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Магика и мистика љубави 

Збирка поезије Пишем јој версе љувене је још једна потврда 
даровитости и стваралачке зрелости Велимира Ралевића, 
познатог читаоцима свих узраста. Његова поезија као 
непресушно планинско врело извире из сопственог 
универзума. Попут преданог мисионара, он шири љубав, 
преноси и умножава. Игра се ријечима избрушеним у језичкој 
радионици завичаја, формирајући изузетне поетске слике. 
Ралевић дочарава мистику љубави као једине извјесности и 
неуништивости у овом животу који нам је дарован, за чију 
љепоту и смисао се треба изборити.

Ралевићеве пјесме имају биће и простор, своје вријеме али 
и свевременост и свеприсутност. Мада припада модерном 
пјесништву аутор је романтичар префињене инспирације. И 
без обзира што су мотиви о љубави разуђени Ралевић попут 
Риста Ратковића има свој универзум а његово стварање је 
поезија интиме. 

Велимир Ралевић лирском нарацијом успоставља бајковиту 
сонетну магију љубави одгонетајући њену вјечност и митски 
додир са вољеном особом...

Блага Журић
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ВОДИ МЕ
НЕКУД
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ДОК БУДЕ СТАЗЕ ЉУВЕНЕ

Несан у души – глувари
Додири – огњи кад догоре
Свици ће – ноћни чувари
Спровести усне у логоре

И све ће чемер покрити
Са моста жар ће с предива
У далек пламен мотрити
Свјестан да више не бива

Јарболу руко – провидну
Дај ноћ да тинти додамо
Пробуди нову пловидбу
Таласа док је – ходамо

Зар траг да с лишћем увене
Зар сан и корак сивима
Док буде стазе љувене

Биће нас међу живима
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ОД КОГА ТО БЛАГОСИЉАН

Изађох из свог кавеза
У борове
Ко ме то за њу завеза
У чворове

Ко ме то за њу прикова
Да крилатим
Да путу мом од крикова
Сан вратим

Од кога то благосиљан
Да волим
Усна јој росни је љиљан
Жеђ толим

Ко ми то – диваљ да ојужим
Из потаје
Дан да у вијек продужим

Да потраје
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УСПАВАНКА

Мјесец изгријева
Да дивље јагоде
Њој се прилагоде
Док снијева

Шума заблиста
То лишће опало
Љуби јој стопало
Да опет листа

Ко картон чврсти
Таму ће исећи
Сви њени прсти
Мостови висећи

Звијери крију јој
Стазе и при томе
Из очију јој
Излазе питоме

Сав свемир дише
На њеном кољену
Лаку ноћ – пишем

За моју вољену
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МОЈА ЛАВИЦА

До чела ти се мјесец успиње
Лав сам који те сања успавану
И жар с папира – бијеле пустиње
За моју лавицу оазу савану

Режим на свијет онај у мапама
Свијет је вјетар што носиш у себи
Кидишем на те рукама – шапама
Њежно – да срце не обезнеби

А ти ми – лавица међу људима
Завлачиш прсте у косу – гриву
Да рика заспе на твојим грудима
Да чељуст дише звјезду сањиву

Обнажен свемир тоне у даљ
Један од лавова постаје краљ
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ПРСТИ

Рука сва ми
Покрила те
Прсти да ми
Окрилате

Прсти лука 
У блистају
Са твог струка
Већ листају

Прсти луди
Сан што чу се
С твојих груди
Сливају се

Јуре бјеже
Никад стати
На свјет реже
С рамена ти

Ноћ те дани
Прсти свици 
-Коњи врани

По равници
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ТВОЈ

Твој
Док хорда испод дуге
Маше црним вретеном
Твој
Још дјечак поред пруге
У џемперу плетеном

Твој
Још клинац у дну љета
Што се с пјесмом згучио
Твој
Онај од сунцокрета
Што је ходат учио

Твој
Који се рујем клео
И свилом у долинама
Твој
Који те сада срео
А слутио годинама

Твој
Док хорда испод дуге
Маше црним вретеном
Твој
Још дјечак поред пруге

У џемперу плетеном
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MOJE

Ако је Нешто уснуле пренуло
И ватре што у мору постоје
И сунцокрете све покренуло
Знај – то је моје

