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јсигнатура 
Б удуha 
књша

129655

Хлеб далеки изгнан из јаука
У руке
Писати
И бити свој глас

Будућа књига
Протеже се
Низ падину
Мудрац у смрти
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Колевка

Ноћас корачам под сенком храстова
Певам

мој сан у теби
Корача и колевка

син ми се тек буди
Ноћас иза угла сањам извор
Књигу пуну смрти
Ноћас откривам неке празнине у птицама
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Шума 
ратникова

Пријашељу коме je шума све

Још je неисказано блаженство 
Ранијег живота у шуми и небесима
Док ђаволи ослушкују певање

Јесени су мучење милозвучја
Кад наиђу дани црно преливени

Верујеш у облик сени детињства 
Jep, ведра беше љубав
У наручју детета
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До_ 
рашишша

Данае због тебе јесте
И два чуда ту су
Чудо игре и смрти
Данае градим зрно у земљи
И кидам повесму очева
И љубави тела дрвеног
Данае каскају коњи свуда око тебе
Бледа мрља на платну реке
Идем до ратишта
Размештам генерале сна
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Мртва 
природа са 
карлиирм

Вујани

У твојој боји су epos и деца 
И немо пролеће карлице 
Сестро
Камена сузо Жиче

Пролазе древне слике
Кроз твоје тело
Долазе у твоје око
Ватра и јесен Ибра

Заједно са Јабуком у сну 
Месиш хлеб
И рађаш пејзаж са цвећем
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Изнад 
сећања

Гледам подрхатавање времена 
Пред твојим кораком
И пустим да ме покрије рука 
Koj ом си извезла знак предела.

Гледам како у твојим венама 
сенице налазе мир.
И нежне ратове животиња 
за тебе, и место у грудима.

Гледам мисао коју сахрањујеш
Музику у свити народа.
Ти што тако чедно спаваш
У трави изнад мог сећања.

Гледам све то 
да ли j ош живим?
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Ведри 
стае

Твој ведри стае
У излогу завичаја спава

Свирају два ока ноћ сванулу
У откосу тог јутра

Корак одагнан у noj
Твој ведри стае бележи пределе

Иди у вечност да би што пре дошла
У руке

Пуцају мириси
Да твој ход доведу пред праг

Иди што даље од лепоте
Да би што пре дошла
У руке
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Посебне 
игре

И даље плаћам опоравак 
У башти где се сакупљају 
Лопови космоса

Држим изгубљено време. 
Долазим да опростим земљи. 
Сам у клијању опустеле ноћи. 
Слика урезана у тумачењу корака 
И додир круга из кога извире.
Блато у очима тишине.

14









19



Сан у 
іраду на 
о вали

Теби који си миловао сјај
Изнад твојих путева, ливада
Љубио споменике ратника
И опет био свој у лепоти река

Немиран и тих у нежности јесењој 
Док се сливају славуји на твоја недра 
У теби се гнезде и милују се 
Ветрови, девојке и ноћ заједно

Рука осмеха у радничкој торби 
И обиље сна у топлоти дрвореда 
На обали
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Тајна 
обмане

Беху измишљене улице
И игре усред сна

Беху измишљене куће 
и барут да их разори

Беху измишљене смрти река
Небо пуно сунца

Беху гласине земљом
Птице беху дрхтаји
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Једно 
столеће 
Краљева

Пре много година у тебе je ушао човек
Жене су од радости затруднеле
Ноћ je била бела
Са прозора су летела деца

Име се тад родило ко уснуло подне
Међ небом урасло јутро и живот
Град на ивици обале две смрти
Кретање у оба правда

за љубав и камен
Ратарску школу су основали због сељака

да би лакше умирали
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Рука-i авран

Непотребно се рађају после мене 
Сенке далеких трагова 
Дечак тек зарудео реку 
У најлепшу свадбу смрти

Тренутак враћања погледа
Хладном огњишту
Рука врело додирује гаврана 
Што носи саксију пуну завичаја

Идем
Неколико векова чекаћеш
Moje расцветане липе
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Завод за 
увеличавање 
слика

И даље
Јунак моје свести увеличава порекло.
Извиру задовољни младенци.
Око скривено дубоко у мени 
задала у небо.

