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САВЕТИ МЛАДОЈ ПЕСНИКИЊИ

Писати се не сме
Преко колена
Са прутићем изнад главе
Који говори
Да песма биће ти награда
За труд сагињања

Увек седи
Крај велика овала
Пиши о мрвици
Која се окренула
Пала

У песми
Остави друштво
Раскошни цвет
Птичије млеко
Зделу бисера
Мајку и оца
Љубљеног човека
Децу коју си му родила
Сестру и брата
Најбољег пријатеља
Отаџбину ако затреба
Песму
Коју си ти прва запевала

Увек седи
Крај велика овала
Али устани и иди
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Реч када ти је
Најслађа
Реч да се за тобом
Не развлачи
Као честице брашна
На оклагији

Док идеш
Узаним путељком
У себе и друге
Подједнако загледана

Поезија јесте верно псето
Али да се вазда
Мота око твојих ногу
Не умишљај

Псето које је
По мене долазило
Увек је имало
Тужно око

Молило ме тужно око
Сјајем да га ставим у песму
Зато сам и писала
У д-молу
Тихи уздах парао је грло

Ти напиши нову
Оду радости
Само вребај тај трен
Који сам вребала и ја
Свих ових година
И једном дохватила
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Трен кад си кренула
Ка псету
И кад је псето замахнуло репом

Трен када је и теби
Усна заиграла од радости
Што псето иде ка теби
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О БОЖИЋУ 

Оно што би волео
Започни о Божићу
Хваљен да будеш
Сваким даном у години
Можда би могао
Да узмеш секиру
И пођеш у шуму
После дугог поста
Жуљевитих руку
Нежно да загрлиш
Женино бедро
Крило и кецељу
Можда би могла
Жена да умеси погачу
Белу празничну палачу
Кроз сито да гледа
Твоју трепавицу
Дунав кроз осматрачницу
Васцели дан да тражиш дукат
Идеш за новчићем боје зејтина
Док ти се глава
Као у врућици не заврти
Од непрестаног понављања
Дај Боже да имам ја
Дај да имају сви моји
Отац мајка брат
И кћер да има сваког дана
Нову хаљу
И син да има сваког дана
Ново одело белу кошуљу
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Кошуља да није од месеца
И одело да није царево
Од смеха да му се шав не распара
Или да о Божићу
Имаш само једну жељу:
Да будеш врабац 
Никад сит слабашан
Ал’ радосно да певаш глагољиво
Ономе ко слуша да се чини
Хор дечака отвореног грла
На брду да стоји
Пред портом сеоске цркве
Док иза тешких промрзлих грана
Излази мило Сунце
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ХИМНА

Мршава сам мусава и нелепа
Такве су ми и песме
Док их све окупам
Док не постану 
Мирисни сапун
Што дирљиво штипа око
Гле! У додиру са вокалима
И сама постајем лепојка облог стомака

Има дана када вокали излазе
Брашно из воденичног камена
Има ноћи када зрно пшенице
Остаје под жрвњем воденице
Притиска притиска тишина
Као иза речи генерала
Нема шта да се каже 
Нема упитника

Поносни сам гардиста
На почасној стражи
Вољеног председника
Не посустајем у вери
Да ће он доћи
Да ће доћи моја инспирација
Крило грала
Над облаком у пени
Верујем да ће тад мој глас
Сићи до народа
Преко планина мора и билборда
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И неко умиљато теле што сад пасе
Крај језера
Да ће се у њега заљубити

Живим за тај дан
Спремна да клечим
Чак огулим колена
Видим ли шта зачудно
На председниковим чизмама
У песму да ставим ал’ не обичним
Већ украсним вокалима
Верно да опишем црни ималин
И булевар којим пролази
Црни тепих који гази
И метак који пролази
Из руке атентатора
У моје чело!
Што да не
За песму да погинем!
Песму моју 
Једину заставу коју
И склопљених капака гледам!
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ПРВИ У МЕСЕЦУ

Она не спава
Као да чека да јој дође песма
Не сме око да склопи
Трен тихи да не пропусти
Чему то чекање
Има савијен врат
Око његовог загрљаја
Тамну боју његовог даха
Нешто као плах 
Око напуклих усана
Има њен тамни мирис
У спаваћици од лаких облака
Гле не спавам ја
Долази ми песма
Бела гуска у магловит дан
Увек изнова пронађе мој длан
Ал’ сутра је први у месецу
Рукопис ћу тихо предати уреднику
Чему та стрепња
Нека ми суди не плашим се
Он није тај страшни судија
Има има времена
Још снегова под белим чизмама...
Ал’ ујутру са првим петлима глувонем
Долази инкасант
Гле тај није прозрачна пахуља
Он не гази литерарни снег никада
Тај долази у тешким цокулама
Лупа кад прст о врата прислони
Тај звук реже усну
Пред њим нема савијам врат


