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Корацима се ређају на плочнику стихови, 
врбују непобједиве у пјесников клан, 
добродошли сте сви духом слободни, 
променадом стихова у мој пјеснички храм..
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ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ

Затекох себе у једном тренутку
гдје идеје тражим а не знам шта радим,
био сам изгубљен у свом малом кутку,
пјесми кулу зидах–стиховима градих.

Довољно сам луд-забиљежих пјесме,
постах још луђи, па их и објавих,
кажу Сизиф на врх никад стићи неће,
лијеп је поглед с врха, смијеш да се кладиш?

Владар сам свих боја као камелеон,
један вјечни путник што не мрда с мјеста,
поздравља вас пјесник уз дубоки наклон,
изасланик трона јесте моја пјесма.
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НЕОБИЧНА ПЈЕСМА

Нисам жељела да зовем се овако
и нисам жељела да изађем из реда,
он се мноме поноси јер ме види свако,
а ја се стидим јер ме други гледа.

Све те бројне очи чудно ме гледају,
финоћи папира ваљда се не диве,
можда им се свиђам, можда сам лијепа,
то су рекле другарице што у њему живе.

Објави ме Зечевић, а ја сам га вољела,
сад живим у књизи, то нисам пребољела,
јер много се плашим од ове књиге тијесне,
срећом нисам сама, ту су друге пјесме.
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ПРВА И ПОСЛЕДЊА

Сањај са мном на рубу стварности
благослову и казно Господња,
тишино моја љубљена у јавности,
моја пјесмо-прва и последња.

Знаш, моја љубав је одувијек твоја,
ова је душа због тебе грешна,
нек сам проклет судбино моја,
ти си заувјек моја најљепша пјесма.

Ти си ширина, страст и слобода,
твоме дјечаку свака ријеч и рима,
док не умрем а и онда ...
бићеш мој грб, застава и химна.
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УСНУЛОМ СНУ

Мирисавко моја шћућурена,
ти ми спаваш, а ја жудим силно,
прхни птицо ил’ буди та жена,
моје миље и биће умилно.

Док тијело уз твоје пулсира 
у сан падам, у сну све ил’ ништа,
све честаре успомена дајем,
више нема мајстора глумишта.

Снени шеру, ја сам свод твој звјездан,
буди ђерам са којег ћу пити,
мене сањај, нек будем твој бездан,
својим бићем тебе ћу покрити.
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СВЕТИОНИК

Предвечерје. Чарлија сунчаник,
броји своје последње минуте,
диже прозрак, отвара ми видик 
на таласе окрутне и љуте.

У смирај ми таласи шуморе,
преда мном се пали светионик,
у магновењу моје мисли плове,
миомирис њен је мој расковник.

Заједрисмо заједно у утих,
ја занесен, морем усковитлан,
не страшим се тих таласа љутих,
ка њој пловим, она мој је пристан.
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ЊЕНА КРВ

Њена је крв по мени просута,
гладна кожа њоме оплемењена,
кожа је упила као жедна Русија
љубави и крви вјечно наклоњена.

Моја је крв, тада заражена,
неку неодређену нијансу добила,
на путу до срца бестидна, обнажена
раскршћима похлепе ко слугу водила.

Неодољива крв у моју унијета,
предата душа њоме оплемењена,
вену по вену-бјеше незасита
црвена-плавичастом бојом замијењена.

Наша је крв одавно помијешана,
створила ризницу љубави-вјечни пламен,
хладна и врела као страсна Русија,
свака њена кап је један драги камен. 
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НЕПРИСТОЈНА ПЈЕСМА

Доста сам о твом бићу размишљао,
крајње је вријеме да нешто предузимам,
уз твој пристанак–ја сам помишљао
све друго задржи, тијело ти узимам.

Не узимам трајно, само позајмљујем
да мало продишем, звијер да нахраним,
иако ме кошташ, дубоко вјерујем,
бијеле ноћи плаћам данима тамним.

На усне ћу ставити кажипрст,
можда се и заљубим, ризик преузимам,
шапнућу на ухо само пссссст...
све друго је твоје, само тијело ја узимам.
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KРАЉ  ТУГЕ

Ријечима пловим, тебе замишљам,
тишини исповједам, душу отварам,
не вјерујем, размишљам,
због тебе зрео се у дијете претварам.
 

Дијете ко дијете, препуно страсти,
за омиљену играчку дало би све друге,
ех што дјеца нису на власти…
ја и моје мисли, мисли краља туге.

