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МИСИЈА ПЕСНИКА

1.

При пре ма ју ћи увод ни текст за рубри ку „Песни ков избор” пре би рао
сам по хрпи часо пи са и књи га, тра га ју ћи за при мер ци ма „Пове ље”, са
жељом да поно во про чи там неко ли ко тек сто ва Песни ка који су рани -
је писа ли за ову рубри ку. Нео че ки ва но се, под мојим прсти ма, поја ви -
ла књи га штам па на шезде се тих годи на про шлог века, у изда њу
кру ше вач ке „Баг да ле”. Била је то књи га Сен Џон Пер са под нази вом
Миси ја Песни ка. Те две речи су, гото во маг но ве но, у мени иза зва ле
осе ћа ња сти да и стра ха. Књи гу је пре вео Нико ла Трај ко ви ћа, а Миси -
ја Песни ка је назив гово ра који је Сен Џон Перс одр жао при ли ком уру -
че ња Нобе ло ве награ де у Сток хол му 1960 годи не. Говор je штам пан
као увод ни текст пре пред го во ра и пое ме Ана ба са. Књи гу сам, нека да
дав но, про чи тао, али се ниче га у вези с њеним садр жа јем нисам сећао. 

„Више од начи на сазна ва ња, пое зи ја је пре све га начин живо та – и
то инте грал ног живо та. Песник је посто јао и у пећин ском чове ку, он
ће посто ја ти и у чове ку атомског доба, јер је он нео дво јив део чове ка.
Из поет ске нео п ход но сти, спи ри ту ал не нео п ход но сти ство ре не су чак
и саме рели ги је и помо ћу поет ске лепо те, искра божан ског живо та за
сваг да је у људ ском белут ку... Сме лост чове ка под сво јим тере том веч -
но сти! Сме лост чове ка под сво јим бре ме ном човеч но сти...” 

И, заи ста, како да после ова квих мисли не осе тим непро це њи ви
интер вал сти да и стра ха од сво јих поку ша ја да пишем Пое зи ју... Интер -
вал, који ће, можда, у будућ но сти, отво ри ти неко ли ко тре ну та ка
дубљег и чисти јег сли ва ња са матер њом мело ди јом јези ка. А умет ност
чита ња заси гур но уве сти у виши и сла до сни ји круг... Међу тим, наред -
ни део Песни ко вог тек ста довео ме је до бол ног чуђе ња: „Не бој се –
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каже Исто ри ја ски да ју ћи сво ју насил нич ку маску, и сво јом уздиг ну -
том руком она чини овај помир љи ви гест азиј ског Божан ства у нај ве -
ћем зама ху сво је руши лач ке игре... Не бој се, и не сум њај, јер сум ња је
јало ва, а страх робов ски. Ослу шкуј пре то рит мич ко уда ра ње које моја
пле ме ни та рука, нова тор ка, ути ску је у вели ку чове чан ску реч у току
све новог ства ра ња...”

Као да се Чове чан ство претвoрило у ста ро за вет ног Јова а Исто ри ја
пре у зе ла уло гу Бога... „Пре ма нукле ар ној енер ги ји, да ли ће песни ков
гли не ни жижак бити дово љан за ту наме ру? Да, ако човек не буде забо -
ра вио гли ну...”

2.

белу так, гли на, раз гледни це, вој не кар те

Рас по ло же ње у мојој једи ни ци се попра вља ло. Вест о покре ту из касар -
не била је нај о бич ни ја гла си на. Поне где се чуо и смех... мир ни је су горе -
ле ватре испред неких шато ра, у пољу, иза пар ки ра них вози ла... Чују се,
сада, и нео бич но рато бор не изја ве – ех, што нисмо кре ну ли... да им пока -
же мо... Нешто касни је, нас резер вне офи ци ре, посла ли су у штаб да
реша ва мо так тич ке задат ке. Обра до вао сам се томе. Неко ли ко сати про -
ве шћу у топлом, пови јен над топо граф ским кар та ма и пусти ти машти на
вољу... Већи на офи ци ра је после руч ка слат ко задре ма ла или заспа ла за
сто лом... Док црве ним фло ма сте ром уцр та вам рас по ред мин ских поља
на кар ти, нехо ти це пажљи ви је читам нази ве кота: вели ко поље, дивље
лива де, ста ро лој зе, смо ни ца, трња ци, ода је, зимов ник, панин клик, бого -
мо љи ште, црни јелак, палеж, дуга руди на... Читам песму.

