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Буди са пјесником, можда ћеш сазнати
шта је теби пјесник хтио рећи,
мутна ил’ бистра вода, можда ћеш спознати
која си од њих двије и да ли ћеш с њим тећи.
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KADA ME PITAJU

Када ме питају о пјесмама мојим,
одговорићу, наравно, стиховима,
ријетко пишем модерним стихом,
већином је присутна унакрсна рима.

Често, у пјесми је стихова дванаест,
кратке форме, свега три катрена,
по томе сам, можда, препознатљив
и, наравно, по разноликости тема.

Поезију пишем од раног дјетињства,
ријетко је читам и немам идоле,
пишем једноставнo да сви ме схвате,
подршку ми дају они што ме воле.
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ПАРАЛЕЛНИ СВИЈЕТ

Са полица заборава руком отргнута,
методом случајности ил’ по наслову изабрана,
скромних корица, једна књига похабана
читалачком способношћу бјеше одгонетнута.

Ситних слова с пар стотина страна,
заводљивошћу увода у машту одвела,
свог путника разрадом завела,
вјештом руком бјеше написана.

Зарече се да ће опет да је чита,
од прве до задње, испуни га цијелог,
сви детаљи, реченице на папиру бијелом,
паралелни свијет којим путник скита.
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ИДЕЈА

Ти си моја шанса,
за сан нови мотив,
маште ренесанса,
пејзаж неодољив.

Ум сада отварам,
водиш ме ка себи,
мој идеализам
упрт је ка теби.

Твоја трансцедентност,
тајна нетакнута,
уз моју истрајност
биће досегнута. 
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БУДИ СА ПЈЕСНИКОМ

Ако будеш са пјесником, било којим,
тражи му да ти створи живот вјечни,
твоја изванредност или пак просјечност,
његовим стиховима биће описана.

Ако одлучиш да будеш са пјесником,
чујем, твоја љепота ти пуно значи,
видјећеш да је то једини пут
да твоја љепота траје вјековима.

Еликсир младости су стихови његови,
у њима кораци твоји никад заустављени,
твоја љепота можда ненадмашена,
буди са пјесником без икаквог двоумљења.
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ПЛАВО

Маштао сам да се винем
и слободу да додирнем,
са висине, вртоглаво
у бљештаво, свијетло-плаво.

Сањао сам да не дишем,
без свијести да потонем,
у дубине, у ћутљиво,
у дремљиво, модро-плаво.

Желиш да се теби предам,
намјере ти тражим, гледам,
твоје душе огледало,
то тиркизно око плаво.
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ЦРВЕНО

Питала ме је промрзлог шта желим пити,
уз топлину која се није могла одбити,
љупка госпођица у кафани отменој,
нудила је пиће у хаљини црвеној.

Поред очекиване реченице,
обратих пажњу на црте лица,
на пуне њене усне, бојене
кармином нијансе јарко црвене.

Сјетих се, без ријечи су остајале,
у недостатку мојих ријечи остављале,
бивше којих се сјећам, и оне заборављене,
моје доказано вјерне руже црвене.

In vino veritas, кажу од давнина,
можда одлучише руже, њен кармин ил хаљина,
с погледом кроз прозор на сјенке леденог
затражих јој једну боцу вина црвеног.
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ЖУТО

Уживам у мирису никшићких липа,
лелујавих крошњи које снивају незабринуто,
несвјесних извјесне јесени која кад наступа
бива разодјенутa зелено-жутa.

Понекад пожелим да им лишће не скупљају,
да остане нетакнуто тада преодјенуто
и да га одметнутог остављају,
под нашим ногама да шушти златно-жуто.

Као да се мијењају срећа и туга,
код ових стабала сва лишћа окинута
замијениће нова, мирисна крошња друга,
са прољећа зелена, са јесени жута.
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МАГИЈА

Кад си тужна била, кишу би наносила,
депресивна-небо сиве боје,
љутита-громове и олују доносила,
тако знадох тумачити расположење твоје.

Са љубављу си дугу бојила,
имала си три основне боје,
плаво парче неба, нашу страст црвену
и мало жуте љубоморе моје.