Ако се Нешто из сјутра вратило
За корак и дуги за боје
Невине кише да би позатило
Знај – то је моје

Ако то Нешто бродовља мами
И друмља да се у плавет споје
Знај да се смјешка са рамена ми

То Нешто Она је - моје
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ПОЖАР

Остаје ноћ без сатова
Луд сан док рађамо
Док се ко у сред ратова
Сад ослобађамо

У мјесечевој сандали
Ватре нас имају
Додири наши – вандали
Плијен отимају

По погледима што кољу
Ти ниси Барбара
Прсти нам на бојном пољу
Најезда варвара

Носи ме жеђ свевремена
Неба се парају
Из нас док дивља племена
Пљачкају харају

Кидишем пустошим – сва си
Шкриња од златника
Из глади се твоје не гаси
Силина ратника

Криком би – нашим челима
Ноћ да отворимо
Пожар је још – предјелима

Гдје живи горимо
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НОЋ

Да мрак врага
Не донесе
Моја драга
Осмјехне се

Дахом с вјеђа
Ме призове
Ноћ страх ређа
У низове

Кап без трага
И увири
Моја драга
Мрак умири

У вријеме
Сна спорога
Покрије ме
Њена нога

С које шаке
Моје лају
Да облаке

Уједају
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ЗАЉУБЉЕН У РИЈЕКУ

Послах по тихом сјеверцу
Дан што ме згазио није
И осмијех у десетерцу
Да моју ријеку згрије

Нека ме строфе изгоне
Извор је златни уми
Враћам се себи у исконе
Води и срни – шуми

А она као да дала се
Очи јој као рубини
Смирује своје таласе
Дишем у њеној дубини

Ријека је ова за додире
За небо и освајање
У воду сунце продире

Вода је ова – трајање
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НЕКА СИ 

Нека си пјесма и нек си мета
Погледу вучјем у мимоходу
Чезне те мрва с почетка свијета
И ждрал што сања дубоку воду

Мост самац ноћу планином скита
Ко војак из рата без руку стазе
Нека си обала што стране му чита
Бјелутак по којем гмизавци газе

Нек си та капља мирисног словља
Крило у мутној језерској сјени
Нека си срце пуно бродовља

И жеђ за трагом на вјечној пјени
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БЉЕСАК

У јутра градска зловољна
Одједном сјевне ти траг
Та слика ми је довољна
Кроз подне да прођем благ

Кроз сате лак да протрчим
А онда – када све стане
Газећи као по срчи
Чекаћу да опет банеш

Да разведре се облаци
Што над сивилом грабе
Да опет бљесну ти кораци

Једини осмијех касабе
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НЕ ИДИ БЕЗ МЕНЕ У ГРАД

Не иди без мене у град
У легло бетонских звјери
Заробиће те паркови
И отети солитери

Подивљаће поште и банке
Кад јун им донесеш жут
Чопори улица подлих
Препријечиће ти пут

Бјежи од мостова градских
Што реже на оне што љубе
Сабласни општински дворац
У врат ће ти зарити зубе

Спрема ме исконско љето
Да сравним олош и смрад
Рафалном паљбом сунца

Не иди без мене у град
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ТРАГ

Волим твоју заљубљеност на земљи
Не у облацима са којих већ падам
Волим твоје раскопчане ријечи у зебњи
Упорно крзно у које се надам

Волим мисли које хваташ у ваздуху
Твоје лице које слутих годинама
Усне што чекају пољубац у слуху
Волим просте руке што живе у нама

Волим твоје ведре маглине и брижње
Траг у коме тражим пахуље за лијек
Покрет из ког зовем мајку и све ближње

По први пут поносан на вијек
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КАД ОДЕШ

Кад одеш – одједном страшно се бојим
Вјетар би да те некуд однесе
Љубоморно стабло под којим стојим
Призива земљотресе

Кад одеш – одједном стопе су сјетне
Нестане лептир из грања
Шума силази у град да пожар подметне
Ријека поплаву сања

Кад одеш – одједном сате бјегуце
Јури дан што никако да прође
Зна љето – бићу једино сунце

