ки плот чврс то
заг рл ил а.
Заглавио се
у грлу план ине залогај
ват ре.
Беле сточ иће
побол и пат уљц и шумом –
чек ају гос те.

384.

385.

386.

387.

388.

Птице се чуде:
под бук вом се род ио
нек ак ав певач.

389.

Ноћас снег цел ац
побеже из ропс тва
љутоме мразу.
(Лапавица)
Сек ира сече
младо стабло и притом
радос но пева.

390.

391.

Облак пут ује
небес има, а сенк а му
ливад ама.

392.

Мраву нарас ла
криоца љубави
и полетео.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

393.

Чамац низ море
вуче за собом шарен
пау нов реп.

394.

Стиж у за чамцем
мил ион и зелен их
гмизаваца.
Нем узик ална
птица равнодуш но слуша
птице певице.

395.

396.

Заглавио се
у уском грлу план ине
залогај ват ре.
Дотакох змију
у трави и не отрова ме –
отрова ме страх.
Крил ата смрт
оте квочк и исп ред кљуна
мезимче пиле.
Кос цу за капом
свлак змије отровн ице –
ред ак трофеј.
Изг убих прс тен
у ситном обалс ком пес ку –
сузу у вод и.

397.

398.

399.

400.

401.

Даж девњак јавља
не треба на кос идбу –
спрема се киша.
У мојој руц и
перуш ка – би нед авно
голубје крило.

402.

403.

Трис та момак а
ухват ило се у коло
око ливаде.
(Плот)
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

404.

Нем ирна стад а
оваца гон и небом
пас тир ветар.
Још у дет ињс тву
стекох многе нем уште
пријатеље.

405.

406.

Цвет на исток у
отворио зен иц у –
глед а у мене.

407.

Са стрехе висе
слеђене сузе неба,
а она зна за плач.

408.

Шарен у трак у
дуге сунце у једном
трен у изат ка.

409.

Крил а радос ти
непознате гоне ме
међ птице.
Бесан пас мимо
мене протече – мож да
обневидео.

410.

411.

Источњак свира
у фрулу нове златне
стрњике.

412.

Плућа се шуме
сруш ил а на зем љу.
Чиме сад дише?

413.

Већ десет дана
сунце кич ицом слик а
по ливад и.

414.

Наш воден ичар
потп уно оседео
у ток у ноћ и.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

415.

Гуштерак зрак а
појави се у грању
и шмугн у нек уд.

416.

Јурн у олуја
у разг ранат у бук ву
и слом и ног у.

417.

Пловећ нас умце
облачак се суд ари
са сунцем.

418.

Железни певац
на крову пром ук ао је
од рођења.
Чет ири жиле
храс та, чет ири змијс ка цара,
бетон разбил а.
Јејина ме је
погледом урек ла и нисам
ноћас спавал а.
Ставио месец
брвно преко поток а, –
само за очи.

419.

420.

421.

422.

Јуре влакови
од градова до сел а
буком натоварен и.

423.

Човек корача –
оживел а шетал ица
зиднога сата.

424.

Тал ас са тал асом
увек нешто шап уће,
на ушћу занеме.
Стот ин у длана
спус тило се на кућн и кров
да не прок ис не.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

Летња јабук а.
Само јој се јед ан образ
зајап урио.

426.

427.

Кошено поље
пуно ситн их гејзера –
крил ат их.
(Скакавци)

428.

Црн и крил ат и
мис лил ац опом иње
туж нога на смрт.
Рибари лове
у мору рибу – пес ниц и небом
сазвеж ђа.

429.

430.

Поцепало
сунце маглама танке
модре велове.

431.

Сунце залута
у леден гај на окн у –
и он ишчезе.
Низови бел их
зуба –нијед ан међ њима
пок варен.
Снеж но пах уље
рођено је из пољубаца
мраза и магле.

432.

433.

434.

Одврте вихор
чес ме неба и не може
сад да заврне.

435.

Прес тал а киша,
а олуц и још о њој
шап ућу.

436.

Где ли су змије
које ми чес то живот
опрос тише.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

437.

Нас ред асфалта
вел ико разбијено
оглед ало.
(Бара)

438.

Румене метле
брезоваче биле су
једном грање.

439.

Пећ је зацело
у дну овога вира,
он зато ври.
Много сунаца
јуре се реком, а не мог у
да се стигн у.
Бесан пас мимо
мене прот рча – мож да
обневидео.

440.

441.

442.

Источњак свира
у фрулу нове златне
стрњике.

443.

Плућа се шуме
сруш ил а на зем љу.
Чиме сад дише?

444.

Већ десет дана
сунце кич ицом слик а
по ливад и.

445.

Наш воден ичар
потп уно оседео
у ток у ноћ и.

446.

Гуштерак зрак а
појави се у грању
и шмугн у нек уд.

447.

У дет ињс тву сам
патећ и узимал а
сузе као лек.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

448.

Ноћ прос врд лал а
на мил ијарде мес та
неба таван иц у.
Пок ипело
млеко у месечевој здел и
прел ило зем љу.
Дрвен и зас труг.
Пун иле га крава Шаруља
и станарица.
Тихо! Глас реке
из дет ињс тва ми се јавља
хоћу да слушам.
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449.

450.

451.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

IV
Сеоско гробље

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Богород ица
неоп резно држ и Хрис та –
исп ус тиће га.
(Гробљанска капела)
Свет итељ Ђурђе
убија злу аждају
Хрис тос придремао.
Олтар гробљанс ке
црк ве пун је апос тол а, –
сви погли главе.

452.

453.

454.

455.

Улетео кос
и пао правце на раме
распетом Хрис ту.

456.

Влад ик а залуд
пош кроп и понекога
светом вод ицом.

457.

Свет итељ
очију ископан их
глед а у мене.

458.

Мирише црк ва
на тамњан, а гробље
на љубич ице.
Улетео је
гуштер у црк ву и не уме
да изиђе.
На иконама
свец и већ целу вечност
очи не склапају.

459.

460.

461.

Раст ужена је
млад а Богород ица
због судбе синa.
Свештен ик ход а
тајанс твен иза двери –
Бог за облаком.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

463.

Убог и свец и
већ вековима бос и
зебу у олтару.
С фрес ке ме светац
с бел им завојем на челу
жалос но глед а.

464.

465.

Сеос ко гробље
и неу редно, ближе је
Бог у од градс ког.
Вратн ице гробљанс ке
давно неподмазане
јау ч у као људ и.

466.

467.

Воловс ка кол а
возе тело покојног,
душа лет и нап ред.
Аманет вам:
сах ран ите ме на њиви
коју сам орао.
(Натпис на споменику)
Цвеће крај кога
идемо ник ло је из неког
древног гробља.
Овде поч ива
неп ријатељс ки војн ик.
Бог да га прос ти!

468.

469.

470.

471.

Туђи војн иц и
погорел и по гробљу
старе крс тове.

472.

Уђи у гробље,
ушао си у прич у
о људс кој судби.
И та ливад а
пок рај сеос ког гробља
људс ки је гроб.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

474.

Мирно се спава
у зем љи завичајној,
уз кос ти дедова.

475.

Њуш ка по гробљу
неко мршаво псето
хран итељ му умро.

476.

Ко ли то тако
неу теш но расп лак а
траву на гробу?
Птице певају,
они под зем љом већ давно
ништа не чују.
Уцвељен прос јак
присео на камен топ лији
од људ и.

477.

478.

479.

Крај цветне хумке
нек ад идемо као
крај врт ића.
На сам Пет ровд ан
на три гроба осван уше
три ките цвећа.

480.

481.

Мрт ва тиш ина,
само крај де:јег гроба
цврк уће врабац.

482.

Смех мрт ве деце
прет ворио се у пес му
косова.

483.

Не знам где је гроб
верне наше керуше,
ко да је гроб птице.

484.

Птица у црном
украј хумке хероја –
нес рећна мат и.
811

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

485.

Звона са црк ве
не мог у да заглуше
запевк у жена.

486.

Гробљанс ке руже
живе мирно штићене
тугом и трњем.

487.

Зла непогод а.
Њих у гробовима
то се не тиче.

488.

Уцвељен прос јак
присео на камен
топ лији од људ и.

489.

Зелен и брш љан
неж но пребац ио рук у
преко трулога крс та.

490.

Низ шумс ких мрави
нос и беле врећ ице
да спус ти на хумке.
Хрпа нат рул их
крс това леж и бачена.
Зна ли им бар Бог имена?
Проц ветал и
глог и врба, мирисе им
мрт ви не осећају.

491.

492.

493.

Гроб првог дана
сах ране окићен као
сватовс ка чут ура.

494.

Црк вицa пус та.
Анђел и се мач ују
сунчан им зрац има.

495.

Слетео голуб
хероју на бронзано
рањено раме.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

496.

Време избрише
на гробу позлату,
на ду ши спомен.

497.

Нек ад крај гроба
прол азимо као пок рај
мравињак а.

498.

На сам Уск рс
отварају нови гроб
умро праведн ик.

499.

Везал а мат и
свилен у трак у на крст
сина мезимца.

500.

Крај мрт ве птице
зас тао стари гавран –
птич ији свештен ик.

501.

Ход ају гробљем
три беле, голубице –
сес тре милос рдне.

502.

Звон и вечерње,
тиш ина га на гробљу
побож но слуша.

503.

Миле по хумц и
раздраган и инсект и
као по ливад и.

504.

Нема никога.
Јед ино сунце љуби
редом крс тове.

505.

Лопов се скрио
у гробљу, тамо
мало ко навраћа.

506.

Прос јак ноћује
у суморној пап рат и
сеос ког гробља.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

507.

Уск рш ње јут ро,
на хумк ама проц вале
црвене руже.

508.

Мирише цвеће,
проц вао глог и врба
мрт ви не осећају.

509.

Удара звоно,
певају славуји и рек а.
Само мрт ви ћуте.

510.

Седох на плоч у
не упитав покојн ик а
да ли му сметам.

511.

Црк ва, полум рак,
анђел и се мач ују
сунчан им зрац има.

512.

Да знају да ће
пом рет и, славуји би
већ сад заћутал и.

513.

Гробљанс ке руже
живе мирно, штићене
тугом ожалош ћен их.
Не знам шта жел им
или да пос танем прах,
или да се вечно сећам.
Пок рио зелен
губер дет ињу хумк у, –
да дете утоп ли.

514.

515.

516.

Уплашен зеч ић
побегао од живих
међу мрт ве.

517.

Птице певају,
они под зем љом сад а
ни гром не чују.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

518.

Цвет самозванац
на гробу, зал ива га
јед ино киша.

519.

У трави празан
леж и сатљик рак ије
туж ан га исп и.
Дечја хумч ица,
на њој јабук а, шећер, –
а детет у се не једе.

520.

521.

Пролеће грл и
дрвен поц рнео крст
руком брш љана.
Да ли бар добри
Бог мис ли на ову хумк у
зарас лу у заборав?
Прос јак пред црк вом, –
липа му баца у кап у
суво злато.

522.

523.

524.

Кад осет ите
да бивате охол и,
прођите гробље.

525.

Који зид ају
раскош ну гробн иц у
боје се заборава.
Што дуж и живот,
прош лост нам се чин и
све краћа.
Биће јед ан дан
кад ћу за звуке земаљс ке
изг убит и слух.

526.

527.

528.

На гробљу туга
нарас та као квасац
пшен ичног хлеба.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

529.

Умро на пут у
крај сеос ког гробља,
ту и сах рањен.

530.

Птице певају,
они под зем љом сад а
ни гром не чују.

531.

Цвет самозванац
на гробу, зал ива га
јед ино киша.

532.

У трави празан
леж и сатљик рак ије
туж ан га исп и.

533.

Весел и врапц и
дош ли гладн и у гос те
гробовима.

534.

Кроз крун у клена
сунчев зрак прод ире
на дечју хумк у.
Везал а мат и
свилен у марам у на крст
сина мезимца.

535.

536.

Крај мрт ве птице
гракће опело гавран
птич ији вештен ик.

537.

На хумц и кћери
мајк а остави леп ињу
за птице небес ке.
Сах рањен ђач ић
пос таће зем ља, па дрво,
пањ, ивер, пепео.

538.

539.

Вране се стално
сак уп љају око хумк и
птич ијих трпеза.
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САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

540.

Жалос но блеји
украј деч ијега гроба
залутало јагње.
Долетео кос
на неч ији крст, чуд и се
где је лиш ће.

541.

542.

Сухо дрво
у дну сеос ког гробља
кос тур је храс та.
Славуј на гробу.
Је ли то исти који му је
младом певао?
Лопов се скрио
у гробљу, тамо мало ко
навраћа.
Крај мрт ве птице
гракће опело гавран –
птичји свештен ик.

543.

544.

545.

546.

Гавран и стално
ход ају око хумк и –
птичјих трпеза.
Затекох вран у
на гробу свог рођак а –
стигла пре мене.

547.

548.

Славуј на гробу.
Је ли исти који му је
заљубљеном певао?
Иде ка мен и
раст ужен стари гавран –
о смрт и разм иш ља.

549.

550.

Мрт ва тиш ина,
само крај дечјег гроба
цврк уће врабац.
817

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

551.

Јури крај гробља
гом ил а деч урл ије.
Шта ли је чек а?

552.

Златне зен ице
јаглаца пуне су суза.
За ким ли плаче?
Хумк а без крс та.
Јед ино жбун вење рас те
мрт вом из срца.
Затекох вран у
на гробу свог рођак а –
стигла пре мене.

553.

554.

555.

Кос ти мирују.
Да ли ви, душе, и сад а
негде пат ите?
Украј црк вице
плоча обрас ла лишајем –
мрт ви заборавом.

556.

557.

Април на гробљу.
Мешају се мирис и
тамњана и корова.

558.

Украј свеже
хумке прол азимо –
крај мравињак а.

559.

Удара звоно,
певају славуји и рек а,
мрт ви ћуте.
Вел иколепан
спомен ик од мермера –
гробљанс ки небодер.

560.

561.

Чуј, стари славуј
негде пева опело
угин улом син у.
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САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

562.

На спомен ик у
тих двоје заљубљен их
сад се не памте.

563.

Руп иле козе
у гробље поп ут ђак а
на одмор.

564.

Појел и мрави
по гробовима шећер
сав до мрвице.

565.

Пок рио зелен
губер дет ињу хумк у
да дете утоп ли.
Зелена гуја
потајн им прс тима се хвата
гробљанс ког плота.
(Повијуша)
Ожалош ћен у
пијан у жен у чујем
на гробљу пева.

566.

567.

568.

Бог иња Вес на
сад и прве цветове
поред корова.

569.

Воловс ка кол а
возе тело покојн ик а,
душа иде нап ред.
Узнем ирил и се
становн иц и зем ље, стиже
нов станар.
На сеос коме
гробљу зем ља слободно
дише ко њива.

570.

571.

572.

Прва Морана
на улазу у гробље
дочек а мрт ве.
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САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Зашто ли је Бог,
створив човек а, одмах га
заборавио.

573.

574.

Уцвељен прос јак
сед и крај камена
топ лијег од људ и.

575.

Дуге поворке
гробљанс ким стазама
личе на сватове.

576.

Крај цветне хумке
нек ад идемо као крај
врт ића.
Сујетн и треба
да проход ају гробљем –
то леч и сујет у.

577.

578.

У чеоној кос ти
лобање нас тан ило се
подземно биће.
Скореле хумке
вап ију за сузом неба –
оно не чује.

579.

580.

На сам и Уск рс
отварају нов гроб –
умро праведн ик.

581.