Ја сам био срећан кад си на мене мислила
и све чудне снове ти си ми осмислила,
кад нијесам могао заспати јастук си грлила,
када сам се смијао и ти си се смијала.
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БИЛО БИ СЈАЈНО

Било би сјајно под кожу ти се увући,
ја бих се уклопио и не бих ти сметао,
без срама од мене, могла би се свући
и купати се, не бих те гледао.

Било би лијепо кад би ми чаршав послала,
магичну простирку на којој си спавала,
млијеко за тијело само на себе ставила,
та нота твог тијела мом свијету би пријала.

Послије бриге о кожи, ред је и косу да средиш,
док у мислима те чешљам, ти посебне врсте
нестварна љепото, ти сигурно вриједиш,
било би чаробно кроз косу ти провући прсте.
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ПИТАЊЕ

Дај ми тренутак за једно питање,
можда нам тема баш и не лежи,
а можда нам иде између редова читање,
стани на трен, од мене не бјежи.

Већ неко вријеме, планирам да те питам,
иако на том пољу баш и нијесам вичан,
кажу, боље је да питам него да скитам,
са тобом бих скитао, јер теби сам сличан.

Не бјежимо од питања, од себе ћемо се скрити
јер дуго нас прате самоће кругови,
и ја сам бјежао као и ти,
наше душе по самоћи су стари другови.
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ОСТАНИ СА МНОМ

Остани са мном до наредног јутра,
док попусте мало ови отрови, 
претјерао сам док сам се тровао свјесно,
шта искрено мислим сада ти говорим.

Остани са мном на неко вријеме,
таман док зарасту ране ове,
не могу више да трпим ударце,
уморан сам, не желим нове.

Геометрија љубави за све људе је тајна,
једино кроз очи се назире душе љепота,
не смијем те гледати, можда пожелим
да останеш са мном до краја живота.
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ПОСЛИЈЕ КИШЕ

Језеро. Сједим скоро у равни са њим.
Сам. Нијесу ту ни кумови ни другови.
Кап. Концентрични кругови.

Више капи. Склањам се испод једне стрехе.
Киша.
Љетњи пљусак. Онда се опет све стиша.

Настављам бос пут пјешчане плаже.
Нада.Можда ћу газити иста мјеста 
која је она газила стопалима својим.
Прије плаже ружа,црвена.
У ствари,пар краћих и једна дужа.

Разведрава се.
Биће сунчан дан и још све на кишу мирише.
Убрах за њу ружу.
Руже су тако лијепе послије кише.
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СРЦА ОД СТАКЛА

Скоро те случајно видјех у пролазу,
не рекох ни ријеч да сам ти захвалан,
једва те познах са сузом на образу,
замијенисмо улоге, ја постадох фаталан.

Наишла си на неког са јачим отровом,
дадох ти убрус у пролазу само,
не рекох ни ријеч, сем само у себи,
магија љепоте пролазна је, дамо.

Уз ријеч “хвала” у оку ти познах,
успјели су и теби срце да сломе,
не рекох ни ријеч, да и ја спознах,
од тебе научих како се срца ломе.
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ПОРЕД МЕНЕ

Лијепо је вријеме данас.
Пред огледалом намјештам кошуљу своју.
Наравно, излазим сам.
Мада у одразу видим слику твоју.

Прошетаћу мало прије одласка до увале.
Пробаћу неким питањима да нађем одговоре.
Гледам на пут док шетам сам.
Видим двије сјенке које супротно говоре.

Сједам у ауто и о њој размишљам.
Вјероватно и на вожњу пристајеш.
Док гуме шкрипе, у ретровизор гледам.
Ту си, сад ми се још и смијеш.

Стигавши, нагнух се изнад мирне површине.
Моје очи у одразу воде виде обоје.
Ниjeсам ни сумњао да си уз мене, признајем.
Баш смо лијеп пар нас двоје.
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ТЕБИ

Не хлади ме својом ватром,
следићу се од твог жара,
одавно се дружим с вјетром
што облачи и разведрава.

Не пали ме том хладноћом,
изгорjећу од твог леда,
друг сам стари са самоћом
што тишину приповједа.

Расплачи ме твојим смијехом,
пусти сузу и ти за мојим,
од радости цијелим вијеком,
чуваћу те док постојим.
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РАСТАНАК

Љетња ноћ. У тишини моји кораци плочником одзвањају.
Лош предосјећај.
Секунде и минути који ме шибају, рањавају.