Кад сјутра дођеш
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ВОДИ МЕ НЕКУД

Шума је на моме длану
Вук сам што облак гребе
Не знам на коју ћу страну
Без тебе

Без ваздуха срце ми скитаво
Ћути на морском дну
А дишем за море читаво
Кад си ту

Мразеви лове ми стопе
Јуре ме ледене гране
Онда се сњегови топе
Кад банеш

Слушам у себи ријеку
Злом добу хучи – збогом
Кад дођеш води ме некуд

Са собом
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СА МНОМ ДОК СИ

Рађаш клицу из стопала
Ноћи бодеш
Сунце си у кругу тамном
Добри бог си

Руке су ми без обала 
Када одеш
А море сам док си са мном
Са мном док си

А пјена сам љубав трава
Па сам шума
У мом зрелом пољу равном
Крвоток си

Ово срце ова глава
Ко без ума
Живе само док си са мном

Са мном док си
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КАД ХТЈЕДЕ ХРАСТ ДА ТЕ УЗМЕ

Неки ме немир носи
Далеко на крај свијета
Небеску плавет кројим
Сунчевим ћутањем

У твојој тршавој коси
Пландују ивањска љета
Опрости – извини што им
Досадих са лутањем

Због твојих се мирисних стопа
По долинама просух
Неспретан смијешан и низак
Ал` к небу дизах длан

И звијезда се докопах
С ружом у сјенокосу
Са свима добар и близак
А тако туђ и стран

Кад хтједе храст да те узме
Вјетар ме прими под своје
Подивља у мени све што
Задиркује мјесец криви

Лако се не налазе усне
За скитничке године моје
Ја жудим румено нешто
Од чега се друкчије живи
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Пронаћи ће ме у роси
Гдје промуко од плача цвјетам
И по небу крила бројим 
Врелим шапутањем

Док у твојој тршавој коси
Пландују ивањска љета
Опрости извини што им

Досадих са лутањем
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ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ 
РИЈЕКЕ
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ТРАЖИМ ТЕ

Тражим те
Између двије руке
Што ноћу постају рибе

Између двије шуме
Што стоје до пола у води

Између двије ријеке
Због којих немам крви

Газим кроз блиједо љето

Волим те
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ПОВРАТАК

Пољубиш ме
Одеш
Однесеш ми усне

Шапнеш да ме волиш
Однесеш ми уши

Погладим ти косу
Однесеш ми руке

Твој корак док звони
Односиш ми срце

Сад враћам се мртав

Живљи од свих
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ЧЕКАЊЕ

Када те нема
Казаљке забију главе у пијесак
Постајем извор у бунилу дана
Не умијем да ходам

Када те нема
Из крви ми у љето црнило капа
Очи горе од запаљених руку
Јутро ме вуче на пшеничном ланцу
Дивљам на раскршћу од сунцокрета

Када те нема
Јуре ме поља због лажних обећања
У даљини шуме им машу твојим писмом
Без крви су и сунцокрети
И поља и шуме

Уби нас чекање
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ЗБОГ ТЕБЕ

Због тебе
Безруки вијек
Размишља о смислу

У мишјим рупама
Оговара те љето

Сунце те сања
Под главом сунцокрета

Твоја стопала
Рађају јагоде

Ваздух разумије
Мој болесни лавеж

На све што те зачикава
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ОБИЂЕМ ДАЛЕКА БРДА

Обиђем далека брда
И кога год сретнем
Започнем о теби

Да те нема
Говорили би да сам нијем

Овако причам
Свему што је живо
Колико те волим

Заћутим једино
(од страха)
Кад високо у планинама

Наиђем на трагаче злата
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ТРАЖИМ СЕ

Тражим се
У једино
Плавом небу

Које и данас
Покушава
Да личи

На Тебе
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НАР

На твојој  лијевој руци
Умјесто сата сунце

Са зида твоје кухиње
Земља ти подне откуцава

Ако заборавиш на њих
И Сунце и Земља
Престаће да круже

Сад узалуд причају
И мору и љету
Да су пунији твог лика
Од мене
Чије је
Тијело
Настањено тобом
Као нар
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ГРАД