Свраћам староме
пријатељу на хумк у
да поп ричамо.
Сас ушена хумк а.
Гуштер ниче однек уд,
мож да из лобање.

582.

583.

Уск рш ње јут ро.
На хумк ама проц вале
црвене руже.
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САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

Проц ветал и
глог и врба, мирисе им
мрт ви не осећају.
Затекох вран у
на гробу свог рођак а –
отк уд пре мене?

584.

585.

586.

Вране на гробљу, –
рупц и ожалош ћен их
гоњен и вет ром.

587.

Седох на плоч у
не упитав покојн ик а
да ли му сметам.

588.

Присел а жена
на нат рулу клуп иц у.
Зем ља је вуче.

589.

Прос јак пред црк вом,
липа му баца у кап у
суво злато.

590.

Нокте ми зари
оструга у скут сукње.
Не зове ли ме смрт?
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САДРЖАЈ

591.

Пење се небу
танак дим – то се дрва
жале небес има.

592.

Жабе по киш и
хватају се у коло
и скач у, скач у.
Ћук је часовн ик
старих дубок их шума –
сам се навија.

593.

594.

На телег рафс ку
жиц у птице посед але
пред далек и пут.
Пуна кут ија
драгог камења, кључар јој
јед ино Бог.

595.

596.

Зелена сукња
до зем ље, а шеш ирић
све до облак а.
(Јела)

597.

Јак а олуја, –
на друм у сеос ком
гејзер праш ине.

598.

Чудо у шум и:
црвена роса пал а
по неком трњу.

599.

Хрпа игал а
под бором, а ниједна
нема ушица.

600.

Славуј је хтео
да ме утеш и, пес мом,
а расп лак а ме.
Сунцок рет и,
ливадс ки свец и, имају
златне ореоле.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

602.

Трес у се шљиве,
по зем љи мил ион и
модрога шљунк а.
Зрак сунца продре
у вечерњу шум у и пос та
намах дуга.

603.

604.

Копач наи ђе
на римс ки бунар
усах ло му око.

605.

Ћукови пате
од туге и несан ице
и то признају.

606.

На пус том пољу
ђерам, одрвењен
диносау рус.

607.

Побегла лес ка
на ливаду из шуме –
ту и остал а.

608.

Жалос на врба
косом је расп летеном
сак рил а лице.

609.

Беж и далеко
од љута стрш љена
ко од љута пса.

610.

Бак рач над ват ром,
из њега кипе гус ти
бел и облац и.
(Млеко кипи)
Огњиште букт и,
рој кратковечн их звезда
плане, згас не, плане.

611.

612.

Сунце прес лик а
петоп рс ту шак у
сухе јабуке.
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САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

С добродош лицом
Колубара прима у недра
све намерн ике.

613.

614.

Вечерњача сја
на небу, на ливад и
непокошен цвет.

615.

Је ли то пао снег
или се отвара цвет
беле раде.
Сред ином јуна
виш ња нам проп лак ал а
алевом сузом.
У завичају су
звезде сјајн ије, ближе,
птице музик алн ије.
Прос тире зора
на вир маглу, па сребро,
па сухо злато.

616.

617.

618.

619.

Борове игле
удевају у ушице
нит зрачне свиле.

620.

Створ у дроњц има
непом ичан на њиви,
пас га се боји.

621.

Неме уличне
чис тач ице биле су
нед авно пруће.

622.

Пож ар запад а
у Бранковин и букт и
све до Месеца.

623.

Је ли ово храм
старих грчк их богова
или боров гај?
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САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

624.

Из рановача
истерују огњен и
дух алкохол а.

625.

Под џенериком
кот рљају се лесе
жут их пиљак а.

626.

Убог и јелен,
на роговима нос и сад
муш ке шеш ире.

627.

На лиш ћу храс та
јавил и се чиреви
беспомоћан је.
Кад падне ноћ,
ћук ме стане дозиват и, –
страх га је самог.

628.

629.

Поток план инс ки
уписао се у хор
птица певица.

630.

Пох ватале се
лале у коло, све редом
зајап урене.

631.

Пије сен ица
из кап ице жира, –
све не иск ап и.
Пас чувар лаје
сву ноћ, расањен, ваљд а
слут и зло.
Зрак завичаја
снаж није нас опије
него алкохол.

632.

633.

634.

Снеж но пах уље
ливаду је прек рило
а не топ и се.
(Прстенак)
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________ Озон завичаја ________

635.

Прес тал а киша
а олуц и успаванк у
сад а певуше.
Травом осване
свакога јут ра крвав траг
иза рањенога.
(Пољски карамфил)
Јут рос прозори
роне сузе и у мене
сетно глед ају.

636.

637.

638.

Оплића бара
а цело небо целцато
у њу стало.

639.

Беж и у кућу
кад а небеса стан у
ист ресат и муње.

640.

Свећа као Месец
чек а сутон да падне
па да зас ветли.

641.

Ставило море
на устал асана недра
златан мед аљон.

642.

Вечерњи облак
заден уо за ухо
црвен у руж у.

643.

Грах акробата
вешто се усп узао
уз танке притке.

644.

Железни певац
на крову пром ук ао је
још од рођења.
На стрех и цвета
чуварк ућа, најмањи врт ић
на свет у.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

646.

Кишовит је дан.
Ступам по маховин и
будећ гејзере.
С добродош лицом
жедна Колубара прима
намерн ике с брд а.

647.

648.

Лис так се суш и
на пау ч ине светлом
танком ужет у.

649.

Потајно нешто
разговарају кокош и
приљубив кљунове.

650.

Мирн им језером
лабуд вуче близанца
удављенога.

651.

Жут човеч уљак,
на глави му зелена
перјан ица.
(Мрква)

652.

Завад ио ветар
тал асе и ник ако
да их пом ири.
Кад а тал ас
пљус не на обалу, прет вори
шљунак у цвет.
Мачк а и тама
такм иче се ко ће у собу
тише ући.

653.

654.

655.

Уље прос уто
по столу има зал ива
као море.
Кроз там у иде
пијан, свећа му се у руц и
стално спот иче.
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________ Озон завичаја ________

657.

Змија свој живот
бран и ант ибиот иком
рођеног отрова.
Запад се сећа
сунца све док ле не спази
Месечево лице.

658.

659.

Тек зач ујемо
брзи влак грм љавине,
он прот утњи.

660.

Сићуш но око
врапчево оглед а
сву вас ион у.

661.

Ко је одрас тао
крај шуме, ни ноћу се
не плаш и ње.
Прос у се жито
из вреће на каљав пут –
за птице небес ке.

662.

663.

Кокош и журе
на посело сусед ама
да требе жито.

664.

Месец уморан
сео у рач ве дрвета
да се одмара.

665.

Је ли Млечн и Пут
ситна, обесп рављена
небес ка раја?
Птица не дише.
Невероватн им се чин и
птичја смрт.

666.

667.

Јут рос прозори
роне сузе – шта ли је
на улиц и?
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САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

668.

Мраз тако снаж но
пољуби окно, да му
слом и зен иц у.

669.

Оплића бара,
а цело небо целцато
у њу стало.

670.

Младога лук а
зелен и гејзери
из зем ље шибају.

671.

Јутарње небо
у црне се шалове
убунд ало.

672.

Славуј је хтео
да ме утеш и, пес мом,
расп лак а ме.
Сунцок рет и,
ливадс ки свец и, имају
златне ореоле.

673.

674.

Трес у се шљиве,
по зем љи мил ион и
модрога шљунк а.
Зрак сунца продре
у вечерњу шум у и пос та
намах дуга.

675.

676.

Копач наи ђе
на римс ки бунар –
усах лога ока.
Дотакох змију
у трави и не отровах се –
страх ме отрова.
Крил ата смрт
оте квочк и исп ред кљуна
пиле мезимче.
832
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678.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

Кос цу за капом
свлак змије отровн ице,
ред ак трофеј.
Изг убих прс тен
у ситном обалс ком пес ку
сузу у вод и.

679.

680.

681.

Даж девњак јавља:
не треба на кос идбу
спрема се киша.

682.

Облак пут ује
небес има, а сенк а му
ливад ама.

683.

Мраву нарас ла
криоца љубави
и полетео.

684.

Чамац низ море
вуче за собом шарен
пау нов реп.

685.

Стиж у за чамцем
мил ион и зелен их
гмизаваца.
Нем узик ална
птица равнодуш но слуша
птице певице.

686.

687.

Заглавио се
у уском грлу план ине
залогај ват ре.
Беле сточ иће
побол и пат уљц и шумом,
очек ују гос те.
(Млечњаче)
Сузе с образа
трешања ујут ру
поп ије ветар.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Залутао струк
пшен ице у коров
и под ивљао.
(Попино прасе)
Трис та момак а
ухват ило се у коло
око ливаде.

690.

691.

692.

Нем ирна стад а
оваца гон и небом
пас тир ветар.

693.

Ко ће пребројати
све росе и све сузе
дет иње.
Још у дет ињс тву
стекох многе нем уште
пријатеље.
Кошено поље
пуно ситн их гејзера –
скак аваца.

694.

695.

696.

Црн и крил ат и
мис лил ац опом иње
на смрт.
(Гавран)

697.

Поцепало сунце
маглама тан уш не
модре мараме.

698.

Свећа на столу
сузу за сузом рон и.
Шта је расп лак а!

699.

Крлетк а бол а
теж а је од тамн ичк их
гвозден их.

700.

Снеж но пах уље
ливаду је прек рило
а не топ и се.
(Прстенак)
834
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САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

701.

Прес тал а киша,
а олуц и успаванк у
сад а певуше.
Травом осване
свакога јут ра крвав траг
иза рањенога.
(Пољски карамфил)
Јут рос прозори
роне сузе и у мене
сетно глед ају.

702.

703.

704.

Оплића бара
а цело небо целцато
у њу стало.

705.

Пење се увис
танак дим – то се дрва
жале небу.

706.

Прес тал а киша.
Ливад а суш и кос у
на поветарц у.

707.

Жабе по киш и
хватају се у коло
и скач у, скач у.
Ћук је часовн ик
старих дубок их шума –
сам се навија.

708.

709.

Ставио месец
брвно преко поток а,
само за очи.

710.

Јуре влакови
од градова до сел а
буком натоварен и.

711.

Човек корача,
оживел а шетал ица
зиднога сата.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

712.

Тал ас са тал асом
увек нешто шап уће,
на ушћу занеме.
Стот ин у длана
спус тило се на кућн и кров
да не прок ис не.
Летња јабук а.
Само јој се јед ан образ
зајап урио.

713.

714.

715.

Док ле зал ази,
сунц у рас ту црвене
трепавице.

716.

Упаљен труд
смирује устанак
у кош ницама.

717.

Сенк а ограде
прос тире на путању
пругас ту поњаву.

718.

Нова сек ира
сече стабло у шум и
и весело пева.

719.

Чамац низ море
вуче за собом шарен
пау нов реп.

720.

Пролећна бура
лови у своје м реже
камен и бусен
Дружељубиви
врабац прича са страш илом,
оно га слуша.

721.

722.

Биц ик ли кроз ноћ.
Гвозден и светлац и –
план у, згас ну, план у.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Озон завичаја ________

723.

Вече пољуби
небеса на западу
златн им пољупцем.

724.

На врх у бора
савил а гнездаш це
Вечерњача.

725.

Поцепа вихор
вреће облак а и прос у
небес ке изворе.

726.

Окопн ио снег,
а шљивик поново
у мирис ном снег у.
У парк у војн ик,
голубови, вране, врапц и
и јед ан пес ник.

727.

728.

Сребрне жице
од неба до тла, олуј
на њима свира.

729.

Облак од беса
туче зем љу леден им
крупн им пиљц има.

730.

Сним ило сунце
дрворед на плочн ик у,
али без боје.

731.

Пребац ио месец
преко поток а лако
сребрно брвно.

732.

Пљус не ли тал ас
на обалу, прет вори
шљунак у цвеће.

733.

Мож да је Месец
рана небу, мож да је
сјајан кладенац.
837

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

734.

Мразу из ропс тва
цел ац ноћас умаче, –
улице реке.

735.

Низ ситн их хумк и
осван уло ливадом –
куће крт ица.
Облак наи ђе
на танк и црк вен и торањ
и украде га.

736.

737.

Прес тал а киша.
Ливад а суш и кос у
на поветарц у.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Дод атак Озону завич аја
(Пес ме објављене само у часоп ис има)

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

1.

Апос тол Лук а,
заштитн ик мога дома
црта гробљем вран.

2.

Вољенога пса
деца су закопал а
и ставил а му крст.

3.

Врана, гробљанс ка
прос јак иња, скуп ља
остатке од даће.

4.

Гавран на хумк у
јучераш њу стигао
пре блис ких рођак а.

5.

Зал ази сунце.
Сенке крс това рас ту
као оживеле.

6.

Заљубљен иц и
у граду смрт и крију
своју прву љубав.

7.

Кроз окно спазих
комад ић неба, знач и
нисам у гробу.

8.

Лепт ири вас дан
цел ивају побож но
крс тове у теме.
Огрн ут црном
кабан ицом стари гавран
храм ље по гробљу.

9.

10.

Одл азимо.
Среш ћемо се поново
овде или на небу.

11.

Свиђа ми се твој
шарен и епит рах иљ,
гробљанс ка змијо.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

12.

Сеос ки старац
иде између хумк и.
Бира мес то за гроб.
Слом љен спомен ик
у пољу, на њем у пише:
Сах ран ите ме на њиви.

13.

14.

Сујеверн и страх
не да ми да доврш им
страш ну пом исао.

15.

Суштин у зем ље
упознаћу у градс ком
туђем гробљу.
У овом гробљу
неће трун ут и суварц и
мојих кос тију.
Човек по гробљу
лута тражећ очев гроб:
ко у пес ку иглу.

16.

17.

18.

Јадн и Крс титељ
од крштења Хрис това
стоји у вод и.
Не знам шта ће се
догод ит и по смрт и,
ни шта би пре рођења.

19.

20.

Крст са сеос ке
црк ве украл и јут рос
бел и облац и.
Длак аво клубе
украј пећ и дише и кроз сан
неразговетно мрм ља.

21.

22.

Месо се суш и
у димњак у. Мачак се
хран и мирисом.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Додатак Озону завичаја ________

23.

С неба сунце
упало у пуч ин у
и умнож ило се.

24.

Сточар виљуш ком
гладном говечет у
пруж а залогаје.

25.

Бадње је вече,
храс тову свелу гран у
отац донос и.

26.

Бел и анђео
ник ако да се вине
из Милешева.

27.

Усам љен ик у
само месец навраћа
у хитн у посет у.

28.

Што више старим,
пењем се све више
у кулу чеон у.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Дечји разговори

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

1.

Славуј ноћас
непрестано певао
нешто о деци.

2.

Мачк а је добра:
род ил а је три мачета,
а ти само мене.
Ја бих волел а
да је мама род а и да ми
донесе бат у.

3.

4.

Наш тата каже
да нас доносе роде
имал и бис мо кљун.
Мајк а паперјем
пун и дечју пос тељин у
као птица гнездо.

5.

6.

Мајк а зас пал а.
Дете прс тићем куша
отворит и јој очи.

7.

Зашто су мајке
као цвеће мирис не
а тате као дуван.

8.

Што тата лаже
да је и он једном био
мален као ја?

9.

Мило нам је
кад мен и дођу гос ти,
пус ти нас напоље.

10.

Развезан мам ин
ђерд ан добио ноге
и побегао.

11.