Мјесто сусрета. Моје очи на сказаљке сата гледају.
Стара навика.
Више волим да чекам, него мене да чекају.

Твоји кораци. Касниш без разлога као и обично.
Дивно миришеш.
Изгледаш као и увијек-одлично.

Ријечи истине. Животни избори, путеви и одрицања.
Растанак.
Једно другом више нијесмо камен спотицања.

Тужна ноћ. Звук корака који се у тишини удаљавају.
Већ виђено.
Секунде и минути који ме шибају, рањавају.
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СЛУЧАЈНИ ТАНГО

Гледам у очи које ми полако заробљавају душу,
а она пали ватру високим потпетицама
и сваку фигуру изводи вјешто
осјећам жеђ због сјаја на њеним усницама.

Подигнута брада, оштар забачај главе удесно,
моја рука око њеног струка у загрљају тијесном,
кораци одлучни док нам се ноге преплићу,
плешем са незнанком у свијету подсвјесном.

Не знам како ћу десни длан спустити
са њених леђних мишића који као да горе,
одједном музика престаде, она у сну нестаде,
не питах је ни зашто ми дође у снове?!
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НИЈЕСАМ МОГАО

Ти си направила први, тај одлучни корак,
ти дијете равнице, са њом си се крстила,
разлике се привлаче, ја сам био горштак,
одлучна си била док си ходала на прстима.

Ја направих други, тај финални корак,
била си сва моја, без алтернативе,
укус твој најслађи постаде ми горак
и остави на мени бројне ране живе.

Куповао сам вријеме, у сновима живио,
да водим те са собом, снаге нијесам смогао,
колико смо се вољели, свијет би нам се дивио,
рећи теби збогом никад нијесам могао.
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ИСПОД КИШОБРАНА

Кренућу са сезоном киша,
у твоју улицу ћу доћи,
од кишобрана и кабаница бројних,
неопажен поред твоје капије ћу проћи.

И ако се ми случајно сретнемо,
обоје ћемо, знам, сузе лити,
ниједан пролазник нас видјети неће,
као дјеца ћемо се кишобраном скрити.
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ЗАВОДЉИВА

Јуче си га оставила,
ноћас облачиш хаљину лежерну,
бићеш поносна и слободна,
показаћеш природу немирну.

Измамићеш вечерас уздахе,
показаћеш душу безобзирну,
упутићеш свима осмијехе,
сви ће жељети да те додирну.

Покупићеш све погледе,
обућеш штиклу модерну,
успјеће твој корак да заведе
нову жртву, за тебе невјерну.

Загришћеш своју усну,
као да се с њом сладиш,
и подигнућеш обрву
а то проклето добро радиш.
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КРАДОМ ГРАДОМ

Скоро сам чуо да неко за мном пати,
нешто не вјерујем,
мада, можда ме и прати.

Чуо сам, због мене по граду се креће,
у нади да ме види,
кажу, на улици је срећем.

Рекоше, њено име не смију ми рећи,
свакакве надимке ми даје,
за њу не постоји ни други, ни трећи.

Немогуће да ме неко тако воли,
да таква постоји,
можда се за ме и моли.

Како ћу јој лице на улици познати,
можда бих јој пружио прилику,
али овако никад неће сазнати.

И сада, док шетам мојим лијепим градом,
пуно је очију упртих у мене, и можда,
један пар што гледа ме крадом.
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ВЈЕТРУ

Подсјетиш ме како је живот окрутан и суров
својом хладноћом и својом снагом.
Као да опомињеш и учиш нас покорности.

Подсјећаш ме да сам жив леденим дахом,
кад растјераш кишне облаке
ил’ кад дођеш с бијелим прахом.
Показујеш нам како је живот лијеп.

Волим да те гледам.
Кад се играш са заставама на јарболима,
са дјецом и њиховим змајевима,
ил’ са лишћем с јесени.
Као да нас учиш да је све пролазно.

Хвала испред мене што умијем те слушати,
као мали син оца који прича бајку сјајну,
хвала што ћеш ми њене мирисе и даље доносити
и, наравно, што чуваш ту нашу малу тајну.
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КОРАЦИ СЈЕЋАЊА

Отворио сам данас кутије старе
и нашао у њима гдје удобне стоје,
старе ципеле као стражаре
успомена које још постоје.