Ја сам реалиста, ти -не постојиш-
ни љубав ни чежња-неразумно двоје
туга или лаж, шта мање боли,
тужан признајем да бајке постоје.
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СЛУТИМ

Клонуо сам од твог магнетизма,
призвао те ја у своје вене,
свјесна жртва твога еротизма,
без повратка ти си пут за мене.

Причај са мном, можда те наведем,
можда те, ко мене, моје ријечи слуде,
озбиљно је...ја сам већ заведен,
озбиљније не може да буде!

Пусти нек нас ово вече води,
бирај крви моје, или мало вина,
ваздухом ме својим ослободи,
покриј очи својим длановима.

Ти си срно надређена ловцу,
поклони ми голо тијело своје,
купи карту у једноме правцу,
слутим, шта све може ово двоје.
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КАО КАП ВОДЕ

Чистотом ме оплемени,
и у игри са свјетлошћу,
њеним сјајем фасцинирај,
освоји ме прозирношћу.

На линији живота плешеш
моја лијепа балерино,
нестаћеш на овој кожи,
упићу те својом топлином.

Ти ту вјечно нећеш бити,
јер смо склони ми смртности,
чувам те на длану своме,
савршена умјетности.
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НА ХЛАДНОЈ СТРАНИ

Молим, без емотивног везивања,
само пришиј кожу уз моју,
без љубави и њених казивања,
не отварај душу, нећу ни ја своју.

Без лептирића у стомаку, молим,
само нек низ кичму жмарци иду,
ја за безосјећајног словим
и желим те опет, имај то у виду.

Чврсто сам на земљи а ти маштом сјајиш
као мјесец што вјерно ме прати,
ја живим на оној хладној страни,
остај ми високо и понекад сврати.
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ДОДИР  КИШЕ

Кап по кап, остао је траг,
од облака кишних под ногама саг,
низ образе пар, један мали знак
крије додир кише што је мени драг.

Кап по кап, прелазим праг,
остављам за собом покиснули град,
мирис ове лозе, однио га враг,
вјешто као некад краде сат по сат.

Кап по кап, а ја као лош ђак,
оштар укус лозе замијени благ,
вани мирис кише испуњава мрак,
низ образе пар, кроз уснули град.
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КАО РИЈЕКА

Слушао сам од људи старих
да живот је као једна ријека,
њене су капи као животи младих
што исто их корито и ушће чека.

Слушао сам од људи старих
о љубавима снажним, непрежаљеним,
о женама свијетлим и тамним,
путевима спојеним и растављеним.

Слушао сам од људи старих,
да не смијем ићи тим траговима
ал’ разби ме корито, понесе ријека,
изломљен слаповима-наслутих страховима.

Причао сам људима старим
о жени несањаној, непрежаљеној
њеним нијансама зелено-плавим
и воденом путу досад невиђеном.

Причао сам људима старим
и с њима и ја прерано остарио,
причу нечувену од времена давних
о једној капи са којом сам пловио.

Једног дана, међу људима младим
причао сам да је живот једна ријека,
њене су капи као судбине старих
што их исто корито и ушће чека.
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Л О Л И Т А

Кажеш да си прекривена прашином гријеха,
лажљивице, што добро изгледаш на својим сликама,
уз напућене усне ил’ мало смијеха
још увијек си окружена плишаним луткама.

Док лежиш у вешу бијеле и розе боје,
изгледаш пожељно-успјела је намјера,
само нек се мрдају те ножице твоје,
у чарапама ил босе, њих обожава камера.

Више нема шнали и плетеница,
не убјеђуј ме да имаш више година,
уз помоћ шминке и лажних трепавица
лијепа си жена, ал’ си још дјевојчица.

Наличје профила виртуелног свијета,
нећу те разоткрити , ал’ ако ме ко пита,
рећи ћу да си жена жељна путовања,
ал не жури на пут, имаш кад, Лолита...
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РАСКРШЋЕ

Налети...Тако понекад,
сврати, да негдје нестанем,
тамо далеко, далеко уназад
крај једне клупе љубави застанем.

Дође...Довољно дуго остане,
њен дух у моје станиште,
упорно, да не посустане
овај ум као њено игралиште.

Руже држим, зумбуле миришем,
моја слобода је челична жица,
стихове мрзим што душом их пишем,
џелатово стопало насред мог лица...

Нек гази слободно, отров нек спреми,
крвник сам највећи баш самом себи,
мноштво гласова-тргни се, крени,
и један чаробан-одмори се, сједи...
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ЗА ТЕБЕ

Са мислима на тебе и на твоје име,
колико је сјутра у рану зору,
отишао бих на највишу гору,
због тебе се не плашим висине.

