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ПОД ЧЕ ЛИК-ОКОМ

СА ЖАР-НЕ БЕ СА

Са жар-не бе са про пла ка ти клас ће
пр в�не Све те, чи ји брош уни кат
од не сен би ће у бо жан ско пла шће,
а мах ће да ти ње зин фал си фи кат,
што сјак тав гу та ду ши пше ни чи шта,
све би ћу Пр вом ко чи по кре та че;
где ствар ност ту је кру на па клен-при шта,
што рас пук ну тој све пу кли не зра че,
над чи јим ко тлом, као трен пред кри ком,
ка м�ни вре ме, пу кло све ви ди ком.

НАД КО РОВ-ГРО БОМ

Те ту ра вре ме, а те жа ци хра мљу
док ми рис зо ве гу би се у ка шљу
про з Øблих ду ша, го ње них по та мљу,
што из мо ре не ча ма ју по ша шљу –
а не зна им се где ли би ни ку да:
јер око ло су На лич ја без ли ца.
Крај пу клог точ ка кле чи кол ска ру да.
Уз сне бљив про сјај љуп ких до бри ч� ца,
над ко ров-гро бом круп ња грозд те шко ће,
а вас круг кру га же же све тлост зло ће.
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ПОД ЧЕ ЛИК-ОКОМ

Да сун ча кри ла, рас пет о су вар ке,
под че лик-оком Бе ло свет ског клов на,
ра заг нао је пла шне ли ва дар ке
гро мо вит облак с цр ним ру ном ов на...
Тек Зе мљо рад ња, бо ги ња и ма ти,
по гро бљи ма се ка зу је да бе ше,
а с ус хи ће њем мо ти ке се ла ти
кад бив ша ју тра ма глом се на сме ше,
ода пи њу ћи, р�с треп та лог ли ца,
стре ло вит про прх жу стрих пре пе ли ца.

ДО ЊЕ ГНЕ ЗДО

Це ло вит мрак је, го тов да раз ве де
по До њем гне зду си лу цр них че та,
што гу та ју тра – по мр чи ну пре де.
(Про тут њи пу тем чо пор про би све та.)
Из Ко ров-стро ја зи ја Реч љу до ждер
и очи то је, ни је да се са ња,
да сtа ра зми ја дро би све у по здер,
те сва ко би ће трен је жа ло ва ња,
у ко јем све је с ја ко шње га бли ста
ма лак сав треп тај с ли ске ра ни ли ста.
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