Тонем и ја у дре меж. Јавља ју се обри си новог тек ста... Спа р ни мор -
ски врт... „пољу ба ца коли ко је сада сун че вих одбле са ка на пучи ни...” Да,
тим речи ма сам као сту дент, завр шио раз глед ни цу баки која ника да
није путо ва ла на море, а сно по ве све тло сти који про би ја ју там не обла -
ке и врхо ве поки слог дрве ћа нази ва ла је – треп ке анђе ла...

Мој при ја тељ, који дуго живи у Аустра ли ји, зах те вао је – пре интер -
не та – да му не пишем писма већ раз глед ни це са сли ка ма нашег гра да...
Поне кад, када оста не сам у ста ну, пове рио ми се, насу ми це би иза брао
неку од њих, ста вио (о н у)  касе ту у лежи ште, поде сио слу ша ли це и
укљу чио касе то фон... Првих неко ли ко секун ди не чује се ништа. потом
се све јасни је издва ја нечи је дубо ко мир но диса ње, тиха зри ка и шумо -
ре ње лишћа... Зајед но смо, неко ли ко годи на пре одла ска, сни ми ли диса -
ње њего вог сина, који је спа вао у коли ци ма испод багре мо ва на Багда ли,
док се спу шта ла летња ноћ... 
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3.

Песме у овом избо ру ода брао сам из сле де ћих књи га: Доплам са ва ња
(2000), Папи ри ћи, пла вет (2005), Одлом ци о позном (2016) и Одах и
шум (2019).

Нисам одо лео иску ше њу, а да се не пои грам рас по ре дом ода бра них
песа ма из наве де них књи га, желе ћи да текст који сле ди, можда, поста -
не нова цели на. 

ЧИТАЧ

Читач седи у про стра ној топлој соби окре нут
заста кље ном зиду. Све тло је уга ше но... као да мозак

(црве ка сто-мрке сте не... мор ска оба ла,
облач ни спа р ни лет њи сутон,
потом јасно види... како пузи кроз уза не
загу шљи ве под зем не ход ни ке, зајед но
са неким дру гим тели ма... заве су
нади ма јак ветар, он ослу шку је
све тло про жи ма ње шљун ка, тала са
и огром них про сто ра... видик који се
ука зу је Орфе ју после изла ска из Хада)

сам, одво јен од тела, плу та у огром ној про вид ној
посу ди. У собу про ди ре све тлост леде не зим ске
ноћи... дрве ће пре кри ве но сне гом (кроз полу сан
про ми чу неке иски да не мисли, сли ке):

тала си,
мрша ва жена на хотел ској тера си испи ја
још један виски, и њен муж – леп, пре пла нуо
у уско при пи је ном оде лу за једре ње 
на дасци, њен ста кла сто сетни поглед
и њего ве пла ве дубо ке рав но ду шне очи,
ветар дува све јаче, жена пози ва коно ба ра
који јој при ла зи са подму кло – љуба зно – пре зри вим
изра зом лица, још једно пиће, добро, одмах...

и нежни писак мор ских ласта ви ца које се,
у сутон, поја вљу ју над полу пра зном пла жом...
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УВА ЛА

одлу чих, да у ово глу во
доба ноћи, оби ђем део остр ва изнад гра ди ћа...
пут се пео у брда... поља би повре ме но оба сја ла
јака месе чи на, као и там но топло каме ње уру ше не
цркви це... све тлу ца ју чем пре си... упи ја ју ћи уми ра ње
зве зда њихо ва бла го пови је на огром ност про жи ма
моје рас пли ну те сено ви то усхи ће не мисли...

острв це у оба сја ном сре бр на стом мору под се ћа
на леђ но пера је кита

пола часа касни је, вра ћа ју ћи се, скри вен дубо ком 
сен ком боро ва, опа зих чуде сни при зор... човек
на шта ка ма, мокар од пли ва ња, гле да некуд дале ко;
вели ки бле ди фро тир ски пешкир лежао је на песку
иза њега; мене, слу чај ног уље за, на овој уса мље ној
пла жи, он она ко пови јен, без гото во целе леве ноге,
сна жних пре пла ну лих руку, над не сен над тала се,
под се ћа на неког кажње ног мит ског херо ја или
полу бо га... или сака тог фау на из чијих широ ких
гру ди одје ку је чул ни, там ни, тужни, звон ки смех...
док твр да љеска ва ста бљи ка фалу са пул си ра
вла жна од мора и зве зда...