Тат ице, казни
рек у, разруш ил а је
наш мравињак.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Мама, не треба
прат и прозоре, киша ће
их добро опрат и.
Како се каже? –
бак а ће пруж ив кол ач.
– Дај још јед ан!

12.

13.

14.

Иди на славу,
бако, и донес и ми
кол ач у џеп у.

15.

Нема колевке
топ лије од наручја
мам ине мајке.
Бак а пут ује
у гос те друг им унуц има.
И њих вол и.

16.

17.

Унуц и памте
дуже неж ност бабин у
него мам ин у.

18.

Бако, куд а се
моја сенк а склон и
кад сунце зађе?

19.

Зашто ти, дед а,
нис и био на Тајној
Вечери?
Дед а, хоћеш ли
да ти два дана будеш дете
а ја дед а.
Цурица спрема
лутк и ручак од плавог
јоргована.

20.

21.

22.

Од реп уш ине
девојч ице праве
столњак за лутке.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Дечји разговори ________

23.

Гроздић рибиз ле
мален, као створен
за лутк у.
Траж им у рец и
шарене бомбон ице
за лутк у.
(Ситни камичци)
Сед ам липових
лис това биће дос та
лутк и за сукњу.
Наш ла цурица
змијс ки свлак и узел а га лутк и
за шалч ић.

24.

25.

26.

27.

Лутк ин у сукњу
саш ивен у од лис та
однео ветар.

28.

Од кут ијице
жиж ица дете прави
ормарић лутк и.

29.

Пал идрвц има
ограђено лутк ино
двориште.

30.

Крај поточ ића
на плаж и три лутке
гол ишаве.

31.

Сес тра и брат се тук у,
зат им заједно
тук у свога лутк а.

32.

Скин ул а деца
лутк у панталоне:
да му виде ноге.

33.

Лутк а спава
на крилу учен ице
у задњој клуп и.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Стаза кроз траву –
раздељак у гус тој кос и
девојч ице.
Танк и раздељак
у дечјој кос и – стазица
кроз густ шип раг.

34.

35.

36.

Олуја бес ни.
Сукњица девојч ице
као отворен штит.

37.

Петлово перо
дечак у за шеш иром.
Инд ијанац!

38.

Угарч ићем шибице
дечак црта себи
бркове.

39.

Дечје ноздрве
зим и су чес ме стално
одврн уте.

40.

Дете мис ли
пећ је у виру јер му
вод а стално ври.
Дете дувањем
у врелу чорбу под игло
буру у здел и.

41.

42.

Дечак ставио
прут преко реч ице –
мост мраву.

43.

Деца се чуде
мравима како брзо
иду уз дрво.

44.

Дечац и граде
од кук урузовине
млин на рец и.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Дечји разговори ________

45.

Деца разг рћу
крт ичњаке –
да их провет ре.
Деца копају
хумк у мрт вом скак авц у,
ставил а му и крст.

46.

47.

Деца кид ају
лепт ирима крил а,
биће зли људ и.

48.

Рибар шарана
уловио, а деца га
врат ил а у воду.

49.

Цурица наш ла
у рец и десет јаја –
глатк их белутак а.
Сухе мах уне
наћве су, зрна грах а
хлепч ић и.
(Дечја хлебарница)
Моја сес тра зна
да прави шеш ириће
од прс тенк а.

50.

51.

52.

Деца од шак а
праве чаше и из њих
пију пљусак.

53.

Пролећн и пљусак,
деца скач у по бари
као клобуц и.

54.

Разбио неко
на асфалт у вел ико
оглед ало.

55.

Дете је срећно
кад а уз пут пок ис не
до голе коже.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

56.

Мој друг се хвал и
да га је донео јас треб
а не род а.

57.

Ствари у соби
по мрак у се детет у
чине страш ил а.

58.

Своме учитељу
ђац и цртају на табли
кредом беле брке.

59.

Првац и мис ле
да се њихов учитељ
већ род ио стар.

60.

Зна ли учитељ
зашто су сунцок рет у
трепавице жуте?

61.

Нап иса првак
речен иц у дод авш и
низ тачак а.

62.

Јед ан учен ик
мења снеж не груд ве
за јабуке.
(Довит љивац)

63.

Првак рач уна:
Три од пет јес у сед ам.
Два и два су пет.
Дечач ић туче
друга што му је пог реш но
иза леђа шапн уо.
Ђац и цртал и
први пут у живот у круг –
испао уштипак.
Из свег гласа
плаче ђач ић – из школе
мора кућ и.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Дечји разговори ________

67.

Школс ко двориште
утабано као
маљевима.

68.

Има ли неко
ко сме и учитеља
да каж њава?

69.

Плаче дечач ић,
заборавио своје
ново перо у школ и.

70.

Јед ан јед ин и
дечак уступ ио мес то
хромом у старц у.
Исп ред черге
Циганч ић и само сунцем
огрн ут и.
Циганк а чеш ља
гус тим чеш љем дец у –
није пог реш ил а.

71.

72.

73.

Босо Циганче
плаче исп ред излога
дечје обуће.

74.

Стари ћурак
раш ирио лепезу,
а киша пад а.
Кад а порас тем,
пре Цигана ћу побрат и
све куп ине.

75.

76.

Зелен се род и
кук урек, и зелен ће
умрет и.
Како дрвеће
нап рави лиш ће, а нема
као ми рук у?
853

77.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

78.

Прва јагод а
од деце се сак рил а
испод лис тића.

79.

Две рујне треш ње
као деца приљубиле
образ уз образ.

80.

Кошена трава
мирише опојно
на кос у одојчета.

81.

Што пуж у уз пут
једнако цури нос?
Је ли озебао?

82.

Пох ватале се
лале у коло, све редом
зајап урене.

83.

Оседеле му
трепавице у раној
младос ти.
(Прстенак)

84.

Војс ка корова
потамн ил а крај плота
рају цветова.

85.

Зем ља је црна.
Где ли цвеће набавља
црвен у боју?
Ставил а липа
вел ик у шубару, боји се
сунчан ице.

86.

87.

Чега се боји
јас ик а те тако
подрхтава?

88.

Славуј биглише.
Без завис ти га слуша
птић непевач.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Дечји разговори ________

89.

Птице јед ино
мог у избројат и сва
гнезда у шум и.

90.

Зашто ли птице
не мог у да носе
црвена јаја?
Клас је пшен ице
сунце прет вара у златне
кићанке.
На ведром небу
ко на груд има мам ин им
златан мед аљон.

91.

92.

93.

Усред је лета
а беле пах уљице
леже ливадом.

94.

Огрн уло се
поље мирис има
летњег цвећа.

95.

Пало са неба
по ливад ама јато
златн ик а.

96.

Светлом кич ицом
сунце црта по ливад и
тамне шаре.

97.

Облак пут ује небом
а његова сенк а
ливадом.

98.

Лубен ице су лење,
стално се на сунц у
излеж авају.

99.

Лубен ица је
пуна скамењен их
бубица.
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

100.

Лавови бел их
грива се даве морем
узбурк ан им.

101.

Десетак бел их
летел ица се спушта
на обалу.
Пре но што зађе
сунце прос пе пуч ином
чабар злата.

102.

103.

Небо над нама
има ноћу мил ионе
златн их зен ица.

104.

Из волшебнога
лонца месечева, сјај
једнако кип и.
Рибари лове
из мора рибу, пес ниц и
небом звезде.
Јесен дол ази.
Кук уруз пус тио браду
као мој дед а.

105.

106.

107.

Ко је зак ључао
црвића у јабук у?
Шта је згреш ио?
Ноћ се спус тил а.
Чет вртас те зен ице кућа
глед ају ме.
Снеж но пах уље
рађа се из пољупца мраза
и топ ла зрак а.

108.

109.

110.

Сунце залута
у леден гај на окн у
и он ишчезне.
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САДРЖАЈ

________ Дечји разговори ________

111.

Давно заг рл и
рек а зелен паш њак –
још се грле.

112.

Зашто ли рек а
не може да се пење
уз брдо?

113.

Преко поток а
десет облутак а
саг рад ило мост.
Кам ичак бачен
у воду нац рта бољи круг
него учитељ.
Прош ле ноћ и сам
сањал а да су ме у рец и
крс тил и.

114.

115.

116.

Јес у ли тат у
крс тил и тако вел иког
као оног чик у?

117.

Набраћу новог
бос иок а у башти –
црк вен и је већ сух.

118.

Зашто ли нис у
пуштал и у олтар
девојч ице?

119.

Благо свец има,
сви су лепо обу чен и
као глумц и.

120.

Где ли куп ују
апос тол и одело
ишарано крс тић има?

121.

Јес у ли свец и
бил и тако богат и
као на иконама?
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

122.

Богород ица
као глум ица има
леп у хаљин у.

123.

Све девојч ице
имају светле хаљине –
само једна црн у.

124.

Што апос тол и
саг ињу тако главе?
Боле ли их?

125.

Треба казнит и
људе који су распел и
јадног чик а Хрис та.

126.

Наш олтар је леп
као сликовн ица
бат ина.

127.

Кад одрас тем
куп ићу прос јац има
ново одело.
Дед а мог деде
род ио се много давно –
још пре Хрис та.

128.

129.

У дет ињс тву смо
лопов и ја чувал и
дед ин виног рад.

130.

Иде човек хром,
чује му се далеко
дрвена нога.

131.

Воден ичара
пол агано зас ипа
браш но сна.
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САДРЖАЈ

1.

Преко ивице
месечевог котла
кип и сјај.

2.

Наш је петао
чувен и певач у селу.
Даћемо му орден.

3.

Јадна перуш ка!
Бил а је крило наше
коке Белке.

4.

Благо вранц у:
не бране му да се ваља
по праш ин и.

5.

Мајк а кенг ур
скаче и узг ред нос и
у торби сина.

6.

Пош ле све пчеле
на излет, врат иће се
довече.

7.

Срел и смо змију
у хаљин и шареној
као у маме.

8.

Жао ми оног
жбуна, пун је крвавих
кап љица.

9.

Чудо у шум и –
црвена роса пал а
по трњу и жбуњу.

10.

Са неус пелог
клизања дечак донесе
две чворуге.
Дечак пок лања
своје млеко мачк иц и. –
Да га куд имо?
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________ Десанка Максимовић ________

12.

Деца ко мама
умес ил а медењаке,
али од блата.

13.

Зашто се тате
не облаче у шарено
као апос тол и?

14.

Пад кам ичк а у вир
опише пет кругова
као шес таром.

15.

Из неке баште
на небу нам долећу
бел и лепт ири.

16.

Ако нам се снег
прет вори у сребро,
бићемо богат и.
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САДРЖАЈ

Опште напом ене
Приређивање
Прве хаи к у стихове Десанк а Макс имовић објавил а је у Вечерњим новостима (31. децем
бар 1988. / 1, 2. и 3. јан уар 1989), а пос ле тога је своју хаи к у поезију објављивал а и у Стре
мљењим а (бр. 5, 1989), Књиж евним нов инам а (бр. 775, 1. мај 1989), Корац им а (бр. 3–4,
1989) и Пау ну (бр. 5–6, 1989). Након тога је објавил а засебн у књиж иц у хаи к у стихов а
(30 пес ам а) – Слав уј на гроб у („Разговор“, Пожега, 1990). Исте, 1990. год ине, изл ази
обимн а књига хаи к у стихов а (737 пес ам а), са предговором пес ник иње. У њој Д. Мак
симовић образ лаже свој у одлук у да у истој књизи објави више варијан ата истих пес а
ма, па чак и да неке пес ме дâ у истом обл ик у на разл ич ит им мес тим а у књизи. Због тога
се ова пое тс ка цел ин а може читат и и као својев рс на поем а. Пос ле тога се пес ник ињ а
пос вет ил а пис ању хаи к у стихов а за дец у и омлад ин у. Први избор (47 пес ам а) објавил а
је у Политиц и за дец у (бр. 2347, 9. март 1989). Већ и избор је објав љен као засебн а књи
га у Сарајев у, под називом под којим ове пес ме дол азе и у овој књизи – Дечји разговори
(Народн а и универзитетс ка библио тек а БиХ, Сарајево, 1991), а кон ач ан обл ик овој
збирц и пес ник ињ а је дал а у цик лус у под истим називом у књизи Србија, велик а тајна
(„Драган Лаковић“, Сараорц и, 1991). Пос ле смрт и Д. Макс имовић њен и стихови штам
пан и су, без измен а, у разним антолог ијам а хаи к у пое зије, те у књизи Опијена озоном.
Како су те пес ме штамп ане без измен а, а пос ле смрт и Д. Макс имовић, приређив ач и та
изд ањ а нис у узим ал и у обзир.
У ово изд ање уврш тене су све хаи к у пес ме Д. Макс имовић које је сама уред ил а и об
јавил а за живота. За основ у узете су збирке које је сама прип рем ил а за штамп у и дал а
им коначан обл ик. У првом одељк у – Озон завичаја – наш ле су се пес ме из истои мене
књиге. Објав љуј у се редом као у тој књизи, са предговором пес ник иње. Неке од тих пе
сама објав љене су и ран ије у часоп ис има.
У напоменама уз цик лус Озон завичаја приређивач и дај у белеш ке у ком часоп ис у чи
тал ац може наћ и одређен у пес му из збирке. Ако је пес ма и у часоп ис у и у збирц и у
истом обл ик у, онд а је само нот ирано где се све нал ази, са знаком =. Укол ико, пак, изме
ђу исте пес ме у збирц и и у часоп ис у пос тоје разл ике, онд а се у напоменама наводе сти
хови у којима се те разл ике јав љај у. Тако су побележене све варијанте једне пес ме. У на
поменама приређивач и упућуј у читаоца и на варијанте истих пес ама у оквиру саме
збирке, указ уј ућ и на број пес ме истог или сличног обл ик а, такође са наведен им вари
јантама. У књизи Озон завичаја из 1990, пес ме нис у нумерис ане, али су приређивач и,
прегледнос ти рад и, бил и прин уђен и то да учине, тако да у напоменама уз варијант у
стоји број пес ме и број одговарај ућег стих а у коме се варијанта јав ља. Пош то пес ме ха
ик у имај у три стих а, морало се одс туп ит и од начел а нумерац ије стихова, већ се пред
ност дал а нумерац ији пес ама. Укол ико нек а пес ма није наведена у напоменама, то зна
чи да је објав љена само у збирц и, и то само у једном обл ик у.
Иза одељк а Озон завичаја след и Додатак Озону завичаја. У њем у приређивач и доно
се пес ме објав љене иск ључ иво у часоп ис има, а које нис у ушле у збирк у. Пес ме прире
ђивач и дај у тематс ки и нумериш у их. И за напомене уз њих (јер неке су објав љене у ви
ше часоп ис а) важе већ наведен и принц ип и.
Трећ и одељ ак нос и наз ив Дечј и разг ов ор и, и за основ у је узет истои мен и цик лус
из књиге Србија, велик а тајна – тзв. сараорачко изд ање. Он је потп ун ији у однос у на
тзв. сарајевс ко изд ање (131 нас прам 101 пес ме). Сви принц ип и бележењ а варијан ата
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(укључ уј ућ и ту и варијанте из Политик е за дец у) важе као у првом одељк у, и дат и су у
напомен ам а иза цик лус а. Но, како у сарајевс ком изд ању има 16 пес ам а које нис у ушле
у сараорачко изд ање, то су се оне наш ле у Дод атк у Дечјим разговорим а, и то по реду ко
јим дол азе у сарајевс ком изд ању.
Рад и економ ичнос ти и прегледнос ти, називи одељак а, књига и часоп ис а дат и су у
напоменама скраћен ицама. На крај у књиге читал ац ће наћ и Речн ик почетн их стихова
који олакшава пронал ажење пес ама у књизи. Све пес ме се дај у према ориг иналу, неи з
мењене. Приређивач и су исп равил и само очигледне штампарс ке греш ке.

