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Име и презиме

Свирали је нота прозрачна као бескрај.

Ми, поред Сунца које извире из беле реке,

ја твој милујем талас 

и ти ослушкујеш мој јецај

док ми везујеш паучинама болне, ове руке.

Драга одлазиш! Обојићу оне нити у црвено 

првога дана,

а већ другог биће то усијани ланци 

и откуцаји као арије.

Ја те љубим, ти нестајеш сва гола и поцепана.

Ноћима ми срце тромо самује.

Али у води нежних риба, усне су ми жедне.

У вировима жудње бих те удавио

па ће неко други прсте твоје да стегне.

Ток моје љубави се не би смирио.

Ја те кроз све слике волим,

именом живим и презименом мртвим.
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Прозор

Сјајна птица рајска данас нема зрак,

не светли иако са прозора губи ми се у мрак.

Сетна птица рајска са дрвећем 

убијеним и чврстим на трави,

пуши се иако са прозора мене 

и тих и отрован дави.

Храст оживљава дугим гранама 

и доји вечним млеком Српчиће,

пошто без зеленила не дише ниједно биће.

Сјајна птица рајска не пева поезију дечију 

без деце, већ се искрада далеко у таму,

а са прозора књига у заборав пада.

Сетна птица рајска пратиоца нема 

да јој песме слуша,

вечно би ћутањем себи читала,

а са прозора гуши ми се душа.

Храст оживљава мудрим листовима и доји 

лепим причама Србе,

пошто без уметности и културе 

не дишу ничија осећања.

Угао прозора, у ком чисте ветрови 

природну мелодију,

у ком се сјајна птица рајска и 

сетна птица рајска милују
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као искра блиста јер се то смеши 

нови пупољак,

као искра блиста јер то сриче неки патуљак.
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Ноћ

Млечном месечином са нежних облака 

свилене и топле се сливају звезде 

у бистар поглед без очију.

Лута мало, жуто штене у светлосну ноћ,

те свилене и топле звезде имају чаробну моћ.

Бескрајно жуто штене води 

свилене и топле звезде у играње,

онда свилене и топле звезде воде 

жуто штене кроз грање

до некаквих пролазника 

који су снове касно чекали,

и дугим улицама у своје очи без погледа 

одлазили.

Узима, а не усваја га, чим незананц спази

врата затвара пред жутим штенетом 

које би само да га неко мази.

Трчи му уз шапу па га гура незнанац каљав,

загрљаје прекида пред жутим штенетом 

које би само љубав.

Црном земљом са хладног камена,

запрљана је најболнија, дечија рана.

Лута мало, жуто штене у светлосну ноћ

да врати свилене и топле звезде 

које имају чаробну моћ.