ПУЧИ НА

... мошти... чем пре си... шум ум
о суштом: ипак дир ну вас,
заи ста вас дир ну ти оста ци
у стр мом кри лу овог мана сти ра...

та мре шка ња зави сно сти од откро ве ња
која не горе... радо зна лост и шушта ње
у топлој сте но ви то врт ној мило сти
мртвих... нешто ведри ји напу штам
њихо во гро бље... потом про стор

и тач не туђи не одбле са ка дуж оба ле...

још јед но лет ње јутро без руко пи са
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(као дав но запа ље ни метан на сним ку –
пла мен иза пла ме на, песак, свет ко ви на...)

ЛЕТ ЊИ ВИНО ГРА ДИ, БРДА

касни је сам, на папи ри ћу
запи сао: ведро небо без облач ка буди јасну свест
о некој огром ни јој крви која се неу мо љи во повла чи
у само срце неви дљи во сти... вино град зара стао
у висо ку суву тра ву, нале ти сна жног топлог ветра...
кроз спа ру ше ни густиш про бле ску ју там ни гро здо ви
(поглед блу ди про зир ним дуби на ма види ка, сен ке
про пле те не све тло сним пуко ти на ма у непре ста ном
умил но хитром кре та њу по мојим рука ма, лицу...)

на небу су горе ле прве зве зде када сам ушао у гото во
пра зан ауто бус (нарав но, све вре ме, нави ра ла су
сећа ња на детињ ство... мирис топлог мле ка у ноћи,
кро шње леб де изнад бле дих поља, песма зри ка ва ца
гла сно пул си ра твр дом там ном земљом, сабла сно
све тлу ца ју сасу ше не лива де, непод но шљи ва спа ри на
(...потом, јасно видим К.–а, како после бор бе
пре тре са јед но непо мич но тело, пре ту ра по
џепо ви ма, ран цу, ски да чак и чизме и чара пе 
са леша, али не нала зе ћи ништа, неко ли ко пута 
бесно шути ра мртва ца, а затим пови јен трчи ка
црвен ка сто- зеле ном зиду боро ве шуме...
дози ва ња, коман де – негде, дале ко, још увек 
се чују потму ли одје ци топов ске паљ бе )...
погле дах на сат. затим надла ни цом обри сах
зној са чела... поно во се усред сре дих на звук
мото ра...
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СИНО ВИ

1.

Јутро. Мој четво ро го ди шњи син Мар ко и ја
кора ча мо пре ма обда ни шту... поне где се, на там ном
тро то а ру, љеска ју зеле не и злат не јабу ке

зала зи сун це... раз дра га ни лута мо
лива дом... када зага зи мо у густу тра ву, око наших
ногу прх ну упла ше ни ска кав ци: там ни, зеле ни, сиви

изла зи мо из воћ ња ка...
Мар ко радо сно крик ну и убра јабу ку. Потом сна жно
загри зе у црвен ка сти плод... топлом тамом про си ну
вла жно слат ко све тлу ца ње њего вих уса на

2.

... рано је се ња ноћ... при град ске леди не... диза ли це,
пусто гра ди ли ште... ома мље на самот ном шет њом
свест се сли ва са месе чи ном...

вра ћам се кући... у Леки је вом зара слом дво ри шту,
и а к о  с у  м у  с и н о в и  т у, вла да нео бич на
тиши на... пла мен ватри це покрај огра де весе ло
пуц ке та, тре пе ри и оба сја ва  м и р н а  уто ну ла лица
(моја раз не же на машта почи ње да ради: дир љи ви
древ ни при зор пасти ра – отац и два сина – под
зве зда ним небом, обо же но – умор но – ведро зуре
у ватру)... вла ти висо ке тра ве упи ја ју јар ке одсе ве,
они ћуте загле да ни у хрпи цу жара... један од сино ва
се трг ну и упи љи у ста р ца... глас му је био 
про му као, суров... „ах, има да те зако љем јед ног
дана... да знаш!”... ста р чић Леки је и даље мир но
пушио, загле дан у сла бе пла мич ке гла сно уздах ну...
дру ги син погле да у мом прав цу... убр зах корак...
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3.

... пло до ви уда ра ју о топлу ноћ ну земљу: слат ко
добо ва ње... цво кот у све тлом прсте ну... у ства ри,
могу ћа  о д с у т н о с т  Бога из бес ко нач них
про сто ра, ужа са ва Паска ла... поми слих на раса ње но
иску сно хуље ње... на зре ли ну стреп ње... на кру шке
у тра ви... на доплам са ле бесо ве... на сањи вост
и љуља шку... на свест која уме са пра зни ном

4.