Поп ис извора (и скраћен ица)
ОЗ
ДР
ДР2
СЛА
ВН
КН
СТР
КОР
П
ПОЛ
ДОД
НАП
ЛМС

= Озон завичаја
= Дечји разговори (сараорачко изд ање)
= Дечји разговори (сарајевс ко изд ање)
= Слав уј на гробу
= Вечерње новости
= Књижевне новине
= Стрем љења
= Кораци
= Паун
= П олитика за децу
= Додатак
= Напомене
= Летопис Матице српске
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Посебне напом ене
Напомене уз Озон завичаја
1. ОЗ 92 (Без нас лова)
2. = ОЗ 91
8. ОЗ 381 (3: са забата)
9. ОЗ 173 (1: Ко је то јут рос)
(3: пробио тле!)
11. = ОЗ 89
13. П; СЛА (2: гус то су пободена)
СЛА (Без нас лова)
14. ОЗ 72 (Без нас лова)
(1: Црвенк аст пламен)
(2: прој ури уза стабло)
(3: не запал ив га)
ОЗ 138 (Без нас лова)
(2: Прој ури сухом шумом)
ОЗ 316 (2: прој ури сихом шумом)
16. ОЗ 327; КОР (2: савил а Вечерњача)
ОЗ 724; ВН (2: савил а гнездаш це)
(3: Вечерњача.)
18. ОЗ 422; ОЗ 710 (2: од градова до сел а)
(3: буком натоварен и.)
21. = ОЗ 156
ОЗ 51; ОЗ 310 (2: пау ч ине уљуш као)
(3: чет ири мухе.)
ОЗ 113 (2: пау ч ин и уљуш као)
22. ОЗ 346 (Нас лов: Кук ур уз)
(2: а већ имај у дуг у)
(3: зелен у браду.)
25. = ОЗ 94
ОЗ 158 (Без нас лова)
(2: кљунове од трш чица)
27. ОЗ 93 (Нас лов: Кут лача)
30. ОЗ 157 (2: сус неж ица – сећање)
31. ОЗ 318 (1: Зас тао лахор)
(2: у крош њи бук ве старе)
(3: и зап ричао се.)
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32. = ОЗ 106; ОЗ 642
33. = ОЗ 108; ОЗ 644; П; СЛА
ОЗ 378; ОЗ 418 (3: од рођења.)
34. ОЗ 367; ОЗ 690 (1: Залутао струк)
П; СЛА (1: Залутао је)
(2: стручак пшен ице)
35. ОЗ 107: ОЗ 341; ОЗ 643 (3: уз танке притке.)
37. ВН (2: од вина већ пијана)
43. ОЗ 49; ОЗ 111; КОЕ (1: Чим се спус ти ноћ,)
(2: улица стави нис ку)
(3: светлих ђинђува.)
44. ОЗ 657 (3: рођеног отрова.)
45. ОЗ 658 (2: сунца све док ле не спази)
46. ОЗ 659 (1: Тек зач ујемо)
П; СЛА (1: Тек што зач ус мо)
(2: брзи воз грм љавине,)
47. ОЗ 345 (3: у златне ресе.)
ДР 91 (2: сунце прет вара у златне)
(3: кићанке.)
48. = ОЗ 110
КОР (2: за њима остао траг –)
49. = ОЗ 111; КОР
ОЗ 43 (1: Чим се спус ти мрак,)
(2: улица стави о грло)
(3: нис ку дук ата.)
50. = ОЗ 112: ОЗ 421: ОЗ 709: КОР
51. = ОЗ 310
ОЗ 113 (2: пау ч ин и уљуш као)
ОЗ 21; ОЗ 156 (2: пау ч ине, у њем у)
(3: сузе јут ра.)
52. = ОЗ 114; ОЗ 722; КОР
53. ОЗ 338 (Нас лов: Сухо лишће)
(3: и слећу на тле.)
55. ОЗ 395; ОЗ 686 (3: птице певице.)
58. ОЗ 619 (2: удевај у у ушице)
59. = ОЗ 127; КОР
60. = ОЗ 128
КОР (1: Ткаљама свиле)
(2: зрачне ветар пок ид ао)
61. = ОЗ 129
КОР (1: Ник ла травк а)
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62. ОЗ 130 (3: зато увек ври.)
КОР (3: зато вечно ври.)
ОЗ 439 (1: Пећ је зацело)
(3: он зато ври.)
ДР 40 (1: Дете мис ли)
(2: пећ је у виру јер му)
(3: вод а стално ври.)
63. = ОЗ 131
ОЗ 377; ОЗ 417 (3: са сунцем.)
П (1: Пловећ и нас умце)
СЛА (1: Пловећ и нас ум ице)
КОР (1: Пловећ и нас умце)
(3: право са сунцем.)
64. ОЗ 423; ОЗ 711 (1: Човек корача –)
(2: оживел а шетал ица)
(3: зиднога сата.)
КОР (1: Човек корача,)
(2: лич и на шетал иц у)
(3: зиднога сата.)
65. = КОР
ОЗ 424; ОЗ 712 (1: Тал ас са тал асом)
69. ОЗ 394; ОЗ 685 (1: Стиж у за чамцем)
(2: мил ион и зелен их)
70. ОЗ 305 (2: танан и модри шатор)
71. ОЗ 425; ОЗ 713 (2: спус тило се на кућн и кров)
72. ОЗ 14 (Нас лов: Лисица)
(1: Црвен и пламен)
(2: прој ури сред ином шуме)
(3: не запал ив је.)
ОЗ 138 (1: Црвен и пламен)
(2: прој ури сухом шумом)
(3: не запал ив је.)
73. ОЗ 411; ОЗ 442 (2: у фрулу нове златне)
(3: стрњике.)
75. ОЗ 648 (2: на пау ч ине светлом)
(3: танком ужет у.)
76. ДР 100 (2: грива се даве морем)
(3: узбурк ан им.)
79. ДР 76 (Без нас лова)
(2: кук урек, и зелен ће)
(3: умрет и.)
80. = ОЗ 276; ОЗ 628
81. = ОЗ 358
84. ДР 84 (2: потаман ил а крај плота)
(3: рај у цветове.)
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89. = ОЗ 11
92. ОЗ 1 (Нас лов: Озон завичаја)
93. ОЗ 27 (Без нас лова)
94. = ОЗ 25
ОЗ 158 (Без нас лова)
(2: кљунове од трш чица –)
98. = ОЗ 265
ОЗ 405; ОЗ 694 (2: стекох многе нем уш те)
ОЗ 279 (1: Још у дет ињс тву)
(2: стекох много нем уш тих)
(3: пријатеља.)
102. = КОР
ОЗ 328 (3: на модра недра.)
ОЗ 641 (2: на устал ас ана недра)
(3: златан мед аљон)
105. = ОЗ 134; КОР
106. = ОЗ 32; ОЗ 642
107. = ОЗ 341; ОЗ 643
ОЗ 35 (3: уз притке.)
108. = ОЗ 33; ОЗ 644; П; СЛА
ОЗ 378; ОЗ 418 (3: од рођења.)
109. = ОЗ 645
ОЗ 144; ОЗ 362 (1: На цреп у стрехе)
110. = ОЗ 48
КОР (2: за њиме остао траг –)
111. = ОЗ 49; КОР
ОЗ 43 (1: Чим се спус ти мрак,)
(2: улица стави о грло)
(3: нис ку дук ата.)
112. = ОЗ 50; ОЗ 421; ОЗ 709; КОР
113. ОЗ 51; ОЗ 310 (2: пау ч ине уљуш ка)
ОЗ 21; ОЗ 156 (2: пау ч ине, у њем у)
(3: сузе јут ра.)
114. = ОЗ 52; ОЗ 722; КОР
115. = КОР
116. = КОР
117. = КОР (3: али их не ослеп и.)
118. = ОЗ 732
КОР (3: шљунак у цветове.)
119. ОЗ 733 (2: рана небу, мож да је)
КОР (2: рана на небу, мож да)
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120. ОЗ 734 (3: Улице реке.)
КОР (1: Из ропс тва мраза)
(2: ноћас цел ац умаче.)
(3: Улице мутне реке.)
121. = ОЗ 735
ОЗ 371 (Нас лов: Кртичњаци)
(2: осван уло пре зоре)
(3: на ливад и.)
КОР (1: Крт ичњац и)
(2: Низ ситн их хумк и)
(3: осван уло целом ливадом.)
122. = ОЗ 736; КОР
123. = КОР
125. = КОР
126. КОР (3: стално се спот ич ућ и.)
ОЗ 656 (2: пијан, свећа му се у руц и)
(3: стално спот иче.)
127. = ОЗ 59; КОР
128. = ОЗ 60
КОР (1: Ткаљама свиле)
(2: зрачне ветар пок ид ао)
129. = ОЗ 61
КОР (1: Ник ла травк а)
130. ОЗ 62 (3: он зато увек ври.)
КОР (3: зато вечно ври.)
ОЗ 439 (1: Пећ је зацело)
(2: он зато ври.)
ДР 40 (1: Дете мис ли)
(2: пећ је у виру јер су)
(3: вод а стално ври.)
131. = ОЗ 63
ОЗ 377; ОЗ 417 (3: са сунцем.)
П (1: Пловећ и нас умце)
СЛА (1: Пловећ и нас ум ице)
КОР (1: Пловећ и нас умце)
(3: право са сунцем.)
132. КОР (3: чабар злата.)
ДР 102 (2: сунце прос пе пуч ином)
(3: чабар злата.)
133. КОР (3: поворк а мрави.)
134. = ПЗ 105; КОР
135. = КОР
136. ОЗ 314 (1: Под једн им кровом)
(2: уплашено се скрил и)
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138. ОЗ 316 (Нас лов: Лисица)
ОЗ 14 (Нас лов: Лисица)
(2: прој ури сред ином шуме)
ОЗ 72 (1: Црвенк аст пламен)
(2: прој ури уза стабло)
(3: не запал ив га.)
140. = ОЗ 359
141. = ОЗ 360
ОЗ 638; ОЗ 669; ОЗ 704 (2: а цело небо целцато)
143. ОЗ 361 (Без нас лова)
144. = ОЗ 362
ОЗ 109; ОЗ 645 (1: На стрех и цвета)
145. = ОЗ 363
146. = ОЗ 372
148. ОЗ 373 (3: нема слух а.)
149. ОЗ 374 (2: древн их прс тиј у)
150. ОЗ 375 (2: лета се хлад и у подне)
152. ОЗ 629 (1: Поток план инс ки)
(2: уписао се у хор)
(3: птица певица.)
155. = ОЗ 646
ОЗ 298 (3: и буд им гејзере.)
156. = ОЗ 21
ОЗ 113 (2: пау ч ин и уљуш као)
ОЗ 51; ОЗ 310 (2: пау ч ине уљуш као)
(3: чет ири мухе.)
157. ОЗ 30 (2: сус неж ица сећање)
158. ОЗ 25; ОЗ 94 (Нас лов: Крај баре)
(2: трш чице од кљунова –)
162. ОЗ 604 (2: на римс ки бунар)
(3: усах ло му око.)
ОЗ 676 (2: на римс ки бунар –)
(3: усах лога ока.)
166. ОЗ 368 (2: у грлу план ине залогај)
(3: ват ре.)
ОЗ 396; ОЗ 687; П; СЛА (2: у уском грлу план ине)
167. ОЗ 389 (Нас лов: Лапавица)
(2: побеже из ропс тва)
168. = ОЗ 390
170. ОЗ 601; ОЗ 673 (1: Сунцок рет и,)
(3: златне ореоле.)
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171. ОЗ 412; ОЗ 443 (Без нас лова)
(1: Плућа се ћуме)
(2: сруш ил а на зем љу.)
(3: Чиме сад дише?)
172. ОЗ 413; ОЗ 444 (2: сунце кич ицом слик а)
(3: по ливад и.)
173. ОЗ 9 (1: Ко ли то јут рос)
(2: проби зем љи тле?)
182. = ОЗ 243
183. ОЗ 238 (3: цвет на трн у.)
187. = П; СЛА
188. = ОЗ 291
191. = ОЗ 257
ОЗ 693 (1: Ко ће пребројат)
208. ОЗ 250 (2: све патње људс ке негде)
210. ОЗ 275; ОЗ 600; ОЗ 672 (2: да ме утеш и пес мом,)
213. ОЗ 274; ОЗ 447 (1: У дет ињс тву сам)
(2: патећ и узимал а)
ОЗ 244 (1: У дет ињс тву сам)
(2: као лек од патње пил а)
(3: кап љице суза.)
215. ОЗ 258 (2: умре – умру све радос ти)
(3: на свет у.)
234. ОЗ 514; КН (2: или да пос танем прах,)
(3: или да се вечно сећам.)
238. ОЗ 183 (3: цветак на трн у.)
240. ОЗ 639 (2: кад а небес а стан у)
(3: ист рес ат и муње.)
243. = ОЗ 182
244. ОЗ 274; ОЗ 447 (2: патећ и узимал а)
(3: сузе као лек.)
ОЗ 213 (1: У дет ињс тву већ)
(2: пат ил а сам узимај ућ)
(3: сузе као лек.)
245. ДР 105 (2: из мора рибу, пес ниц и)
(3: небом звезде.)
ОЗ 429 (2: у мору рибу – пес ниц инебом)
(3: сазвеж ђа.)
247. = ОЗ 264
250. ОЗ 208 (2: сва наша страд ања негде)
252. ОЗ 281; ОЗ 699 (3: гвозден их.)
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253. = ОЗ 259
257. = ОЗ 191
ОЗ 693 (1: Ко ће пребројат)
258. ОЗ 215 (2: умре, умру радос ти)
(3: многе на свет у)
259. = ОЗ 253
260. ОЗ 325 (2: људ и око мрвице)
(3: горе но врапц и)
261. = ОЗ 290
262. оЗ 286 (2: увек мисле судба је)
264. = ОЗ 247
265. = ОЗ 98
ОЗ 405; ОЗ 694 (2: стекох многе нем уш те)
ОЗ 279 (1: Још у дет ињс тву)
(2: стеком много нем уш тих)
(3: пријатеља.)
271. = ОЗ 333
272. = ОЗ 380; ОЗ 420
273. = ОЗ 278; ОЗ 677
ОЗ 397 (2: у трави и не отрова ме –)
(3: отрова ме страх.)
274. = ОЗ 447
ОЗ 244 (2: као лек од патње пил а)
(3: кап љице суза.)
ОЗ 213 (1: У дет ињс тву већ)
(2: пат ил а сам узимај ућ)
275. = ОЗ 600; ОЗ 672
ОЗ 210 (2: да ме пес мом утеш и,)
276. = ОЗ 80; ОЗ 628
277. ОЗ 661 (2: крај шуме, ни ноћу се)
(3: не плаш и ње.)
278. = ОЗ 273: ОЗ 677
ОЗ 397 (2: у трави и не отрова ме –)
(3: отрова ме страх.)
279. ОЗ 405; ОЗ 694 (2: стекох многе нем уш те)
ОЗ 98; ОЗ 265 (1: Још од дет ињс тва)
(2: добро се слажем с мног им)
(3: нем уш тима.)
280. ОЗ 696 (Нас лов: Гавран)
ОЗ 428 (3: туж нога на смрт.)
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281. = ОЗ 699
ОЗ 252 (3: железних.)
282. = ОЗ 637; ОЗ 703
ОЗ 667 (2: роне сузе – шта ли је)
(3: на улиц и?)
283. = ОЗ 293; ОЗ 436286. ОЗ 262 (2: мис ле увек судба је)
287. = ОЗ 526
289. ОЗ 496 (2: на гробу поз лат у,)
290. = ОЗ 261
291. = ОЗ 188
293. = ОЗ 283; ОЗ 436
294. ОЗ 303 (2: шта мис ли змија кад а ме)
(3: глед а у очи.)
295. = ОЗ 309
296. = ОЗ 324
298. ОЗ 155; ОЗ 646 (3: будећ хејзере.)
301. = П; СЛА
303. ОЗ 294 (2: шта мис ли змија у очи)
(3: кад ме глед а.)
305. ОЗ 70 (2: танак мод ар шатор)
307. = ОЗ 649
308. ОЗ 620 (3: пас га се боји.)
309. = ОЗ 295
310. = ОЗ 51
ОЗ 113 (2: пау ч ин и уљуш као)
ОЗ 21; ОЗ 156 (2: пау ч ине, у њем у)
(3: сузе јут ра.)
314. ОЗ 136 (1: Под бел им кровом)
(2: уплашено се збил и)
316. ОЗ 138 (Без нас лова)
ОЗ 14 (2: прој ури сред ином шуме)
ОЗ 72 (1: Црвенк аст пламен)
(2: прој ури уза стабло)
(3: не запал ив га.)
318. ОЗ 31 (1: Зас тао ветар)
(2: у крун и старе бук ве –)
(3: ту се зап ричао.)
324. = ОЗ 296
325. ОЗ 260 (2: људ и око мрвица горе)
(3: него врапц и.)
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327. = КОР
ОЗ 16 (2: Вечерњача савил а)
ОЗ 724; ВН (2: савил а гнездаш це)
(3: Вечерњача.)
328. ОЗ 102; КОР (3: на широк а недра.)
ОЗ 641 (2: на устал ас ана недра)
(3: златан мед аљон.)
329. КОР (3: по такт у олује.)
330. = КОР
331. СЛА (2: алат му сав у пен и.)
333. = ОЗ 271
338. ОЗ 53 (Без нас лова)
(3: увело лиш ће.)
341. = ОЗ 107; ОЗ 643
ОЗ 35 (3: уз притке.)
345. ОЗ 47 (3: у златне кићанке.)
ДР 91 (2: сунце прет вара у златне)
(3: кићанке.)
346. ОЗ 22 (Без нас лова)
(2: а већ дуг у пуш тај у)
(3: свил ас ту браду.)
348. = ОЗ 431; КОР
ДР 11 (3: и он ишчезне)
349. = КОР
ОЗ 432 (2: зуба – нијед ан међ њима)
350. КОР (1: Лаке пах уље)
(2: рођене из пољупца)
351. = оЗ 434; коР
352. КОР (3: још те пев уше.)
ОЗ 435 (2: а олуц и још о њој)
(3: шап ућу.)
ОЗ 635; ОЗ 701 (2: а олуц и успаванк у)
(3: сад а пев уше.)
353. = П; СЛА
355. = П; СЛА
356. ОЗ 721 (3: оно га слуша.)
357. П; СЛА (2: разгон и птице. Оне мис ле)
(3: олуја и ја.)
358. = ОЗ 81
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359. = ОЗ 140
360. = ОЗ 141
ОЗ 638; ОЗ 669; ОЗ 704 (2: а цело небо целцато)
361. ОЗ 143 Нас лов: Старац)
362. = ОЗ 144
ОЗ 109; ОЗ 645 (1: На стрех и цвета)
363. = ОЗ 145
364. ОЗ 387 (Без нас лова)
ОЗ 688 (Нас лов: Млечњаче)
П; СЛА (3: очек уј у гос те.)
365. ОЗ 388 (2: под бук вом се род ио)
(3: нек ак ав певач.)
366. = ОЗ 689
367. = ОЗ 690
ОЗ 34 (1: Залутао клас)
П; СЛА (1: Залутао је)
(2: стручак пшен ице)
371. ОЗ 121; ОЗ 735 (Без нас лова)
(2: осван уло ливадом –)
(3: куће крт ица.)
КОР (Без нас лова)
(1: Крт ичњац и.)
(2: Низ ситн их хумк и)
(3: осван уло целом ливадом.)
372. = ОЗ 146
373. ОЗ 148 (3: јер нема слух а.)
374. ОЗ 149 (2: древн их прс тиј у су)
375. ОЗ 150 (2: лета се у подне хлад и)
376. = ОЗ 416; П; СЛА
377. = ОЗ 417
ОЗ 63; ОЗ 131 (3: правце са сунцем.)
П (1: Пловећ и нас умце)
СЛА (1: Пловећ и нас ум ице)
КОР (1: Пловећ и нас умце)
(3: право са сунцем)
378. = ОЗ 418
ОЗ 33; ОЗ 108; ОЗ 644; П; СЛА (3: још од рођења.)
379. = ОЗ 419
380. = ОЗ 272; ОЗ 420
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381. ОЗ 8 (3: кућ и са забата.)
385. ОЗ 566 (Нас лов: Повијуша)
(2: потајн им прс тима се хвата)
(3: гробљанс ког плота)
СТР (2: потајн им прс тима се хвата)
(3: о гробљанс ки плот.)
386. ОЗ 166 (2: у грлу план ине)
(3: залогај ват ре.)
ОЗ 396; ОЗ 687; П; СЛА (2: у уском грлу план ине)
387. ОЗ 364 (Нас лов: Гљиве млечњаче)
ОЗ 688 (Нас лов: Млечњаче)
П; СЛА (3: очек уј у гос те.)
388. ОЗ 365 (2: испод бук ве извире)
(3: звонк а пес ма)
389. ОЗ 167 (Без нас лова)
(2: умаче из ропс тва)
390. = ОЗ 168
391. = ОЗ 682
ДР 97 (1: Облак пут ује небом)
(2: а његова сенк а)
(3: ливадом.)
392. = ОЗ 683
393. = ОЗ 684; ОЗ 719
