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Сонетни венац

i

љубакајте се слани љубавници 
моји свештеници бескраја 
сокацима зоре сокацима сјаја 
помолите се за луду птицу

анђелајте биљна звона 
у мени ништа свет 
зар промину уклет 
зар је она васиона

нека ме чема више 
за мном жуте кигие 
испред мене дом

ја сам смрт 
ја сам воде крст 
уби ме песме ком

II

уби ме песме ком
ал јесам и јесмо
моја црна песмо
док се на њој пари гром

па певају чудно жита 
као да су се мртваци пре мене 
родили тамо пољубиле се сене 
6ei, тела после живота

и то vxio се вуче дрво 
и то лишће крваво 
и ја далеко за друмом

иза твога ноћног гласа 
јаој без звезде сан се беласа 
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и да ли су то већ лепи јауци 
кад мине ми век драге и мајке 
сав занос мошуса пчелиње хајке 
мртвог ловца вук одапет у руци

песта ко потоње лисје брезе 
девојчице велика ко прамлеће 
то ти отварам небеске резе 
док јато гавранова на мој леш слеће

а пате моји небески сати
без једне звезде велика кола ати
без једног пута без једног коња

још увек на устима ми двори 
у звук удахнути бели извори 
шумо млечна шумо потоња

V

шумо млечна шумо потоња 
гром бесконачно бивши слуга двојника 
сад је изван мене а ја изван лика 
јахач луди ђаволових коња

број цвет случај време 
душа судбина смрт лаж 
ил у гори без вина одбегли паж 
лови звезде а жртва је и семе

понад двора лута дух лишћа *  
заљубљен у госпу влашића 
свиралом својол сан јој биште

богоии за хумом 
сао лутам низ с јч / јт  
да ли hy виОети в ј .т  

без сеое негде за водом

да ли ћу без додира 
небески ати 
небески свати 
чути њу како свира

да ли ми се то јавља 
док се биље обнавља 
празнином што јечи у птици

да ли су вирови зена
магла и дим васељена
ii да ли су то већ лепи јауци

кад је био и сад кад није 
као и да га није било о ћелије 
а сад мртав воде иште 85
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а сад мртав воде иште 
са севера северњача као да хоће 
мој глас да претвори у воће 
мој трезни лет звезде да униште

хује божШци иза свих ноћи 
са лиром росних ива 
она у мени видљива почива 
дотаћи да ли ћу је моћи
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ми ко сјај звезда и у небо степениште 
смрти склони као ceojoj сени 
као видик мени као море пени 
док деца ранијих звезда вриште

нека је благословен дан кад обасја 
као плод као покрет тренутка 
као тишина над светом белутка 
као нога као мртва гласја

љубав се догађа без тела оста 
да запали лампу мудраца госта 
док мој и твој леш у пољу воња

сједињени сред неба без облика 
светлећемо жено бледолика 
и рушне жизни срце коња

VIII

и рушни жизни срца коња 
милосно доба звезда слутим 
кад ћу и тебе госпо да изгубим 
прашно ти лице понад торња

будућност моја сва у ранама 
коју двадесет три прамлећа словим 
ево међ словима ceoje дрво ловим 
злом насиљем добрим манама

оздравићу као у к<£мену преци 
као анђели као ђаволи ко свеци 
име твоје име свих промена

неповратна само се окрени 
па и мене у месечевој мени 
од облака и од пене буди пристаништ«

где ћемо стојати мртви у нама 
загледани порочно белином тама 
ни ко сјај звезда и у небо степениште
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то где се огласи никоше влати 
песник мртвацима гробље врати 
шаш небески облак моја еена
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шаш небески облак моја вена 
змијолика сред папрати 
моја биљка над лесом пати 
дан ми се помера изван времена

залудно анђели чистог доба 
скупљају лишће за мном 
да ли ћу стићи себи самотном 
док на моме гробу моба

док пада у прах сину 
падох неповратно у висину 
поста намах сена

биљног бога шумског духа 
где модри звук изван слуха 
и госпо горак без помена

X

и госпо горак без помена 
сред неба пустолина уклета 
моја је земља мајка сунцокрета 
звери занесена без очију зена

на трагу мртвог ловца 
на заспалом трагу плена 
будућност ми васељена 
понад винограда лет копца

предели тамни предели тужш. 
миљенику леда ceeep јужни 
ко мртвацу песма жена

над водом моја глава моја рука 
заискала милост жар звука 
ћивот ми изван времена

XI

ћивот ми изван времена 
већ плам недељиви 
догоревамо у смрти дељиви 
жено ко месечева мена

жено понад биљног крова 
то пред тобом моје речи 
то пред тобом смрт и тајна клечи 
витка кад се ноћу огласи соес

ти иза смеја иза смрти М
ти у папрати сан прострти 
ти само тамо си пена

и свет изван света 
ти уклета
будућност ми васељена
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љубакајте се слани љубавници 

уби ме песме ком 

богоем за хумом 

и да ли су то већ лепи јауци

шумо млечна шумо потоња

а сад мртав воде иште

ми ко сјај звезда и у небо степениште

шаш небески облак моја вена 

и госпо горак без помена 

ћивот ми изван времена
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