И јутрос је мој град
Препун твога смијеха

Тек рођено сунце прави прве кораке
Хрлећи ка теби

Паркови са косом на раздељак
Заборављају на сталне шетаче

Цвијеће љубоморно
Вири из саксија
Због твога мириса
Који нема коријен

Тек испружене руке осјећам

Док цвјетам на почетку моста
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ПРЕВАРА

Моја драга и ја
Тихо упредамо мисли
Улазећи у шуму
Достојну наше ћутње

Са колибе наше без крова
Ми не проматрамо небо

Кажем јој – 
Воли ме мање
Да бих те волио више

У сумрак 
Кад постајем вјeтар
Моја драга је врба

Над свјежом хумком сунца
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И ПОЛЕТИ
БУЛКАМА

                                       (сонетни вијенац)
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1

Истрај пјесмо осљепела
Долети шумским строфама
Од мене ropa стрепјела
Слуђен на драгим стопама

Извору моме баришту
Изгон и риму донеси
Крила ће ход да заишту
Акростих чедне болести

Потјерај вране с откоса
Издајнице златокоса
Срце ми ври у станишту

Листаће воде прозирне
Ако ме и муљ додирне 

Папрађу моме жаришту
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2

Папрађу моме жаришту 
Аорта жудњом сјечена 
Шибље на пољу раништу 
Ћутња ми муњом стечена

Ускрсли моји новембри 
Трчаће твојој ливади
Искаће дан да посребри
Корјен - кад траг ти извадим

Ако те кочија богата 
Остави небеског ђогата 
Сузом што си га препела

Освиту не би л те дао
Кад мртав те будем звао

Очима пуним пепела
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3

Очима пуним пепела 
Старошћу груди напајам 
Тмином ко звјезда треперав 
Аждаје горске надајам

Ћорав и глув за безнађе 
Урањам у ненадање 
Пећине знојне пјеваће 
Уклето моје страдање

Стопама дишу збринути 
Ти ћеш ми мјесец скинути 
И цваст у мом пристаништу

Жалосни мој Велимире 
Априлом стихуј примире 

Ловим ти бол по згаришту
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4

Ловим ти бол по згаришту 
А сан ми још на ломачи
Крадљивац на вашаришту
Озебо с брезом коначи 

Зовни ме мрак док снијева
Аманет вучје мрчаве
Кораком тим што слијева
Раскош на руке мршаве 

Исплачи људске поноре
Латима од љубоморе
Изгори сву ралевину 

Сија још стаса виткога
Наша звијезда с истока
Ено је кроз паљевину
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Ено је кроз паљевину 
Храстови ћуте корама 
Ноћ једе ми старевину 
И њива мре неорана

Чему стаза пребољена
Ево ми стих на појилу
Молитво ми немољена 
Тамјанима је помилуј

Иглом борових капака 
Убоди сјај што заплака 
Зори ћеш вијек скратити

Поскочи стопо сагнута
Урвино мога странпута 
Теби ће видик вратити
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Теби ће вид вратити
Ваздуху благост изнова
Овчар ће вука братити
Јагњетом с небних висова

Лептир мог срца трепери
У твојем пољу одјека
Гладујем наше вечери
Медом из твога осмјеха

Ево ме стихом те златим
Одлутам па се вратим
Бичујем судбу невину

Оком ти длан окрилати
Распукли понор ће дати
Извору мом краљевину



45

7

Извору мом краљевину
Самотном стиху памети
Пропланак – пјесму шевину
Лозу зелене плавети

Ако ли букнеш стишана 
Чежња ће дан смијенити 
И стријела с твог нишана
Мој мрак ће овиленити

Отекло ребро сијева 
Јеком што догоријева
Гром ће ми с челом ратити

Ријечи стани међ људе
Опростиће нам пожуде

Богиња што ће схватити
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Богиња што ће схватити
Очима дан ми избразди 
Себи ћу траг засадити 
И опет исти израсти

Љут на звијезде с висова 
Амбисе пјевам сатима 
Кука ме гора тисова 
Срном у злодух-влатима 
 