Излизани ђонови крију трагове,
чак су једне биле код обућара,
прошле су села, градове, многе прагове,
мноштво улица,тргова и булевара.

Живот мора да жуља, као ципеле нове,
а људи се везују за старе ствари,
данас бацих све ципеле ове
и успомене којих пуни су плакари.
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ОТЕТА ОД ЉУБАВИ

Она је само лутка што личи на жену,
мирише на страст и скупе парфеме,
мало путености спаковане у свили и сатену
мијења са странцима за плаћено вријеме.

Она је само жена што личи на лутку,
без права на емоцију, без трунке таштине,
млада куртизана у сваком тренутку
поклања им его и љубавне вјештине.

Има високу цијену ал’ не бира сталеж,
она машта о љубави, о осјећању отетом,
да ће наићи на неког ко ће јој бројати младеже
и играти се са њом као са дјететом.
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КОЦКАР

Ноћас је ноћ високих улога,
док намјешта лептир машну у одразу стакла,
рече душа, силазивши степеницама,
у Дантеов четврти круг пакла.

Ту су сви изазови да га заведу,
хостеса која носи пурпурни неглиже,
класне цигаре, ароматична пића
и главна препрека, непобједив крупије.

Ноћашња ноћ без посебног разлога
личи на једну ноћ не тако давну,
кад је богат у жељи на њих да личи
ушао у царство прљаво и тамно.

Последња рука на све или ништа
и паре и душу узима ил’ га убија,
сиромах постаје, крупије изговара
двадесет један, казино добија.
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НИЈЕ КАСНО

Није касно…

За оне што им сада није јасно,
за оне што желе промјене,
ил’ да нови лист окрену,
оне који желе да душу очисте,
ил’ са дна да се покрену.

Није касно.

Свануће нова јутра,
нове ће старе вриједности бити,
неки ће поносно подићи главе, у небо гледати,
неће се крити.
Рећи ће свима гласно и јасно-никад није касно.
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БОГОЈАВЉЕНСКА НОЋ

Небо је ноћас отворено,
звијезде су ту на нашим длановима,
као да нису далеко постављене
Његовом руком ил’ Његовим плановима.

Небо је ноћас препуно љубави,
док се у једну казаљку стапају двије,
чује се и звоно да поноћ објави,
свако на јави по једну жељу сније.

Све су нам жеље, отприлике исте,
а имамо право на једну само,
наше очи као звијезде искре,
поглед нам упрт ка своду сјајном.

Хиљаде стоје у хладној ноћи,
вјерују, траже и чекају знакове,
у нади да ће их познати, да ће доћи,
можда и виде на небу трагове.

И тако одувијек у једној ноћи,
са звјезданим очима на починак крећу
они који услишене молитве сањају,
од Њега за љубав, здравље и срећу.
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СТОТИНЕ ЛИСТОВА

Неко једном давно једну рече,
написано је што написати се може,
моја ријека живота и даље тече,
моји стихови се множе и множе.

Можда једни другима личе,
сваки носи емоцију нову,
ко зна, да ли баш сада негдје ниче,
једна пјесма што подсјећа на ову.

Мотиве и теме ја ћу наћи
и писаћу док ме руке ове служе,
од можданих нити својих тражим,
да се слова са папиром друже.

Мојих ријечи на папиру сјене,
остаће на њему, папир ће их красти,
док год моја муза је уз мене,
број пјесама ће расти и расти.

Једног дана, када дође вријеме,
да мој фијакер на задњи пут крене,
написао сам доста ал’ остаће,
стотине бијелих листова иза мене.
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ИЗ ДЕФИНИЦИЈЕ
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НАЈЉЕПША ПЈЕСМА СВИХ ВРЕМЕНА

Данас сам ријешио да се попнем на пјеснички престо,
да саставим од стихова једну игру своју,
поједине да ставим гдје им је мјесто
и напишем пјесму досад понајбољу.

Писаца данас има из свих наших племена,
сви знамо,ватра да се пали,неће без кремена,
поезија не занима то мало данашњих боема,
зато пишем најљепшу пјесму свих времена.