394. = ОЗ 685
ОЗ 69 (1: Стиж у пуч ином)
(2: мил ион и зелен их, дуг их)
395. = ОЗ 686
ОЗ 55 (3: младог слав уја.)
396. = ОЗ 687; П; СЛА
ОЗ 166 (2: у грлу план ине)
ОЗ 386 (2: у грлу план ине залогај)
397. ОЗ 273; ОЗ 278: ОЗ 677 (2: у трави и не отровах се,)
(3: страх ме отрова.)
398. ОЗ 678 (3: пиле мезимче.)
399. = ОЗ 679
400. = ОЗ 680
401. = ОЗ 681
403. ОЗ 691 (Без нас лова)
404. = ОЗ 692
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405. = ОЗ 694
ОЗ 279 (2: стекох много нем уш тих)
ОЗ 398; ОЗ 265 (1: Још од дет ињс тва)
(2: добро се слажем с мног им)
(3: нем уш тима.)
410. = ОЗ 441
411. = ОЗ 442
ОЗ 73 (2: у златас те фрул ице)
(3: нове стрњике.)
412. = ОЗ 443
ОЗ 171 (Нас лов: Листопад)
(1: Плућа шуме се)
(2: јут рос сруш ил а на зем љу,)
(3: сад дише на шкрге.)
413. = ОЗ 444
ОЗ 172 (2: сунце кич ицом)
(3: слик а на ливад и.)
414. = ОЗ 445
415. = ОЗ 446
416. = ОЗ 376; П; СЛА
417. = ОЗ 377
ОЗ 63; ОЗ 131 (3: правце са сунцем.)
П (1: Пловећ и нас умце)
СЛА (1: Пловећ и нас ум ице)
КОР (1: Пловећ и нас умце)
(3: право са сунцем.)
418. = ОЗ 378
ОЗ 33; ОЗ 108; ОЗ 644; П; СЛА (3: још од рођења.)
419. = ОЗ 379
420. = ОЗ 272; ОЗ 380
421. = ОЗ 50; ОЗ 112; ОЗ 709; КОР
422. = ОЗ 710
ОЗ 18 (2: од сел а до градова)
(3: натоварен и хуком.)
423. = ОЗ 711
КОР (2: лич и на шетал иц у)
ОЗ 64 (1: Човек у ходу)
(2: зан их ана шетал ица)
(3: зидног сата.)
424. = ОЗ 712
ОЗ 65; КОР (1: Тал ас с тал асом)
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425. = ОЗ 713
ОЗ 71 (2: спус тило се на слеме)
426. = ОЗ 714
427. ОЗ 695 (Без нас лова)
(3: скак аваца.)
428. ОЗ 280 (3: на смрт.)
ОЗ 696 (Нас лов: Гавран)
(3: на смрт.)
429. ОЗ 245 (2: у мору рибу, пес ниц и)
(3: звезде.)
ДР 105 (2: из мора рибу, пес ниц и)
(3: небом звезде.)
430. ОЗ 697 (1: Поцепало сунце)
(2: маглама тан уш не)
(3: модре мараме.)
431. = ОЗ 348; КОР
ДР 110 (3: и он ишчезне.)
432. ОЗ 349; КОР (2: зуба, нијед ан није)
433. ДР 109 (2: рађа се из пољупца мраза)
(3: и топ ла зрак а.)
434.= ОЗ 351; КОР
435. ОЗ 352 (2: а олуц и успав љиво)
(3: о њој пев уше.)
КОР (2: а олуц и успав љиво)
(3: још те пев уше.)
ОЗ 635; ОЗ 701 (2: а олуц и успаванк у)
(3: сад а пев уше.)
436. = ОЗ 283; ОЗ 293
439. ОЗ 130 (1: Пећ је сиг урно)
(3: зато увек ври.)
ОЗ 62 (1: Пећ је сиг урно)
(3: он зато увек ври.)
КОР (1: Пећ је сиг урно)
(3: зато вечно ври.)
ДР 40 (1: Дете мис ли)
(2: пећ је у виру јер му)
(3: вод а стално ври.)
441. = ОЗ 410
442. = ОЗ 411
ОЗ 73 (2: у златас те фрул ице)
(3: нове стрњике.)
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443. = ОЗ 412
ОЗ 171 (Нас лов: Листопад)
(1: Плућа шуме се)
(2: јут рос сруш ил а на зем љу,)
(3: сад дише на шкрге.)
444. = ОЗ 413
ОЗ 172 (2: сунце кич ицом)
(3: слик а на ливад и.)
445. = ОЗ 414
446. = ОЗ 415
447. = ОЗ 274
ОЗ 244 (2: као лек од патње пил а)
(3: кап љице суза.)
ОЗ 213 (1: У дет ињс тву већ)
(2: пат ил а сам узимај ућ)
452. = ЛМС; СТР
ВН (2: нес претно држ и Хрис та –)
460. = КОР
ВН (1: На икон и свец и)
(2: дуг у васцелу вечност)
462. КОР (2: иза двери тајанс твен)
(3: као Бог за облаком.)
464. ВН (1: С фрес ке ме човек)
(3: туж но пос мат ра.)
465. ЛМС; СЛА (2: неу редно. Ближе је)
(3: Бог у од градс кога.)
466. КН (1: Вратн ице гробља)
467. ОЗ 569 (2: возе тело покојн ик а,)
(3: душа иде нап ред.)
СТР (2: возе тело покојн ик а,)
(3: душа лебду нап ред.)
470. = СТР
471. ЛМС (1: Туђинс ка војс ка)
(2: по гробљу погорел а)
473. СТР (3: беше једном гробље.)
475. ЛМС (3: умро му хран итељ.)
476. СТР (3: небес а над гробљем?)
477. ОЗ 517; ОЗ 530 (2: они под зем љом сад а)
(3: ни грома не чуј у.)
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478. ОЗ 488; ЛМС (2: прис пео на камен)
(3: топ лији од људ и.)
ОЗ 574 (2: сед и крај камена)
(3: топ лијег од људ и.)
479. ОЗ 576 (2: нек ад идемо као крај)
(3: врт ића.)
481. = ОЗ 550; ЛМС; КН
485. ЛМС; СЛА (2: нем илос рдно заглуш уј у)
(3: птичје певање.)
486. ОЗ 513 (3: тугом ожалош ћен их)
488. = ЛМС
ОЗ 478 (2: присео на камен топ лији)
(3: од људ и.)
ОЗ 574 (2: сед и крај камена)
(3: топ лијег од људ и.)
489. = ЛМС; СТР; СЛА
490. = ЛМС; СТР
492. = ОЗ 584
ОЗ 508 (1: Мирише цвеће,)
(2: проц вао глог и врба)
ЛМС (1: Мирис цветалог)
(2: глога, воћњак а, траве,)
(3: у гроб не доп ире.)
493. КН (2: сах ране окићен је као)
494. ОЗ 511 (1: Црк ва, полум рак,)
496. оЗ 289 (2: на крсту позлату,)
498. = СТР
ЛМС; КН (2: отвара се нов гроб)
ОЗ 580 (1: На сам и Уск рс)
(2: отварај у нови гроб –)
499. ОЗ 535 (2; свилен у марам у на крст)
СТР (2: црн у трач иц у на крст)
500. ОЗ 536; ОЗ 545 (2: гракће опело гавран)
502. = ЛМС; СТР
503. = СТР; КН; СЛА
504. СТР (1: Нема никог.)
(3: крс тове редом.)
505. ОЗ 544 (2; у гробљу, тамо мало ко)
(3: навраћа.)
ЛМС (1: Лопов се крије)
(2: у гробљу, тамо јед ино)
(3: мало ко сврат и.)
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506. ЛМС (2: у паперт и капел ице.)
507. = ОЗ 583
ВН; ЛМС (2: На хумк ама проц ветале)
508. ОЗ 492; ОЗ 584 (1: Проц ветал и)
(2: глог и врба, мирисе им)
ЛМС (1: Мирис цветалог)
(2: глога, воћњак а, траве,)
(3: у гроб не доп ире.)
509. = ЛМС
ОЗ 559 (3: мрт ви ћуте.)
510. = ОЗ 587; СТР
511. ОЗ 494 (1: Црк вица пус та)
512. = КН
513. ОЗ 486 (3: тугом и трњем.)
514. = КН
ОЗ 234 (2: да пос танем прах, или)
(3: да се вечно сећам.)
515. = ОЗ 565; КН; СЛА
517. = ОЗ 530
ОЗ 477 (2: они под зем љом већ давно)
(3: ниш та не чуј у.)
518. = ОЗ 531; ЛМС; КН
519. = ОЗ 532
ЛМС (1: Крај крс та празан)
(2: исп и га ожалош ћен и.)
520. СТР (3: а њем у се не једе.)
522. СТР (2: Бог мис ли на ове хумке)
(3: зарас ле у заборав?)
523. = ОЗ 589
СТР (3: лис но злато.)
530. = ОЗ 517
ОЗ 477 (2: они под зем љом већ давно)
(3; ниш та не чуј у.)
531. = ОЗ 518; ЛМС; КН
532. = ОЗ 519
ЛМС (1: Крај крс та празан)
(3: исп и га ожалош ћен и.)
534. ЛМС (3: у дечј у лобању.)
535. ОЗ 499 (2: свилен у трак у на крст)
СТР (2: црн у трач иц у на крст)
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536. = ОЗ 545
ОЗ 500 (2: зас тао стари гавран –)
537. ЛМС; СЛА (1: На хумц и сина)
539. ОЗ 546 (1: Гавран и стално)
(2: ход ај у око хумк и)
ЛМС (2: сак уп љај у на гробљу –)
(3: једу мес то мрт вих.)
540. =ЛМС; КН; СЛА
541. ЛМС; СЛА (2: пао на деч ији крст.)
(3: Чуд и се где је лиш ће.)
542. ЛМС (1: Кос тур је храс та)
(2: оно сас ушено дрво)
(3: у дну гробља.)
543. ОЗ 548 (2: Је ли исти који му је)
(3: заљубљеном певао?)
ЛМС; КН; СЛА (3: заљубљеном певао?)
544. ОЗ 505 (2: у гробљу, тамо)
(3: мало ко навраћа.)
ЛМС (1: Лопов се крије)
(2: у гробљу, тамо јед ино)
(3: мало ко сврат и.)
545. = ОЗ 536
ОЗ 500 (2: зас та стари гавран –)
546. ОЗ 539 (1: Вране се стално)
(2: сак уп љај у око хумк и)
ЛМС (1; Вране се стално)
(2: сак уп љај у на гробљу –)
(3: једу мес то мрт вих.)
547. = ОЗ 554
ОЗ 585 (3: отк уд пре мене?)
548. ОЗ 543 (2: Је ли то исти који му је)
(3: младом певао?)
ЛМС; КН; СЛА (2: Је ли то исти који му је)
549. = ЛМС; СТР
550. = ОЗ 481; ЛМС; КН
551. = ЛМС
552. ЛМС (3: за ким ли плач у?)
553. СТР (2: Жбун јед ино још рас те)
(3: из срца покојн ик у.)
554. = ОЗ 547
ОЗ 585 (3: отк уд пре мене?)
557. = ЛМС
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559. ОЗ 509; ЛМС(3: Само мрт ви ћуте.)
560. ЛМС (3: сеос ки небодер.)
565. = ОЗ 515; КН; СЛА
566. СТР (Без нас лова)
(3: о гробљанс ки плот.)
ОЗ 385 (Без нас лова)
(2: баш тенс ки плот чврс то)
(3: заг рл ил а.)
567. = СТР
569. СТР (3: душа лебд и нап ред.)
ОЗ 467 (2: возе тело покојног,)
(3: душа лет и нап ред.)
570. СТР (2: становн иц и зем ље –)
(3: дол ази нови станар.)
КН (2; становн иц и зем ље –)
(3: дошао нов станар.)
574. ОЗ 478 (2: присео на камен топ лији)
(3: од људ и.)
ОЗ 488; ЛМС (2: присео на камен)
(3: топ лији од људ и.)
576. ОЗ 479 (2: нек ад идемо као)
(3: крај врт ића.)
578. = ЛМС
580. ОЗ 498; СТР (1: На сам Уск рс)
(2: отварај у нови гроб)
ЛМС; КН (2: отвара се нов гроб)
583. = ОЗ 507
ВН; ЛМС (2: На хумк ама проц ветале)
584. = ОЗ 492
ОЗ 508 (1: Мирише цвеће,)
(2: проц вао глог и врба)
ЛМС (1: Мирис цветалог)
(2: глога, воћњак а, траве,)
(3: у гроб не доп ире.)
585. ОЗ 547; ОЗ 554 (3: стигла пре мене.)
586. = СТР; КН
587. = ОЗ 510; СТР
588. ЛМС; СЛА (2: на трулу клуп иц у –)
589. = ОЗ 523
СТР (3: лис но злато.)
590. = ЛМС
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591. ОЗ 705 (1: Пење се увис)
(3: жале небу.)
592. = ОЗ 707
593. = ОЗ 708
600. = ОЗ 275; ОЗ 672
ОЗ 210 (2: да ме пес мом утеш и,)
601. = ОЗ 673
ОЗ 170 (1: Сунцок рет и су)
(3: ореоле.)
602. = ОЗ 674
603. = ОЗ 675
604. ОЗ 162 (2: на римс ки бунар – око)
(3: давно прес ах ло.)
ОЗ 676 (3: усах лога ока.)
613. ОЗ 647 (2: жедна Колубара прима)
(3: намерн ике с брд а.)
619. ОЗ 58 (2: уден уле у ушице)
620. ОЗ 308 (3: не боји се никога.)
628. = ОЗ 80; ОЗ 276
629. ОЗ 152 (1: Поток се у хор)
(2; план инс ких певач ица)
(3: летос упис ао.)
634. = ОЗ 700
635. = ОЗ 701
ОЗ 252 (2: а олуц и успав љиво)
(3: о њој пев уше.)
КОР (2: а олуц и успав љиво)
(3: још те пев уше.)
ОЗ 435 (2: а олуц и још о њој)
(3: шап ућу.)
636. = ОЗ 702
637. = ОЗ 703; ОЗ 282
ОЗ 667 (2: роне сузе – шта ли је)
(3: на улиц и?)
638. = ОЗ 669; ОЗ 704
ОЗ 141; ОЗ 360 (2: а небо цело целцато)
639. ОЗ 240 (2: кад а се свец и стан у)
(3: тућ и муњама.)
641. ОЗ 102; КОР (2: стот ин у бел их руж а)
(3: на широк а недра.)
ОЗ 328 (2: стот ин у бел их руж а)
(3: на модра недра.)
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642. = ОЗ 32; ОЗ 106
643. = ОЗ 107; ОЗ 341
ОЗ 35 (3: уз притке.)
644. = ОЗ 33; ОЗ 108; П; СЛА
ОЗ 378; ОЗ 418 (3: од рођења.)
645. = ОЗ 109
ОЗ 144; ОЗ 362 (1; На цреп у стрехе)
646. = ОЗ 155
ОЗ 298 (и буд им гејзере.)
647. ОЗ 613 (2: Колубара прима у недра)
(3; све намерн ике.)
648. ОЗ 75 (2; о пау ч ине)
(3: лаком уженцет у.)
649. = ОЗ 307
656. ОЗ 126 (2: пијан свећњак улицом)
(3: спот ич ућ и се.)
КОР (2: пијан свећњак улицом)
(3: стално се спот ич ућ и.)
657. ОЗ 44 (3: свога отрова.)
658. ОЗ 45 (2: сунца све док не опази)
659. ОЗ 46 (1: Тек што зач ујеш)
П; СЛА (1: Тек што зач ус мо)
(2: брзи воз грм љавине,)
661. ОЗ 277 (2: крај шуме, ни ноћу)
(3: се ње не боји.)
664. П; ЛА (3: да се одмори.)
666. СЛА (2: Чин и се невероватно)
(3: да је мрт ва.)
667. ОЗ 282; ОЗ 637; ОЗ 703 (2: роне сузе и у мене)
(3: сетно глед ај у.)
669. = ОЗ 638; ОЗ 704
ОЗ 141; ОЗ 360 (2: а небо цело целцато)
672. = ОЗ 275; ОЗ 600
ОЗ 210 (2: да ме пес мом утеш и,)
673. = ОЗ 601
ОЗ 170 (1: Сунцок рет и су)
(3: ореоле.)
674. = ОЗ 602
675. = ОЗ 603
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676. ОЗ 162 (2: на римс ки бунар – око)
(3; давно прес ах ло.)
ОЗ 604 (3; усах ло му око.)
677. = ОЗ 273; ОЗ 278
ОЗ 397 (2: у трави и не отрова ме –)
(3: отрова ме страх.)
678. ОЗ 398 (3: мезимче, пиле.)
679. = ОЗ 399
680. = ОЗ 400
681. = ОЗ 401
682. = ОЗ 391
ДР 97 (1: Облак пут ује небом)
(2: а његова сенк а)
(3: ливадом.)
683. = ОЗ 392
684. = ОЗ 393; ОЗ 719
685. = ОЗ 394
ОЗ 69 (1: Стиж у пуч ином)
(2: мил ион и зелен их, дуг их)
686. = ОЗ 395
ОЗ 55 (3: младог слав уја.)
687. = ОЗ 396; П; СЛА
ОЗ 166 (2: у грлу план ине)
ОЗ 386 (2: у грлу план ине залогај)
688. ОЗ 364 (Нас лов: Гљиве млечњаче)
ОЗ 387 (Без нас лова)
П; СЛА (3: очек уј у гос те.)
689. = ОЗ 366
690. = ОЗ 367
ОЗ 34 (1; Залутао клас)
П; СЛА (1: Залутао је)
(2: стручак пшен ице)
691. ОЗ 403 (Нас лов: Плот)
692. = ОЗ 404
693. ОЗ 191; ОЗ 257 (1: Ко ће пребројат и)
694. = ОЗ 405
ОЗ 279 (2: стекох много нем уш тих)
ОЗ 98; ОЗ 265 (1: Још од дет ињс тва)
(2: добро се слажем с мног им)
(3: нем уш тима.)
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695. ОЗ 427 (Нас лов: Скакавци)
(3: крил ат их.)
696. ОЗ 280 (Без нас лова)
ОЗ 428 (Без нас лова)
(3: туж нога на смрт.)
697. ОЗ 430 (1: Поцепало)
(2: сунце маглама танке)
(3: модре велове.)
699. = ОЗ 281
ОЗ 252 (3: железних.)
700. = ОЗ 634
701. = ОЗ 635
ОЗ 352 (2: а олуц и успав љиво)
(3: о њој пев уше.)
КОР (2: а олуц и успав љиво)
(3: још те пев уше.)
ОЗ 435 (2: а олуц и још о њој)
(3: шап ућу.)
702. = ОЗ 636
703. = ОЗ 637; ОЗ 282
ОЗ 667 (2: роне сузе – шта ли је)
(3: на улиц и?)
704. = ОЗ 638; ОЗ 669
ОЗ 141; ОЗ 360 (2: а небо цело целцато)
705. ОЗ 591 (1: Пење се небу)
(3: жале небес има.)
706. = ОЗ 737
707. = ОЗ 592
708. = ОЗ 593
709. = ОЗ 50; ОЗ 112; ОЗ 421; КОР
710. = ОЗ 422
ОЗ 18 (2: од сел а до градова)
(3: натоварен и хуком.)
711. = ОЗ 423
КОР (2: лич и на шетал иц у)
ОЗ 64 (1: Човек у ходу)
(2; зан их ана шетал ица)
(3: зидног сата.)
712. = ОЗ 424
ОЗ 65; КОР (1:Тал ас с тал асом)
713. = ОЗ 425
ОЗ 71 (2: спус тило се на слеме)
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714. = ОЗ 426
719. = ОЗ 393; ОЗ 684
721. ОЗ 356 (3: оно га не гон и.)
722. = ОЗ 52; ОЗ 114; КОР
724. = ВН
ОЗ 16 (2: Вечерњача савил а)
(3: гнездаш це.)
ОЗ 327; КОР (2: савил а Вечерњача)
(3: гнездаш це.)
727. КОР (3: и усам љен пес ник.)
728. КОР (2: од неба до тла,)
(3; олуја на њима свира.)
729. КОР (1: Ђаво од бес а)
730. КОР
732. = ОЗ 118
КОР (3: шљунак у цветове.)
733. ОЗ 119 (2: рана на небу, мож да је)
КОР (2; рана на небу, мож да)
734. ОЗ 120 (3: улицом свуд реке)
КОР (1: Из ропс тва мраз у)
(2: ноћас цел ац умаче.)
(3: Улице мутне реке.0
735. = ОЗ 121
ОЗ 371 (Нас лов: Кртичњаци)
(2: осван уло пре зоре)
(3: на ливад и.)
КОР (1: Крт ичњац и.)
(2: Низ ситн их хумк и)
(3: осван уло целом ливадом.)
736. = ОЗ 122; КОР
737. = ОЗ 706