Искрама дивних немира 
У рују вјечног лептира 
Живот ми стопут мријеће

Иако сноћен у грању 
Тражим је клечим и за њу 
Уснама берем цвијеће
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Уснама берем цвијеће 
Жилама ћу га сабрати 
Дивљи ме јул прелијеће 
И мами дахом папрати

Брсти ме кора брезова 
У свили глувих гласова 
Тамнују поља - мре зова 
И капљу сузе с класова

Несташе моји зумбули 
Одоше гробљем уснули 
Мртви ме стих однијеће

Јецаји снено падаће
У чести мјесец страдаће

Ласте ми пале свијеће
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Ласте ми пале свијеће 
У јами зјапе пакости 
Даве ме остаци среће 
Игром сиједе младости

Мед стољет-пчеле подај ми
Кудрав да земљу облетим
Анђеле гријех покај ми
Да л› ваља толко вољети

Аветни одраз у води 
Твоје ће стопе да роди 
И мисао да ти слуша

Лако тишином пророчном
Искана жељом поноћном

Крв ми се небом перуша
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Крв ми се небом перуша 
Урлам у зрачној поњави 
Киша ме сушама згруша 
А сунчев сјај разводњави

Михољско подне - риче во 
Ево ме стих из окова 
Моли за крило свичево 
И жеђ крај рјечних токова

Рашири хаљину љета 
Јелен сам с краја свијета 
Удари по мојој смутњи

Трајаћу и кад престанеш 
Руком ми махнеш -  нестанеш 
Ако сам нијем у ћутњи
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Ако сам нијем у ћутњи 
Рањеној тмини - ведрини 
И ако стрепњи и љутњи
Јак олуј у завјетрини

Озебли јек ме растаче 
Мудрац у пољу зријева 
Трешња што крије крастаче 
У мојој кожи снијева

Жртвена брезо мјесеца 
Исплачи молитву свеца
Младуј кад пјесма затутњи

И даље због ње пут рушим 
У муклини запјевушим 

Могу још могу у слутњи



51

13

Могу још могу у слутњи 
Извађен с црне плодине 
Љета још гмижу у лутњи 
Ево ме листам године

Млијеком ноћног свитања 
Ороси главе кадуна 
Куршуме мојих питања 
Изроди сабљом разума

Тињам са старим ватрама 
И сву ноћ гребем с катрана 
Пријужен сан сјеверуша

Опјевам крвљу и данас
Љубави џиновски талас

Аветно што се пјенуша



52

14

Аветно што се пјенуша 
Мјесечина у рукама 
Без мене сан се не слуша
Иако сам у букама 

Суђено перо расјече 
Мржњом и твојим зорама 
Ево те зовем зал›јечен 
Неук са златним борама

Ако те жеље обузму 
Душу када ми одузму 
Вршљај кроз моја недјела

И жањи – ја ћу косити 
Стихом ћеш пркосити 

Истрај пјесмо осљепела
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Магистрале

Истрај пјесмо осљепела
Папрађу моме жаришту
Очима пуним пепела
Ловим ти бол по згаришту

Ено је кроз паљевину
Теби ће видик вратити 
Извору мом краљевину 
Богиња што ће схватити

Уснама берем цвијеће 
Ласте ми пале свијеће 
Крв ми се небом перуша

Ако сам нијем у ћутњи 
Могу још могу у слутњи 

Аветно што се пјенуша
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Тумач  акростиха
И ПОЛЕТИ БУЛКАМА

И ДО СИ И КАП И СЛАП
ПАШЋУ ТИ КАО СОКО
ОСТАЋУ ПУСТИ ЖАЛ
ЛАКО ЗАКРИЛИ СНЕ
ЕХ НИЧЕМ ТИ УЗ ПУТ
ТВОЈ ЛУГ МЕ ОБОРИ
ИСПЛАЧИ МОЈ ГРОБ
БОСИЉАК СИ У ЖИТУ
УЖДИ БУТИНОМ ЈУЛ
ЛУДИМ КАДА ТИ ЛИК 
КУКА МЕ МИР ЈУТРА 
АРИЈОМ ТУЖИ МИ УМ
МИЉЕМ ОКИТИ ПОЉА
АМБИС МЕ НАДВИСИ
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