Ваљда читаоци њени и нијесу толико луди
и неће чинити само мени на вољу,
јер ко је тај ко ће да јој суди
и рећи да нисам написао пјесму најбољу.

Иако ће обичан рећи да се са просјечном пјесмом среће,
одлучио сам без икаквих дилема,
иако до правих чула можда никад доћи неће,
да напишем најљепшу пјесму свих времена.
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ПРСТИ

Разњежим се када мислим на њу,
а у глави,често,је њен лик,
њену кожу моји прсти знају,
па нека јој напишу и стих.

А ноћас су моји прсти хладни,
двије строфе,ни мање,ни више,
додира су њене коже гладни,
да на њеном тијелу пјесник пише.
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КАЛИГРАФИЈА

Кренуо сам линијом правом
од њене лијеве лопатице пут десне
и онда низ леђа по том тијелу здравом,
пишем на њој стихове једне пјесме.
 
Осјећам да све гласније дише
а тек друга је строфа код њеног бедра,
ја је молим да се не помјера више
док рука преко бокова враћа се у њедра.

Мајсторским потезима моје перо вођено,
њена кожа као моја хартија,
умјетничко дјело,њено тијело рођено
и на њеном тијелу моја калиграфија.
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СА МОЈЕ ЛИЈЕВЕ СТРАНЕ

Док те гледам,кад распушташ косу,
када гледам твоју ногу босу,
кад’ би знала,шта ти мислим,лане,
док ту дишеш са моје лијеве стране.

Када пишем дланови се зноје,
тешко дишем и како ствари стоје,
издржати неће,можда ће да стане,
ово топло срце,са моје лијеве стране.

Ускоро ћу отићи из овог града,
а онда ће чежња мноме да овлада,
у никшићке ноћи и у зоре ране,
замислићу да си са моје лијеве стране.
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НОЋНА МОРА

Живи, живи, тијелу мртвом кажем,
живи, живи, крв у теби ври,
свијет је пуст без тебе, себе лажем,
не плаши се, то су ружни сни.

Душа вришти, усне вјерно ћуте,
гледам руке, а оне крваре,
моје мисли ружне слике слуте,
сањам мирис њене косе плаве.

Сад ме сунце грије, ова ноћ је прошла,
тај ми мирис још ноздрве пара,
проклетница још ми није дошла,
у сну ће ми доћи, ноћна мора плава.
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СЈЕЋАМ СЕ

Километри успаваних брда и живахних ријека,
понављајући звук и познате слике једног колосијека,
буде једно сјећање које у мени почива
као и жељно ишчекивана равница у мојим очима.

Равница којој хрлим и коју ћу брзо напустити,
њен загрљај којем ћу се на трен препустити.

Сјећам се...

Сјећам се цркве Св.Николе у Улици цара Душана,
ваљда мириса угља који допире са свих страна,
Улице браће Кочијашевић и пар улица што носе имена славних,
једног малог мјеста које је остало без вјетрењача старих.

Сјећам се сати и дана једне љубави праве,
повратак брдима па чежња и туга,
дани ишчекивања,исти километри
и једна иста пруга.
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СИГУРНА ЛУКА

Не подносим ја такву бол ал нека је остало тако,
бољело је и то је доказ да је чиста љубав била,
да нијесмо вољели не би нас ни бољело јако,
сад само сјећања ушивам на листове папира.

Бољели су сви додири,сви ти кратки резови
бољели су сви пољупци,све ране твоје и моје,
на усидреној барци попустили су везови
једна бол је прошла,вријеме је учинило своје.

Полако низ таласе барка је отпловила
спуштених једара,без икакве заставе,
у нову,сигурну луку је упловила
и нашла капетана чије ће руке да је саставе.

На другом крају гдје је барка била везана
због љубави према мору,пловидби се обавезује
један алас који се враћа кући са пуним мрежама
и битву од нове барке за бову привезује.

Свака бол је нестала,сада опет дишем,
док подижем једра ја у машти својој
према новој звијезди сад се оријентишем
и настављам да пловим у барци само својој.



Мирослав  Р .  Зечевић

44

СВЈЕДОЦИ САЗРИЈЕВАЊА

Ову бору досад нијесам видио,
млад јесам,ал’ се нијесам штедио,
нека је ту,што бих је се стидио,
рекох у себи док сам се огледао.