Напомене уз Дод атак Озону завичаја
1. ЛМС; СТР
ВН (3: сад пољем црта вране.)
2. ЛМС; СЛА
3. ЛМС; СТР
4. СТР
5. СТР
КН (2: Сенке крс тача рас ту)
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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: туђем ми гробљу.)
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

Напомене уз Дечје разговоре
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: Разн изан мам ин)
11. = ПОЛ
ДР2 (3: наш у воден иц у.)
12. = ПОЛ
13. = ДР2
14. = ДР2
15. = ПОЛ; ДР2
17. = ДР2
ПОЛ (2: дуже неж ност бак ин у)
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: зим и су као чес ме стално)
(3: отворене.)
40. = ДР2
ОЗ 62; ОЗ 130; ОЗ 439; КОР (в. варијанте у Напоменама уз Озон завичаја)
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: Исп ред черге се)
(2: играј у Циганч ић и)
(3: само сунцем огрн ут и.)
72. = ПОЛ
73. = ПОЛ; ДР2
74. = ДР2
75. = ДР2
76. ОЗ 79 (Нас лов: Кук урек)
(2: први пролећн и цвет –)
(3: зелен умре.)
77. = ПОЛ; ДР2
78. = ПОЛ; ДР2
79. = ПОЛ; ДР2
80. = ПОЛ 2
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81. = ПОЛ; ДР2
82. = ДР2
84. = ДР2
ОЗ 84 (2:пок рај плота потаман и)
(3: биљн у нејач.)
85. = ДР2
86. = ДР2
87. = ДР2
88. = ДР2
89. = ДР2
90. = ДР2
91. = ДР2
ОЗ 47 (2: јулс ко сунце прет вара)
(3: у златне кићанке.)
ОЗ 345 (2: јулс ко сунце прет вара)
(3: у златне ресе.)
92. = ДР2
97. = ДР2
ОЗ 391; ОЗ 682 (1: Облак пут ује)
(2: небес има, а сенк а му)
(3: ливад ама.)
98. = ДР2
99. = ДР2
100. ОЗ 76 (2: грива даве се у мору –)
(3; нис у пливач и.)
102. = ДР2
КОР (2: сунце прос пе у пуч ин у)
ОЗ 132 (2: сунце прос пе у пуч ин у)
(3: чаброве злата.)
105. ОЗ 245 (2: у мору рибу, пес ниц и)
(3: звезде.)
ОЗ 429 (2: у мору рибу – пес ниц и небом)
(3: сазвеж ђа.)
106. = ДР2
107. = ПОЛ; ДР2
108. = ДР2
109. = ДР2
ОЗ 433 (2: рођено је из пољубаца)
(3: мраза и магле.)
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110. ОЗ 348; ОЗ 431 (3: и он ишчезе.)
111. = ДР2
112. = ДР2
113. = ДР2
114. = ДР2
ПОЛ (2: у вир нац рта бољи круг)
(3: него учен ик.)
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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Речник првих стихова
Ако нам се снег ДР2 16
Аманет вам ОЗ 468
Апос тол Лук а ДОД 1
Април на гробљу ОЗ 557
Бадње је вече ДОД 25
Бак а пут ује ДР 16
Бако, куд а се ДР 18
Бак рач над ват ром ОЗ 610
Беж и далеко ОЗ 609
Беж и у кућу ОЗ 240; ОЗ 639
Бел а се јагњад ОЗ 5
Беле сточ иће ОЗ 364; ОЗ 387; ОЗ 688
Бел и анђео ДОД 26
Бес ан пас мимо ОЗ 410; ОЗ 441
Бес ан пас шумом ОЗ 255
Биће јед ан дан ОЗ 527
Биц ик ли кроз ноћ ОЗ 52; ОЗ 114; ОЗ 722
Благо вранцу ДР2 4
Благо птицама ОЗ 217
Благо свец има ДР 119
Богород ица ОЗ 452; ДР 122
Боже, туш та је ОЗ 249
Бојим се мис ли ОЗ 284
Борове игле ОЗ 58; ОЗ 619
Босо циганче ДР 73
Брзо умиру ОЗ 67
Бун и се корен ОЗ 271; ОЗ 333
Ват рено лице ОЗ 150; ОЗ 375
Вед ар сам осмех ОЗ 256
Везал а мат и ОЗ 499; ОЗ 535
Веје мартовс ка ОЗ 30; ОЗ 157
Вел ик а уста ОЗ 26
Вел иколепан ОЗ 560
Весел и врапц и ОЗ 533
Ветар полом и ОЗ 90
Већ десет дана ОЗ 172; ОЗ 413; ОЗ 444
Већ десет пута ОЗ 178
Вече пољуби ОЗ 723
Вечерњи облак ОЗ 32; ОЗ 106; ОЗ 642
Вечерњача сја ОЗ 614
Вил ин и коњиц и ОЗ 300
Висећ и леж ај ОЗ 21; ОЗ 51; ОЗ 113;
ОЗ 156; ОЗ 310