...пла во небо, злат не кро шње... бака, отац и ја
иза ђо смо у дво ри ште... „син ко, сама сам... дува ри
ме једу”, изу сти она: уто нух у „мисли”, стид ну
дубљу „одбра ну” (зеле но руј ни вино град у коме
гро здо ви доди ру ју вла жну земљу, сун це на зала ску
оба сја ва огро ман орах, дува благ топао ветар,
ћела ви дебељ ко брон за не лоба ње пожудно зури ...

вазду хом леб ди пра ши на... као да Ум пец ка ју
и про би ја ју чести це вишњег поста ња, чисти
нежни склад мртвих и даха овда шње све тло сти...
паве дри покрет видљив у тре пе ре њу лишћа,
капи ла ри ма апсо лу та, итд...)

5.

мисли о покла ни ма

као
вла га
на зиду

фре ска-врт

пла во злат ни улар тиши не

мисли слич не капљи ца ма крви
сред бес пол них ката ком би
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крст неста је у белој дуби ни
осног при зо ра: све тлост се гро зни ча во
лепи за  њ е г о в о  лице

непре бол ни руб цели не

ПОЗНЕ ТЕМЕ
(фуга)

1. ЛАЗАР

мукло клат но...
невољ но још јед ном зањи хан
кроз пла ве оме кли не поста ња,
бол недо ра стао чуду... док
вас кр слим лип ти пра пла вет

доплам са ва ју ћи дан

3. ЛЕТ ЊЕ ПОПОД НЕ:
ДИРЕ РО ВИ ЈАХА ЧИ

... доко ли ца, сан беса но одлу тао за муња ма
поче ла... пово дањ спо ко ја гута

себе

сабла сно
ода ни 
свод

све тлост
галоп

у ства ри, поже лео сам да напи шем песму
о Леди, посма тра ју ћи сиво белу бетон ску
гла ву лабу да, на зар ђа лој жици испред
затво ре не меса ре... зеле не ла се ту
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и широ ка кро шња, пажњу би прво упи ла
мрка кло ну лост гра ња, а потом се поглед
тихо сла до сно будио оза рен сит ним
зла та стим пло до ви ма... зуре ње се,
затим, устре ми ло на челич ни лук
на коме се љескао врат огло дан до
уга ре не пла ве ти смо жде них про ро ка,
устра вље но сти оних који то посма тра ју
из сна у сан...

4. МОТИВ ДВОЈ НИ КА

јесе ња башта. зеле но сре бро. усјак та ли мук
пре де ла... руј и пти це изнад дале ких ваго на
буде, добро позна ту, ома му уво ђе ња
у бого зар но немо... изра ња месец: коли ко
росе у бле дом пољу... он, изне на да
почи ње да гово ри о спа љи ва њу сво јих
сти хо ва. поку ша ћу, рече, да учи ним оно што
су неки древ ни наро ди чини ли са сво јим
мртви ма, које су сахра њи ва ли по мркло ме
мра ку, боје ћи се, да се сун че ви зра ци
не ока ља ју смр ћу, да...

5. ПОЗНИ ЗОГРАФ

цртеж анђе ла бла го ве сти, густе жила сте
све тли не угља,

пре чи сто
пре ну ће

неста је изо па че на испла же но бле сну ла хип но за
бес ко нач них уга ше них зау мља... осе ћа, поно во,
да је бели на зида пред њим, један од рубо ва
небе сни ка... а она они ска жена, несве сна
диво те при зо ра (пла вет, ветар, капи) –
иако чини и чини ће њего во језгро – и даље
је копа ла у сен ци беле кро шње... на њена
умо р на месна та леђа и гла ву лага но пада ју
лати це... она ко зде па ста и вру ћа, зах те ва ће
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бес по жуд но стр пље ње њего вих поте за,
освит ну тиши ну

пре ро ди ле
све тло сти

ХОД НИ ЦИ МУЗЕ ЈА

...лабу до ви, руи не, пор трет Пушки на...

