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Никита Станеску 

 

НЕРЕЧИ 

 

 

 
Пружио је к мени лист као руку с прстима. 

Пружио сам к њему руку као лист са зубима. 

Пружио је к мени грану као наручје. 

Пружио сам к њему загрљај као грану. 

Он је нагнуо к мени своје стабло 

као раме. 

Ја сам нагнуо к њему своје раме 

као стабло чворновато. 

Слушао сам како му животни сок јача 

бијући као крв. 

Чуо сам како ми крв успорено дамара 

пењући се као сок. 

Прошао сам кроза њ. 

Прошао је кроза ме. 

Ја сам остао дрво осамљено. 

Он 

усамљен човек. 
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Милорад Панић Суреп 

 

ЗАПИС 

 

 

 
Нек каже ко шта мисли, 

а ја знам: 

на свету човек је сам, 

увек сам. 

 

Нек каже ко шта мисли, 

а ја знам: 

цвет 

или плам, 

и сивећеш, и цвасти, и спламсати 

сам. 

 

Па нека каже ко шта хоће, 

ја знам 

ако и заволиш кога, 

заволећеш га зато што си сам. 
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Јохан Волфганг Гете 

 

ИЗ ФАУСТА 

 

 

 
Хор мојих малих пријатеља 

подиже ову грају. 

Чуј их, за дела и весеља 

стармало савет дају! 

Из твоје ледене самоће, 

где крв и дух ти чаме, 

у свет бескрајан они хоће 

певањем да те смаме. 

Престани да се играш тим јадом што те проже 

и што ти као лешинар кљује груди! 

Свак и у најгорем друштву још осетити може 

и да је човек сам, и да су пред њим људи. 
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Петар Петровић Његош 

 

ИЗ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА 

 

 

 
А ја што ћу, али са киме ћу? 

Мало руках, малена и снага, 

једна сламка међу вихорове, 

сирак тужни без нигђе никога... 

Моје племе сном мртвијем спава, 

суза моја нема родитеља, 

нада мном је небо затворено, 

не прима ми плача ни молитве: 

у ад ми се свијет претворио, 

а сви људи паклени духови. 
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Божидар Тимотијевић 

 

ПРВА ОДСУТНОСТ 

 

 

 
Где си се то био претворио у залудну радост, 

за име света, мала пресветла одсутности! 

Не баш учтиво оставио си моје свакодневне дроњке 

да висе у злокобној светлости чудног мравињака, 

и отишао попут очекиване звезде што се само 

видика тешких наших такла. Не могу више 

да те замислим, не могу да ти се у око 

свратим, не могу да те на разум опоменем. 

Зашто си тако дарежљиво оставио округлу 

нашу самоћу моме крхком телу и посветио се 

страшним просторима. О срце луталице, 

о изгубљена мапо света, где стојиш у ово 

равно подне, где своје труниш боре, а знам, 

невине и безазлене ко све што чиниш. 

 

А ја сам остао у тој Раковици, опкољен 

модром баштом и шљивом што се у 

ваздуху мрени; а ја сам остао неизлечен, 

мудра шака меса што инстинктом се са жељом 

коље; а ја сам остао у будној стрепњи 

безбројне да скупљам залутале дане 

без своје воље. 

 

Где си се то био претворио у залудну радост, 

за име света, мала пресветла одсутности! 



82 

Бранко Миљковић 

 

ПОХВАЛА СВЕТУ 

 

 

 
Не напуштај ме свете 

Не иди наивна ласто 

 

Не повредите земљу 

Не дирајте ваздух 

Не учините никакво зло води 

Не посвађајте ме са ватром 

Пустите ме да корачам 

Ка себи као према своме циљу 

 

Пустите ме да говорим води 

Да говорим земљи 

И птици која живи од ваздуха 

Глас мој испружен као живац 

Пустите ме да говорим 

Док има ватре у мени 

Можда ћемо једном моћи 

Да то што кажемо додирнемо рукама 

 

Не напуштај ме свете 

Не иди наивна ласто 