Сва моја храброст и сви моји страхови,
на моменте одлучност и чешћа оклијевања,
уз успјешност неминовни су и крахови,
уз сузе и боре су свједоци нашег сазријевања.
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БАЛКАНСКА ТЕРАСА

Сједим на једној тераси,ноћ је увелико пала,
испред мене чаша вина и пепељара од кристала,
одбијам димове скупе цигарете,
изнад главе испуштам од дима облаке.

У тој игри пригушене свјетлости и дима,
каквих све фигура у облаку има?!
Неки ишчезну а неки се деформишу
у други облик ил фигуру се трансформишу.

Док из даљине до мене допиру звукови оријента,
игра се наставља,пали се још једна цигарета,
испијам вино са укусом медитерана
и уживам на тераси југоисточног балкана.
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ДЕФИНИЦИЈА

Хајде у сан са мном,
ти вјетре немирни,
што ми не даш
да трчим 
са тобом.

Излуди ме,
за руку ме узми,
свијест на ивицу хоризонта
са мном остави.

И љуби,љуби
пољупцима тетовирај,
дефиницију љубави
са мном постави.
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ЛАВИРИНТ

Кренуо сам од почетка ове улице паклене,
дугачка је улица,свима очи су стаклене,
има превише грешника, лоше им намјере,
свуда тијела на продају и ситне завјере.

Гледам их у очи,док погледе склањају,
сви наркомани, блуднице, коцкари и пијанице,
док добитне комбинације и сатисфакције сањају,
прате их већи изазови и старе странпутице.

Облине су веће,моћнији су прахови,
машине су снажније,недостају нам страхови,
ходам овом улицом,њеном дужином ћу проћи,
на почетак нове улице гријеха, ја опет ћу доћи.
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САМОКРИТИЧНОСТ

Мислима сам своју душу учинио нечистом,
све да су дубоке биле као најдубље море
или најдубљи процјепи земљине коре,
мислима сам своју душу загадио.

Ријечима сам своје мисли растрзао,
све да су биле снажне као челичне струне
ил да је њихов власник онај што с њима најбоље и умије,
ријечима сам своје мисли осакатио.

Незнањем сам своје ријечи учинио биједнима,
све да иза мене стоји Александријска библиотека
па и да сам покупио сву памет овога свијета,
незнањем сам своје ријечи осиромашио.
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КОРАЧНИЦА

Корачали смо сложно,као да нас је иста мајка родила,
да народ у невољи водимо,били смо му додијељени,
између живота и смрти нас је танка линија водила,
да дјечији снови заживе били смо оприједељени.

Корачали смо снажно и вољели јако,
њу са том њеном овоземаљском љепотом,
волио сам је свим својим бићем,то нек зна свако,
заклео сам јој се чашћу и животом.

Корачали смо поносно јер најбољи смо били,
док се крстим с три прста руке моје смјеле,
да ме често на то вријеме сјете моји мили,
позлаћена ешарпа и рукавице бијеле.
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ПОГОВОР У СТИХОВИМА

Годинама сам вас брижљиво скривао,
као најрођеније чувао и штитио,
сад правац на сунце,ја вас објављујем,
својим именом вас сада потписујем.

Одлучио сам са другима да вас дијелим,
мада ће вас само ријетки читати,
читајући вас,можда се запитати
да ли је тако лако поезију писати.

Од њих нико није добио плихове,
док је оловком писао своје стихове,
неки су се у минутима састављали
док су други данима настајали.

То су личне емоције,мој сензибилитет,
и ако нијесам пјеснички ауторитет,
знам да посједују квалитет
и драго ми је што угледаше свјетлост дана
те да их неће стално покривати прашина и тама.
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ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ 

ЛЕКТОРУ, ГОСПОЂИ МИЛОСАВИ ЂОРДАН

СПОНЗОРУ ГОСПОДИНУ ДРАГАНУ БАЋОВИЋУ,
ИСПРЕД СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ 
‹›ХЕ ПЕРУЋИЦА››,

И НАРАВНО ПРИЈАТЕЉИМА 
ИЗ КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
‹›ВЛАДИМИР МИЈУШКОВИЋ››

КОЈИ СУ ПОМОГЛИ ОБЈАВЉИВАЊУ ОВЕ КЊИГЕ.
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