Из страха за тебе, због људских ћуди,
да те не би повриједили,
непобједиве бих побиједио,
изгубио сам страх од људи.

Без страха од смрти, познајем себе,
да ми живот о нити виси 
дао бих све своје за тебе,
да ме његујеш и да уз мене ти си.
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ПОГЛЕД  НА ТЕБЕ

Данашњи дан је био прилично суморан
незнанко за столом право испред мене,
ја бих ти пришао, ал’ сам јако уморан,
још ова чаша, можда к теби кренем.

Вјеруј ми да не знам ове ријечи-чему
које говорим у себи а поглед ти тражим,
кад сретоше се очи, ја у истом трену
наручујем нову, као да с њом се снажим.

Уз поглед и осмјех сад ми упућујеш,
за њим још по који као да ме мамиш,
незнанко у ноћи ти и очекујеш
да пређем тих пар корака у тами.

Одједном, нестаде у непознатом правцу,
тако бјеше близу, сад сам љут на себе,
разведрила си ноћ неодлучном странцу,
имао сам предиван поглед на тебе.
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НАПИСАО БИХ ТИ...

Написао бих вечерас нешто у полу-тами
само за твоје очи и твој ум блистави,
ја и исте тихе ноте смо опет сами,
чак и дим цигарете исписује име љубави.

Написао бих теби моћне реченице,
ријечи захвалности уз мрву осуде,
љубав и истину–све саме чињенице,
све бих то ставио у твоје миљенице.

Понека мисао је са димом отишла,
понека се ријеч прстима измакла,
нисам узалуд био будан цијелу ноћ,
мислећи на тебе уз -додире од стакла-.
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ПРОМЕНАДА

Међу много тијела ова два под небом,
клизе лагано, као да вече неће проћи,
и као свијетла неонска под вечерњим велом
и очи нам сјаје као она у ноћи.
 

Сијамо као та свјетла вечерња,
и клизимо лагано ка ноћи заводљивој,
завиди нам са неба и звијезда сјеверна,
на нама комфорна кожа, савршен крој.

Прсти све су ближи, фин хемијски спој,
воде нас одбљесци ка непознатој луци,
кораци у ноћи и ријечи безброј,
све сјаји у ноћи и рука у руци...
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Л Е Т

Хтио сам према небу,
један фантастичан лет,
да замрзнем нашу слику,
зауставим електрични свијет.

На облацима уз помоћ вјетра
што дуже да будем њен,
да пробијем познате брзине
и зауставим тај трен.

Да живимо живот вјечни,
сањамо исте снове,
и даље дјетињасти и срећни 
да прођемо свјетове нове.

Хтио сам само вријеме
гдје би ишчезле њене боли,
зауставио бих и сузе и ријеке
да ме заувијек лудо воли.
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Д У Г

Не жртвуј се за мене, за то вријеме није,
ја то никад ни тражио не бих,
ти си храбра жена, знам да ти то смијеш,
знаш гдје живим и не знам друго гдје бих.

Не мијењај тих живот, за друго је касно,
чувај ме у себи и не размишљај много,
под својим бременом са све тишим гласом
одавно носим маску свакодневног.

Ти живиш у мени и ту остани гдје си,
не гледај у прошлост гдје понекад свратим,
у сјећањима дугови, дуг вратила ниси,
записао сам сјећања да не морам да памтим.
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ДУХ ПРОШЛОСТИ

Не бих сада писао ово
ал’ опет с прашином вјетар ме носи,
и знам гдје ме стари друг води
он зна да не смије, ал’ опет пркоси.

Није да снаге више немам,
још дрскост под шињелом носим,
да дам себе одувијек спреман
нови стих ко жртву теби приносим.

Мој шињел је временом све тањи и тањи
а вјетар, мој друг постаје јачи,
одједном сам душо постао рањив,
да ли ћу ко рањен шта да ти значим?

Олуја стане па опет крене,
послије ружног лијепо се спрема,
вријеме гази и јаче од мене,
мада таквих, признај, више и нема.
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СЕБИЧНА ПЈЕСМА

Питала ме -Волиш ли да се љубиш?-
Ја себичан, од ње сам своје усне крао,
волио сам пољупце ал’ временом отупиш,
да ли сам јој у моменту одговоре дао?

Питала ме је -Зашто ме не љубиш?-
Сумњала је да су моје усне туђе,
кад уђеш у вртлог лако се изгубиш
и останеш у њему, оне се отуђе.