Влад ик а залуд ОЗ 136
Воден ичара ДР 131
Вође су звезде ОЗ 222
Војс ка корова ОЗ 84; ДР 84
Волел и су се ОЗ 193
Вол им нем уш те ОЗ 203
Воловс ка кол а ОЗ 467; ОЗ 569
Вољенога пса ДОД 2
Врана, гробљанс ка ДОД 3
Вране на гробљу ОЗ 586
Вране се стално ОЗ 539
Врапчево око ОЗ 344
Вратн ице гробљанс ке ОЗ 466
Време избрише ОЗ 289; ОЗ 496
Ври крај вајата ОЗ 347
Вршал ица ОЗ 357
Гавран говори ОЗ 296; ОЗ 324
Гавран на хумк у ДОД 4
Гавран и стално ОЗ 546
Где ли су змије ОЗ 283; ОЗ 293; ОЗ 436
Где ли куп уј у ДР 120
Глед але су те ОЗ 233
Глед ам у очи ОЗ 383
Гол и се црвак ОЗ 83
Голуб и врабац ОЗ 266
Грах акробата ОЗ 35; ОЗ 107; ОЗ 341;
ОЗ 643
Гроб првог дана ОЗ 493
Гробљанс ке руже ОЗ 486; ОЗ 513
Гроздић рибиз ле ДР 23
Губећ и драге ОЗ 198
Гуш терак зрак а ОЗ 415; ОЗ 446
Да знај у да ће ОЗ 512
Да ли бар добри ОЗ 522
Давно заг рл и ДР 111
Даж девњак јав ља ОЗ 401; ОЗ 681
Дан све тамн ији ОЗ 228
Две рујне треш ње ДР 79
Деверс ка кош уља ОЗ 36
Девојк а лице ОЗ 145; ОЗ 363
Девојк а млад а ОЗ 211
Дед а мог деде ДР 128
Дед а, хоћеш ли ДР 20
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Десетак бел их ДР 101
Дете дувањем ДР 41
Дете је срећно ДР 55
Дете мис ли ДР 40
Детет у своме ОЗ 231
Деца кид ај у ДР 47
Деца ко мама ДР2 12
Деца копај у ДР 46
Деца од шак а ДР 52
Деца разг рћу ДР 45
Деца се чуде ДР 43
Дечак поклања ДР2 11
Дечак ставио ДР 42
Дечац и граде ДР 44
Дечач ић туче ДР 64
Дечја хумч ица ОЗ 520
Дечје ноздрве ДР 39
Дивот у јут ра ОЗ 190
Дим се на прс те ОЗ 174
Длак аво клубе ДОД 21
Дојах а човек ОЗ 331
Док ле зал ази ОЗ 715
Долетео кос ОЗ 541
Дотакох змиј у ОЗ 273; ОЗ 278; ОЗ 397;
ОЗ 677
Дрвена шак а ОЗ 27; ОЗ 93
Дрвен и зас труг ОЗ 450
Дрво у пољу ОЗ 143; ОЗ 361
Дружељубиви ОЗ 356; ОЗ 721
Дуге поворке ОЗ 575
Душа од бол а ОЗ 206

Завад ио ветар ОЗ 652
Заглавио се ОЗ 166; ОЗ 386; ОЗ 396;
ОЗ 687
Зад игла род а ОЗ 320
Задремал а сам ОЗ 235
Зал ази сунце ДОД 5
Залутао клас ОЗ 34
Залутао струк ОЗ 367; ОЗ 690
Залутао ветар ОЗ 86
Заљубљен поглед ОЗ 104
Заљубљен иц и ДОД 6
Занемел а птица ОЗ 246
Запад се сећа ОЗ 45; ОЗ 658
Зас тао ветар ОЗ 31
Зас тао лахор ОЗ 318
Зас ук ао ној ОЗ 153
Затекох вран у ОЗ 547; ОЗ 554; ОЗ 585
Заш то ли је Бог ОЗ 573
Заш то ли нис у ДР 118
Заш то ли птице ДР 90
Заш то ли рек а ДР 112
Заш то онај ОЗ 164
Зашто се тате ДР2 13
Заш то су мајке ДР 7
Заш то ти, дед а ДР 19
Звона са црк ве ОЗ 485
Звон и вечерње ОЗ 502
Зелен се род и ОЗ 79; ДР 76
Зелена гуја ОЗ 385; ОЗ 566
Зелена сукња ОЗ 596
Зелен и брш љан ОЗ 489
Зем ља је црна ДР 85
Зла непогод а ОЗ 487
Златне зен ице ОЗ 552
Златн и клинц и ОЗ 23
Змија свој живот ОЗ 44; ОЗ 657
Змија шарк а ОЗ 342
Зна ли учитељ ДР 60
Зрак завичаја ОЗ 633
Зрак сунца продре ОЗ 603; ОЗ 675
Зрачак гуш тера ОЗ 95

Ђац и цртал и ДР 65
Жабе по киш и ОЗ 592; ОЗ 707
Жалос на врба ОЗ 608
Жалос но блеји ОЗ 540
Жао ми оног ДР2 8
Жар у пепелу ОЗ 317
Жед ан лепт ирак ОЗ 212
Железни певац ОЗ 33; ОЗ 108; ОЗ 378;
ОЗ 418; ОЗ 644
Живот прол ази ОЗ 254
Жут и лепт ири ОЗ 53; ОЗ 338
Жут и човеч уљак ОЗ 651

И кос крил ат и ОЗ 323
И та ливад а ОЗ 473
И ти устаде ОЗ 225
И туђе мис ли ОЗ 192
И у злој душ и ОЗ 183; ОЗ 238
Иде ка мен и ОЗ 549
Иде човек хром ДР 130
Иди на слав у ДР 14
Из волшебнога ДР 104

За челом ниче ОЗ 214
Заблуде су лек ОЗ 268
Заблуде чувамо ОЗ 267
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Из неке баште ДР2 15
Из рановача ОЗ 624
Из рудокопа ОЗ 239
Из свег глас а ДР 66
Изг убих прс тен ОЗ 400; ОЗ 680
Има ли неко ДР 68
Имаш љубимца ОЗ 251
Исп ред черге ДР 71
Истерал и врапца ОЗ 148; ОЗ 373
Источњак свира ОЗ 73; ОЗ 411; ОЗ 442
Источњак чеш ља ОЗ 311
Ишла сам нек ад ОЗ 196
Ја бих волел а ДР 3
Јадна перушка ДР2 3
Јадн и крс титељ ДОД 18
Јак а олуја ОЗ 597
Је ли Млечн и Пут ОЗ 665
Је ли ово храм ОЗ 623
Је ли то пао снег ОЗ 615
Јед ан јед ин и ДР 70
Јед ан ме слав уј ОЗ 227
Јед ан учен ик ДР 62
Јејина ме је ОЗ 272; ОЗ 380; ОЗ 420
Јесен дол ази ДР 106
Јес у ли свец и ДР 121
Јес у ли тат у ДР 116
Још од дет ињс тва ОЗ 98; ОЗ 265
Још у дет ињс тву ОЗ 279; ОЗ 405; ОЗ 694
Јунак је олуј ОЗ 224
Јуре влакови ОЗ 18; ОЗ 422; ОЗ 710
Јури крај гробља ОЗ 551
Јурн у олуја ОЗ 376; ОЗ 416
Јутарње небо ОЗ 671
Јут рос прозори ОЗ 282; ОЗ 637; ОЗ 667;
ОЗ 703
Јут ро украде ОЗ 189
Кад неком смркне ОЗ 232
Кад осет ите ОЗ 524
Кад падне ноћ ОЗ 80; ОЗ 276; ОЗ 628
Кад почне чек рк ОЗ 187
Кад сунце падне ОЗ 332
Кад а одрас тем ДР 127
Кад а порас тем ДР 75
Кад а пријатељ ОЗ 215; ОЗ 258
Кад а тал ас ОЗ 653
Како дрвеће ДР 77
Како се каже ДР 13
Кам ичак бачен ДР 114

Квочк а задрхта ОЗ 7
Кићена лутк а ОЗ 37
Киша. С прозора ОЗ 159
Кишовит је дан ОЗ 155; ОЗ 298; ОЗ 646
Клас је пшен ице ОЗ 47; ОЗ 345; ДР 91
Ко год не вол и ОЗ 236
Ко је зак ључао ДР 107
Ко је одрас тао ОЗ 277; ОЗ 368; ОЗ 661
Ко је то јут рос ОЗ 173
Ко ли то јут рос ОЗ 9
Ко ли то тако ОЗ 476
Ко то набаца ОЗ 87
Ко ће пребројат и ОЗ 191; ОЗ 257; ОЗ 693
Који зид ај у ОЗ 525
Кокош и журе ОЗ 663
Копач наи ђе ОЗ 162; ОЗ 604; ОЗ 676
Кос иоц и ОЗ 354
Кос ти мируј у ОЗ 555
Кос цу за капом ОЗ 399; ОЗ 679
Кошена трава ДР 80
Кошено поље ОЗ 427; ОЗ 695
Крај мрт ве птице ОЗ 500; ОЗ 536; ОЗ 545
Крај стабла липе ОЗ 140; ОЗ 359
Крај поточ ића ДР 30
Крај цветне хумке ОЗ 479; ОЗ 576
Кратер сунца ОЗ 313
Крв не верује ОЗ 248
Крил а радос ти ОЗ 409
Крил ата смрт ОЗ 398; ОЗ 678
Крлетк а бел а ОЗ 252; ОЗ 281; ОЗ 699
Кроз измаглиц у ОЗ 188; ОЗ 291
Кроз крун у клена ОЗ 534
Кроз окно спазих ДОД 7
Кроз там у иде ОЗ 126; ОЗ 656
Крст са сеос ке ДОД 20
Лавови бел их ОЗ 76; ДР 100
Ладолеж пева ОЗ 340
Лако је чап љи ОЗ 24
Лако пах уље ОЗ 350
Лакше се лом и ОЗ 185
Лепт ир ник ако ОЗ 301
Лепт ири вас дан ДОД 8
Летња јабук а ОЗ 29; ОЗ 426; ОЗ 714
Лис так се суш и ОЗ 75; ОЗ 648
Лиш ће у шум и ОЗ 6
Лопов се скрио ОЗ 505; ОЗ 544
Лубен ица је ДР 99
Лубен ице су лење ДР 98
Лубен иц у ОЗ 161
Лупа прак љача ОЗ 295; ОЗ 309
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Лутк а спава ДР 33
Лутк ин у сукњу ДР 27
Мад а стар ОЗ 335
Мајк а зас пал а ДР 6
Мајка кенгур ДР2 5
Мајк а паперјем ДР 5
Мален и црвак ОЗ 337
Мама, не треба ДР 12
Мачк а и тама ОЗ 654
Мачк а је добра ДР 2
Месец уморан ОЗ 664
Месец упаде ОЗ 59; ОЗ 127
Месо се суш и ДОД 22
Миле по хумц и ОЗ 503
Мило нам је ДР 9
Мирише цвеће ОЗ 508
Мирише црк ва ОЗ 458
Мирн им језером ОЗ 650
Мирно се спава ОЗ 474
Мис ли ми поп ут ОЗ 270
Млад месец држ и ОЗ 116
Млад и витези ОЗ 22; ОЗ 346
Младог месеца ОЗ 100
Младога лук а ОЗ 670
Многа пес ма је ОЗ 285
Много сунаца ОЗ 440
Мож да је Месец ОЗ 119; ОЗ 733
Мој друг се хвал и ДР 56
Моја сес тра зна ДР 51
Мрав у нарас ла ОЗ 392; ОЗ 683
Мраз, као ђач ић ОЗ 88
Мраз полом и ОЗ 12
Мраз поразбија ОЗ 10
Мраз тако снаж но ОЗ 688
Мраз у из ропс тва ОЗ 120; ОЗ 734
Мрк ла је тама ПЗ 20
Мрт ва тиш ина ОЗ 481; ОЗ 550
Мух а у млек у ОЗ 115
На ведром небу ДР 92
На врх у бора ОЗ 16; ОЗ 327; ОЗ 724
На гробљу туга ОЗ 528
На зачараном ОЗ 292
На иконама ОЗ 460
На лиш ћу бук ве ОЗ 68
На лиш ћу храс та ОЗ 627
На прозорима ОЗ 11; ОЗ 89
На пус том пољу ОЗ 606
На сам Уск рс ОЗ 498

На сам Пет ровд ан ОЗ 480
На сам и Уск рс ОЗ 580
На сеос коме ОЗ 571
На спомен ик у ОЗ 562
На стрех и цвета ОЗ 109; ОЗ 645
На твоме лиц у ОЗ 230
На телег рафс ку ОЗ 594
На хумц и кћери ОЗ 537
На цреп у стрехе ОЗ 144; ОЗ 362
Набраћу новог ДР 117
Најдраж и ми је ОЗ 165
Нап ис а првак ДР 61
Нап рс ло јаје ОЗ 297
Нас лут и слав уј ОЗ 355
Нас ред асфалта ОЗ 437
Наш воден ичар ОЗ 414; ОЗ 445
Наш је петао ДР2 2
Наш олтар је леп ДР 126
Наш тата каже ДР 4
Наше су реке ОЗ 197
Наш ла цуриц у ДР 26
Не вол им више ОЗ 237
Не знам где је гроб ОЗ 483
Не знам шта жел им ОЗ 234; ОЗ 514
Не знам шта ће се ДОД 19
Не разл ик ујем ОЗ 25; ОЗ 94; ОЗ 158
Небо је јут рос ОЗ 369
Небо над нама ДР 103
Небот ичн иц и ОЗ 169
Нек а све болно ОЗ 209
Нек а судба храбром ОЗ 220
Нек ад крај гроба ОЗ 497
Неко непознат ОЗ 17
Неког од сунца ОЗ 99
Нема колевке ДР 15
Нема никога ОЗ 504
Нема те нигде ОЗ 226
Неме уличне ОЗ 621
Нем ирна стад а ОЗ 404; ОЗ 692
Нем узик ална ОЗ 55; ОЗ 395; ОЗ 686
Неће се ваљд а ОЗ 208; ОЗ 250
Неш то ми шапће ОЗ 302
Низ белог ривих ОЗ 66
Низ ситн их хумк и ОЗ 121; ОЗ 371; ОЗ 735
Низ шумс ких мрави ОЗ 490
Низови бел их ОЗ 349; ОЗ 432
Низови дуг их ОЗ 149; ОЗ 374
Ниједне мис ли ОЗ 247; ОЗ 264
Ник ла травч ица ОЗ 61; ОЗ 129
Нис у у стању ОЗ 253; ОЗ 259
Нова сек ира ПЗ 718
Нокте ми зари ОЗ 590
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Ноћ је. Не вид им ОЗ 160
Ноћ прос врд лал а ОЗ 448
Ноћ се спус тил а ДР 108
Ноћас снег цел ац ОЗ 167; ОЗ 389
Ноћас су криц и ОЗ 306
Ноћу добро знам ОЗ 180
Њуш ка по гробљу ОЗ 475
О гране јел а ОЗ 54
О чем у мис ли ОЗ 154
Обалс ка врба ОЗ 28
Облак наи ђе ОЗ 122; ОЗ 736
Облак од бес а ОЗ 729
Облак пут ује ОЗ 682; ОЗ 391; ДР 97
Облак се трже ОЗ 15
Обук ла јел а ОЗ 77
Овде поч ива ОЗ 470
Огњиш те букт и ОЗ 611
Огрн уло се ДР 94
Огрн ут црном ДОД 9
Од кут ијице ДР 28
Од љубоморе ОЗ 353
Од реп уш ине ДР 22
Одврте вихор ОЗ 351; ОЗ 434
Одл азимо ДОД 10
Ожалош ћене ОЗ 263
Ожалош ћен и ОЗ 262; ОЗ 286
Ожалош ћен у ОЗ 567
Ожеднел и зрац и ОЗ 304
Око човек а ОЗ 199
Около вира ОЗ 13
Окопн ио снег ОЗ 726
Олтар гробљанс ке ОЗ 454
Олуја бес ни ДР 36
Оплића бара ОЗ 141; ОЗ 360; ОЗ 638;
ОЗ 669; ОЗ 704
Оседеле му ДР 83
Осмес и неч ији ОЗ 186
Павит под јесен ОЗ 370
Пад камичка у вир ДР2 14
Пал идрвц има ДР 29
Пало са неба ДР 95
Пас без рецепта ОЗ 312
Пас туж но реж и ОЗ 142
Пас чувар лаје ОЗ 632
Пење се небу ОЗ 591
Пење се увис ОЗ 705