све тло сип на
тихост

бла го
бук та ње
белих
обли на

кри ла

... нео че ки ва но – иза мене –
одјек ну гла сни дево јач ки смех... седе ле
су на клу пи поред зида... поже лех да им
видим лица али смех нагло утих ну... док
сам пости ђе но и збу ње но окре тао гла ву
осе тих алга сту хлад но ћу

око руку

... руи не... топли камен пустих (насли ка них)
зиди на које – у неу мо љи вом јар ком рит му –
пре кри ва ју тра ве и жбу ње, док се око ло
њишу и шуме дрво ре ди пуни лет ње све тло сти
... волим ту илу зи ју о немо ћи исто ри је ...
тиши на ма и мири си ма про пле те ну и окло пље ну
лаж о пре о бра жа ју самрт них кри ко ва у шапат
зеле них чем пре са... кркља ња у песму

попа ца

... нага тела у све тлу ца вом пли ћа ку, бели
кипо ви... лого ри, там ни це, рово ви (дубо ко
ужа снут послед њим Пушки но вим дани ма пре ки нух
писа ње... у т о н у о, пои гра вам се оста ци ма
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сти хо ва... реч  д а х  читам у супрот ном
сме ру... х а д ... потом бле сну чар поврат ног
чита ња речи  с о ... о с: „ос сна... сено круг...”

ах, поку ша вам да се навик нем – умо р но, пла шљи во –
на ту меша ви ну смр дљи вих лагу ма

лахо ра

и пре о гром них 
симе три ја)

СУСЕ ДИ

...наше там но дво ри ште чија је тра ва
као побљу ва на после ота па ња сне га... помо ли ле су се
и прве гра не обви је не беха ром... повре ме но имам 
ути сак, уства ри опре зно сања рим, како из тих
угље ни са них жива ца (све чешће пре пле те гра ња
поре дим са упа ље ним нер ви ма) иси ја ва нека
бла го ве сно гор ка дуби на... повре ме но ми 
и мој сусед, круп ни пен зи о ни са ни зава ри вач
који нам је дошао у посе ту буди осе ћа ње дир љи ве
бли ско сти, иако је већ после неко ли ко раз ме ње них
рече ни ца рав но ду шно поди гао поглед ка про зо ру
и про мр мљао: ево је опет она што живи сама са
мач ка ма... тво ја коле ги ни ца... и, ја се при се тих
попо дне ва када је та уса мље на начи та на жена
сва успла хи ре на уле те ла у настав нич ку збор ни цу
и заја пу ре но рекла сле де ће: ах, каква су то ова 
дана шња деца, поче ла сам да им гово рим нешто
о Вир џи ни ји Вулф када ме је неки кли пан из
сред њег реда замо лио да оде, па зна те већ где...
потом је неко рекао да не могу сада да га пустим
тамо, а зашто моли ћу лепо, пита ла сам искре но
зачу ђе на, па зато што сада не раде огла си ла се
зад ња клу па, врше попис... боже, коли ко су се
сме ја ли, једва сам их сми ри ла... само сам уздах нуо
и обо рио поглед, осмех нут, изгу бљен, зуре ћи
сет но у њене жила ве, дуге, гото во мушке ноге
и фри зу ру која ме је нео до љи во под се ћа ла на
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гне здо изло же но јаком ветру, на лити ци, испод
које су се ломи ли модро руј но злат ни тала си

Атлан ти ка...

КРАТ КА ФУГА БР. 17

...ипак, пре слаб сам, закљу чу јем
касни је, да „пишем да бих себи судио”...

. . .

паху ље, из доку мен тар ца,
које ме већ читав минут
не подсе ћа ју на рас ку пу са не масе
уводних све то ва... 

неу та жи ве
неде љи во сти...

нај ду бље откло не
од одло ма ка 
зара же них
апсо лу том...
деви чан ских
гми за ња
кроз 
сни мље ни 
снег...

. . . 

посма трам како се неко ли ко белих неу митних пло ха зама ра
и спа ја у мени... нежне пату ља сте уметке о осун ча ним дла чи ца ма
које тре пе ре кроз надве дра окна... ско ре ле реси це који ма (уми шљам
да) знам са које стра не тре ба при ћи... ода кле запо че ти диса ње
пар кић
налик јату вели ких сне жних
меду за из ког се( после неко ли ко
дана, у пото њем тек сту ) зачуо
јасни шум белих искри шта
која сипе... 
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ка дру го сти која нема укус 
заум но одр жи вих ста ни шта, 
папре но позне бес ко нач но сти...
закри вље не бели не шљи ви ка
о кува ној раки ји и смр ти

мона да ма и анђе ли ма
„неу та жи ве
неде љи во сти”...