Рекли су-Уљубави и рату све је дозвољено-
а она ме пита зашто не волим да се љубим.
Ја уплашен и проклет нек ми је опроштено,
опрости ми душо, не волим да губим.
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ОДБРОЈАВАЊЕ

Три. Три корака до ивице,
не желим јој прићи ал’ вуче ме,
три корака храбре кукавице.

Два. Два крила што спутавају,
слободу ми узимају, још већу давају,
два крила што на лет обавезују.

Један. Један секунд и нема ме,
падам у понор и узлијећем,
један секунд и будим се..
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ПОЗДРАВИ ИЗ ТАМЕ

Презиме је сензуалност,
име њено фантазма је,
слобода јој стваралаштво,
императив-илузија.

Без сјаја су њене очи,
гаврана у њима носи,
под периком, голишава,
само носи костим ноћи.

Једна шипка и подијум,
полу-тама сад је дира,
и у тами сад реквијум,
саксофон за блудног свира.
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ЛЕГИОНАР

И пси лају када он пролази,
од заставе таме њему нема драже,
косац само боју црну носи,
умјетник је рата, тако каже.

Од крви људске тепих црвен
гази корпус бездушника,
у свом свијету гдје је чувен,
носи име бесмртника.

Све пејзаже стихом слика
сагорелих крајолика,
када падне да читамо
дневник једног плаћеника.
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ДИВА

-За пар сати играм улогу живота,
није продаја, ја то никад не бих.
Звјездана је ноћ, ох каква љепота..
И у тами сјаје- рекла је у себи.

У представи први пут глумила је себе,
гледала ка сату и успореном клатну,
шкрипале су даске што јој нешто значе,
трновит је пут ка великом платну.

Ноћ је диву филмску изњедрила,
гледала је небо из постеље снова,
сјеверњачу сјајем праска засјенила,
у сазвјежђу нашем једна супернова.
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МАТИ

Крви моја и робињо моја,
сву си љубав свијета мени дала,
за ме увијек праве ријечи знала,
ти слушкињо и богињо моја.

Кључеве живота си ми дала,
ваздух свој са мном си дијелила,
с првом капљом млијека одлучила,
и свој живот мени посветила.

Све пролази па и живот вене,
остани што дуже јер кад одеш,
оде с тобом један дио мене!

Када одеш, на небу ћеш сјати,
чујеш ли ме звијездо најсјајнија,
да ме чуваш, најдивнија мати!
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БОЈАЖЉИВОСТ

Плашим се дубине,
те тамнице плаве,
телеграма, позива
што смрт блиских јаве.

Плашим се зависти,
од људске пакости,
од неизвјесности,
долазеће старости.

Плашим се за њих што сједе око мог стола,
плашим се се за њих, бојим се њиховог бола,
бојим се за њих, за два моја апостола.

Поменух страхове и стигох до најдубљег,
страха досадашњег и страха будућег,
ја бојим се Једног, бојим се од Највећег.
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ЧАСТ ИЗУЗЕЦИМА

Ја немам страно презиме
и боље да ме данас не преводе,
не спадам у ложе и клубове,
не купујем књижевне награде.

Нисам бојама обојен,
једним познатим језиком говорим,
бићу непожељан, суверен,
опростите што наглас говорим.

Само сам један од стотину,
што им стихови мирују, тихују 
и у рату с вјетрењачама гину,
нек пјесници у миру почивају.
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ПАР РИЈЕЧИ

Рекао бих вам...
јер вас волим колико се може,
да вреднујете дјела а не ријечи,
рећи ћу вам пар својих ријечи.

Рекао бих и ријеку ријечи,
почујте природу и блиске вам ријеке,
поштујте изворе чак и далеке,
увијек са вјером јер вјера све лијечи.

Рекао бих вам све могуће ријечи,
гријешите, ал’ што мање да се гријеши,
за нове изданке спреман сам да клечим
и пробам рећи пар правих ријечи.
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ЧУДНА ВРСТА

Да ли су све пјесме само фрагменти једне
коју пишу сви пјесници свијета,
постоји ли пјесник што не умије
да снажно воли и снажно вјерује?!

Јел благослов или можда казна,
дар са неба или мисија важна
то прогнанство у кутак тишине,
гдје с тишином тражимо ширине?!

Каква је то сила што је ствара,
дал’ космичка прашина се стара
да пјесма на папиру блиста
ил сам пјесник-нека чудна врста?!
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ИЗ ЗБИРКЕ 
‘‘БУДИ СА ПЈЕСНИКОМ’’
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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И НАРАВНО ПРИЈАТЕЉИМА ИЗ КЊИЖЕВНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ’’ВЛАДИМИР МИЈУШКОВИЋ’’
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