Петлово перо ДР 37
Пећ је зацело ОЗ 439
Пећ је сиг урно ОЗ 62; ОЗ 130
Пес ме су плоче ОЗ 261; ОЗ 290
Пеш кир сватовс ки ОЗ 39
Пијан пос рће ОЗ 343
Пије сен ица ОЗ 631
Питам се чес то ОЗ 294; ОЗ 303
Плави звонч ић и ОЗ 336
Пламене очи ОЗ 319
План ина скаче ОЗ 105; ОЗ 134
Плаче дечач ић ДР 69
Пливам водом ОЗ 176
Пловећ нас умце ОЗ 63; ОЗ 131; ОЗ 377;
ОЗ 417
Плод црног дуд а ОЗ 382
Плућа се шуме ОЗ 412; ОЗ 443
Плућа шуме се ОЗ 171
Пљус ак је стао ОЗ 101
Пљус не ли тал ас ОЗ 118; ОЗ 732
Побегла лес ка ОЗ 607
Побелеле му ОЗ 322
Под бел им кровом ОЗ 136
Под једн им кровом ОЗ 314
Под јесен павит ОЗ 330
Под џенериком ОЗ 625
Под иже ветар ОЗ 41
Подм ук ло време ОЗ 201
Пож ар запад а ОЗ 622
Појел и мрави ОЗ 564
Пок ипело ОЗ 449
Пок рио зелен ОЗ 515; ОЗ 565
Попц и у зиду ОЗ 96
Поремећаја ОЗ 205
Пос вађал и се ОЗ 260; ОЗ 325
Пос мат рам стен у ОЗ 218
Потајно неш то ОЗ 307; ОЗ 649
Поток жубори ОЗ 3
Поток план инс ки ОЗ 629
Поток се у хор ОЗ 152
Пох ватале се ОЗ 630; ДР 82
Поцепа вихор ОЗ 725
Поцепало ОЗ 430
Поцепало сунце ОЗ 697
Пошле све пчеле ДР2 6
Прва јагод а ДР 78
Прва Морана ОЗ 572
Првак рач уна ДР 63
Првац и мис ле ДР 59
Пре но што зађе ОЗ 132; ДР 102
Пребац ио месец ОЗ 731
Пред а мном стаза ОЗ 177
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Преко ивице ДР2 1
Преко поток а ДР 113
Прес тал а киша ОЗ 352; ОЗ 435; ОЗ 635;
ОЗ 701; ОЗ 706; ОЗ 737
Признајем, змијо ОЗ 204
Присел а жена ОЗ 588
Пробијам се кроз ОЗ 179
Проговорило ОЗ 124
Пролеће грл и ОЗ 521
Пролећна бура ОЗ 720
Пролећн и пљус ак ДР 53
Проп ланак јел а ОЗ 339
Прос јак ноћује ОЗ 506
Прос јак пред црк вом ОЗ 589; ОЗ 523
Прос јак у чес то ОЗ 125
Прос тире зора ОЗ 618
Прос то ти било ОЗ 229
Прос у се жито ОЗ 662
Прот рчао пас ОЗ 48; ОЗ 110
Проц ветал и ОЗ 492; ОЗ 584
Прош ле ноћ и сам ДР 115
Пси дуго памте ОЗ 200
Птица не дише ОЗ 666
Птица пре зоре ОЗ 56
Птица у црном ОЗ 484
Птице јед ино ДР 89
Птице певај у ОЗ 477; ОЗ 517; ОЗ 530
Птице се и ја ОЗ 2; ОЗ 91
Птице се чуде ОЗ 365; ОЗ 388
Пуна кут ија ОЗ 595
Пут ми пресеца ОЗ 133
Разапело небо ОЗ 70; ОЗ 305
Разбио неко ДР 54
Разболел а се ОЗ 74
Развезан мам ин ДР 10
Рањен и јунак ОЗ 81; ОЗ 358
Раст ужена је ОЗ 461
Рибар шарана ДР 48
Рибари лове ОЗ 245; ОЗ 429; ДР 105
Рој пах уљица ОЗ 78
Ројеви звезда ОЗ 384
Румене метле ОЗ 438
Руп иле козе ОЗ 563
С добродош лицом ОЗ 613; ОЗ 647
С неба сунце ДОД 23
С фрес ке ме светац ОЗ 464
Са неуспелог ДР2 10
Са стрехе висе ОЗ 407

Сак риј у ухо ОЗ 221
Само на чедне ОЗ 194
Сас ушена хумк а ОЗ 582
Сатљик рак ије ОЗ 42
Сах рањен и ђач ић ОЗ 538
Све девојч ице ДР 123
Свет итељ ОЗ 457
Свет итељ Ђурђе ОЗ 453
Светлом кич ицом ДР 96
Свећа као месец ОЗ 640
Свећа на столу ОЗ 698
Свеш тен ик ход а ОЗ 462
Сиђа ми се твој ДОД 11
Своме учитељу ДР 58
Свраћам староме ОЗ 581
Сву ноћ ми слав уј ОЗ 182; ОЗ 243
Сед ам липових ДР 25
Седох на плоч у ОЗ 510; ОЗ 587
Сек ире сече ОЗ 168; ОЗ 390
Сенк а ограде ОЗ 717
Сеос ке вране ОЗ 85; ОЗ 139
Сеос ки старац ДОД 12
Сеос ко гробље ОЗ 465
Сес тра и брат се ДР 31
Сићуш но око ОЗ 660
Скин ул а деца ДР 32
Скореле хумке ОЗ 579
Скрен ул а рек а ОЗ 19
Слав уј биглише ДР 88
Слав уј је хтео ОЗ 210; ОЗ 275; ОЗ 600;
ОЗ 672
Слав уј на гробу ОЗ 543; ОЗ 548
Слав уј ноћас ДР 1
Слетео голуб ОЗ 495
Слом љен спомен ик ДОД 13
Смех мрт ве деце ОЗ 482
Снеж но пах уље ОЗ 433; ОЗ 634; ОЗ 700;
ДР 109
Снил а сам да сам ОЗ 175
Сним ило сунце ОЗ 730
Спуш та се сета ОЗ 216
Сребрне жице ОЗ 728
Сред ином јуна ОЗ 616
Срели смо змију ДР2 7
Ставил а гора ОЗ 97
Ставил а липа ДР 86
Ставило море ОЗ 102; ОЗ 328; ОЗ 641
Ставио месец ОЗ 50; ОЗ 112; ОЗ 421;
ОЗ 709
Стаза кроз трав у ДР 34
Стари се гавран ОЗ 135
Стари ћурак ДР 74
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Ствари у соби ДР 57
Створ у дорњцима ОЗ 308; ОЗ 620
Стид им се јут рос ОЗ 219
Стиж у пуч ином ОЗ 69
Стиж у за чамцем ОЗ 394; ОЗ 685
Стот ин у длана ОЗ 71; ОЗ 425; ОЗ 713
Сточар виљуш ком ДОД 24
Сузе с образа ОЗ 366; ОЗ 689
Сујеверн и страх ДОД 14
Сујетн и треба ОЗ 577
Суморна мис ао ОЗ 195
Сунце дан ОЗ 223
Сунце залута ОЗ 348; ОЗ 431; ДР 110
Сунце запад а ОЗ 137
Сунце и месец ОЗ 326
Сунце кад сед а ОЗ 315
Сунце огрева ОЗ 242
Сунце прес лик а ОЗ 612
Сунце се рађа ОЗ 8; ОЗ 381
Сунцок рет и ОЗ 601; ОЗ 673
Сунцок рет и су ОЗ 170
Сухе мах уне ДР 50
Сухо дрво ОЗ 542
Сухо се лиш ће ОЗ 329
Суш тин и зем ље ДОД 15
Тал ас с тал асом ОЗ 65
Тал ас са тал асом ОЗ 424; ОЗ 712
Танк и раздељак ДР 35
Тат ице, казни ДР 11
Тек зач ујемо ОЗ 659
Тешко је схватити ОЗ 181
Тихо! Глас реке ОЗ 451
Ткаљама зрачне ОЗ 60; ОЗ 128
Траж им у рец и ДР 24
Треба казнит и ДР 125
Трес у се шљиве ОЗ 602; ОЗ 674
Трис та момак а ОЗ 403; ОЗ 691
Троног и старц и ОЗ 103
Туђи војн иц и ОЗ 471
Ћук је часовн ик ОЗ 593; ОЗ 708
Ћук се у хор ОЗ 147
Ћукови пате ОЗ 605
У дет ињс тву већ ОЗ 213
У дет ињс тву сам ОЗ 244; ОЗ 274; ОЗ 447
У дет ињс тву смо ДР 129
У завичај у су ОЗ 617

У јан уару ОЗ 123
У кулу кос ти ОЗ 184
У младе вео ОЗ 40
У младос ти смо ОЗ 1; ОЗ 92
У мојој руц и ОЗ 402
У овом гробљу ДОД 16
У парк у војн ик ОЗ 727
У сну заблуд а ОЗ 269
У старос ти нас ОЗ 163
У трави празан ОЗ 519; ОЗ 532
У чеоној кос ти ОЗ 578
Убога душо ОЗ 202
Убог и јелен ОЗ 626
Убог и свец и ОЗ 463
Угарч ићем шибице ДР 38
Удара звоно ОЗ 509; ОЗ 559
Уђи у гробље ОЗ 472
Узалуд знање ОЗ 288
Узнем ирил и се ОЗ 570
Украј свеже ОЗ 558
Украј црк вице ОЗ 556
Улетео је ОЗ 459
Улетео кос ОЗ 455
Уље прос уто ОЗ 655
Уморио се ОЗ 321
Уморна рек а ОЗ 146; ОЗ 372
Умро на пут у ОЗ 529
Унуц и памте ДР 17
Упаљен труд ОЗ 716
Уплашен зеч ић ОЗ 516
Усам љен ик у ДОД 27
Уск рш ње јут ро ОЗ 507; ОЗ 583
Усред је лета ДР 93
Уцвељен прос јак ОЗ 478; ОЗ 488; ОЗ 574
Ход ај у гробљем ОЗ 501
Хрпа игал а ОЗ 599
Хрпа нат рул их ОЗ 491
Хук а маш ина ОЗ 207
Хумк а без крс та ОЗ 553
Цвет на исток у ОЗ 406
Цвет самозванац ОЗ 518; ОЗ 531
Цвеће крај кога ОЗ 469
Цвеће наздрав ља ОЗ 4
Циганк а чеш ља ДР 72
Црвен огањ букт и ОЗ 57
Црвене очи ОЗ 151
Црвен и пламен ОЗ 14; ОЗ 138; ОЗ 316
Црвенк аст пламен ОЗ 72
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Црк ва, полум рак ОЗ 511
Црк вица пус та ОЗ 494
Црн и крил ат и ОЗ 280; ОЗ 428; ОЗ 696
Цурица наш ла ДР 49
Цурица спрема ДР 21

Човек у ходу ОЗ 64
Чуд им се птиц и ОЗ 241
Чудна ливад а ОЗ 299
Чудо у шум и ОЗ 598; ДР2 9
Чуј, стари слав уј ОЗ 561

Чамац низ море ОЗ 393; ОЗ 84; ОЗ 719
Чега се боји ДР 87
Чим дође на свет ОЗ 334
Чет ири жиле ОЗ 379; ОЗ 419
Чим се спус ти мрак ОЗ 43
Чим се спус ти ноћ ОЗ 49; ОЗ 111
Човек зап рета ОЗ 117
Човек корача ОЗ 423; ОЗ 711
Човек по гробљу ДОД 17

Шарен у трак у ОЗ 408
Широм вратн ице ОЗ 38
Школс ко двориш те ДР 67
Шта ли је Месец ОЗ 82
Што апос тол и ДР 124
Што више старим ДОД 28
Што дуж и живот ОЗ 287; ОЗ 526
Што пуж у уз пут ДР 81
Што тата лаже ДР 8
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Садржај (друга књига)
ОЗОН ЗАВИЧ АЈА
I. озон завичаја � 757
II. кула чеоне кости � 775
III. Вечерњача � 789
IV. Сеоско гробље � 807
V. Месечево брвно � 823
ДоДаТак оЗону ЗаВИЧаЈа

�

839

ри � 845
чјимрима

�

859

НАПОапоМене
опште напомене � 865
СКРАЋЕНИЦЕ � 866
посебне напомене � 867
Речник првих стихова � 897
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Садржај III тома
Књига прва
Збирке
Слово о љубави � 7
Међаши сећања � 101
Сајам речи � 173
Михољско лето � 249
памтићу све � 301
небески разбој � 395
Зовина свирала � 477
песме ван збирки, друге редакције
напомене

�

�

657

СКРАЋЕНИЦЕ � 662
азбучник наслова � 721
Рjечник мање познатих ријечи � 729
попис личних, митолошких, поетских
имена, географских и других назива
САДРЖАЈ

�

735

Књига друга
озон завичаја � 753
Додатак озону завичаја � 839
Дечји разговори � 845
Додатак Дечјим разговорима � 859
напомене

�

863

СКРАЋЕНИЦЕ � 866
Речник првих стихова � 897
САДРЖАЈ

�

621
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Kонцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена

је на решења која је применила сама песникиња учествујући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним
песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауто
ризованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пункто
вима, у научној апарат ури детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник сно
ва (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки
(1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потома
ка (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зо
вина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не забора
вити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Стра
шна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швај
царске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
– Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), Заго
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
ници (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 ДЕЦУ
– 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),
Патуљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева
небесница (1998).
VIII том ПРЕВОДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).
IX том ПРЕВОДИ
– Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За
падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских народа
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски,
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и францу
ски песници).
X том БИОБИБЛИОГРАФИЈА
– Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Лите
ратура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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