И даље
Близу смо умора. Крај игре.
Прозор je отворен за скок

у шуму
Из сна заповедника бану смех
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Искидано 
подне

Искидано подне у забрану
Тренутак на позорници

Дубока реч и шетња обалом.
Глава препознаје двојника.

Мир на стази
И моје подрхтавање у Морави.

Тишина у брестовима
Чува се познала љубав.
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Лешо 
и деда

Тајна твојих недара извире у очима 
Низ косу доноси смрт и децу 
Умирућу песму милује и ниче
У лику птице

Нечујно paha Цветове у сумраку
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Понекад

У име мртве браће на степеницама 
Понекад се зажелим пса и неба 
Понекад сећање нарасте до усана

У позоришту дечје радости 
Понекад удахнем време у голуба

Понекад се зажелим завичаја
И јалове игре трава
Док заједљиво риче ватра 
после дубоког рађања
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Хладна 
оінллшта

Хладна огњишта и крива слика земље
испод прага.

Узалуд окретање у заљубљену јесен.
Хладна огњишта и венчање љубави

исте стопе у очима.
Ноћ широка шума.
Хладна огњишта. Мирише тамјан

испред вечности.
Свуда остарело време.
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Мирис 
дуња

Ноћ je измишљена синоћ 
За твоју смрт у котарици 
Због дуње што замириса на пупку

Више нећу да лажем
За ноћ што je измишљена синоћ 
J ep молио сам те да опростит 
Завичају
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Ошкуи 
летње!
рода

Уђи у откуп летњег рода 
Погледај семе и урамљен оброк 
Жито што умире тек
Уђи у откос у полеглу жену
У погачу у зрно
Уђи окрени леђа зори
На дан црвени
Уђи у мирисну игру слика
Док дар небески цвета
У миру страсти у лишћу и корену
У миру набујале груди у сну
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Чаир

Окрећем поглед на чаир
А њега нема
израсло дрво уместо завичаја

Добио сам награду
Писмо из подземља

Да ли да иштем смрт
Или да водим љубав

Moj дом су правили мрави 
Долазим у понедељак

Плус ми узимају девојку за хлеб 
Окрећем поглед на чаир 
а њега нема 
израстао воћњак од камена

у колони
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Лашински 
кварт

Смирено улазим у музику 
Стара мисао и порекло игре 
Са свих страна, у округ: 
Порука слике!

Ла Мазет, бистро испред света. 
Можда продавница глади и лет 
Ka окованом Прометеју књига. 
Тихо опијање. Црнци 
и балканска радозналост.

Повређена граница времена. 
Пиво, слаби глас голог стопала 
Туробно сећање на она, и блато.

Париз 19-ше
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Врш 
зла

Показати зрелом руком 
Исклесану даљину
Враћам се у окриље животиња

Ипак примам боју тела
У замишљени врт зла 
Док купујем своје претке

Залуд помињем светлост 
осећам ујед корака
Док поњава лепрша изнад
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И даље 
се пева

И даље се пева 
без милости

Путовање трговима без циља 
улепшава повратак.
Људи јуре своје порекло 
и кидају лудачке кошуље

Неважне утакмице.
Деца се и даље играју жмурке

Lie ней,uja 19-те.
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Предео

Солунским рашницима

И зато
Пијем пределе где цвета

Уснула историја
Из које извлачим смрт на светло
Пијем пределе где се љубе моји

преци
И слушам задње напеве мајке

док хвата дом око себе
И песму и сећање
Гле, слика
Пред дверима небеским
Рука дрхти

у част одласка по жртву 
Љуби пројино брашно
Што се ко смрт бели

изнад далеких очева 
Ваше очи пуне суза

за даном преко рова
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Пре 
кише

Несхватљиво хладна ноћ на почетку 
Живот ухапшен у вечерњем возу. 
Мрачна игра надолази
У затвореним чекаоницама.

Близина сна на шинама
Одлазе прети и жене
Полако се додирују 
Дан и љубав.

Опет неспоразум.
Навијам за даљину и мајку 
Воз долази пре кише.

Лозана 19-ше.
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Време 
разоноде

У дневнику изгладнелом написах
Камеру и подне што jype глас у одласку 
И тишину историке земље и 
светлост сажету у форму

Колико ми треба мастила да напишем љубав
И стае у песми док откуцава зидни фењер

Старци у спортском оделу љубе ближње
И чекају утакмицу која почиње тек у идућем веку

Лондон 19-те.
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