СВИ ТАЦ

... да, то заи ста беше он, тихи 
све тло тво рац у топлој там но пла вој ноћи
над Мора вом... која се после овог нео че ки ва ног
сусре та, у мени, пре тва ра ла у там но воде но
огле да ло чијим бла гим беза зле ним тала си ма
наред них сати неће одо ле ти ни оне нај моћ ни је
и нај про зор љи ви је речи као што су страх,
дрх та ње, оча ја ње, смрт... дух над вода ма...
ког су уто ну ло пре се ца ле мисли о малом 
дир љи во све тлом трбу ху који се у свом  
рит му палио и гасио... о крил ци ма, пљу ска њу 
риба, уги ну лим сви ња ма у реци, уди ца ма,
месе чи ни... песку, оба ли, Хера кли ту
који нешто мрмља и певу ши док оти ре 
зној са чела... још јед ном пра зном
сле ме на сто тихом шушта њу 

о  паве дри ни...

ДОК ШУМЕ ЈАСЕ НО ВИ

у пор ти Лаза ри це сна трим о могу ћем
зогра фу, њего вим мисли ма...

до нераз дел не све тло сти досе гао
умил ни је

осре брих кро шње у ноћи... наве стих
црним тач ка ма зени ца бде ње којим
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зри

све
све тло
исход на
радост

сун ци ма расу тим леде ном тамом
чисто
сабра ње

бого
тихи
мед

ПОЗНИ ДИП ТИХ

„ ...Ста рио је пола ко али уса мљи вао се брзо...”

Мио драг Б. Про тић

1.

...ноћ на ведри на о куца њу
срца и кру же њу крви
у огром ној Хемин гве је вој риби
која лага но изра ња из оке а на...

из дуби на
оми ље ног тек ста у оче ву пре за ву
и огор че но (о)тужну пови је ност
док ми са искре ним дивље њем
поно во ука зу је на тај одло мак...
када сам први пут под вла чио

ове редо ве, рече,
имао сам ути сак као да под вла чим
све тлост од које је све наста ло...
а сада... сада знам да сам ужа сно
и омам но пре те ри вао, па ипак...

те чео не ентро пи је,
ти писци,
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те магле опи са
рибље кости
и сун це

о заан ђел но црним једри ма...

гото во да му зави дим на тој импро ви за ци ји,
осе ћа њу...

или су то нај по зни ја тиња ња оне врсте
уса мље них и уми ру ћих којој и он при па да...

сен ке биља ка у њего вој соби,

потом, као да кора ча мо кроз заум ни пепео
о све тло сти и соли

нашу потму лу загри же ност...

2.

слу чај ни пор трет

...они зак, широ ких раме на, ужа гре ног погле да... пре 
две ноћи спа сио је живот јед ном ста р цу који је ско чио
у Мора ву...

пецао сам доле, испод моста, при чао ми је
насло њен на наш дотра ја ли ауто мо бил... одјед ном,
зачуо се пљу сак... потом сам видео како је нешто
изро ни ло и неста ло... нисам раз ми шљао, бацио сам
штап на песак и запли вао... али да знаш, да је деди ца
поку шао да ме одву че доле, тре снуо бих га по оној
ћела вој гла ви ци и пустио да се уто пи... на сре ћу,
био је слаб, лак... спа си лац се осмех нуо пре зри во,
сет но, лука во...

изнад отво ре не све ске гле дам у неке заједнич ке
фото гра фи је, пар њих ме, још увек, неу мо љи во
подсе ћа на бле де тихе испра жње не оси ња ке...
око којих је, пре ру шен у сив ка ста сено ви та
спа се ња зујао апсо лут...
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ПАСТО РА ЛА 

пре цр та ва ње уте хе

фазан у лет њи сутон који нас је изне на да пре ле тео

(и три
пен зи о не ра на клу пи... под бу ле вод њи ка ве очи, 
боре... ћуте као ока ме ње ни... и  само нас оба сја ва 
један широ ки коси злат ни зрак... чуде сни кон траст 
вла жне зелен ка сте таме и сно па – туне ла јар ке 
све тло сти наспрам бук ну лих дуби на...) 
силу е та која је јасно оцр та ла там ни руј и зла то
њего вог пер ја... и позну топлу вазду шну руту

„о паве дри ни ”...

пута њу
која је, из нехај не игре, са све тло сним шумом,
не жртву ју ћи дру га небе са, окр зну ла ваздух
све то ви ма- пасти ри ма и тихим маг но ве њем
неза ла зних зре ња...
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