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Желеп бих да вас 

уппзприм, пре негп 

штп ппчнете да 

читате, да испред вас 

се не налазе песме. 

Стпга дпк читате 

стихпве, не тражите 

у оима песме или 

ппезију. Схватите пву 

збирку, кап збирку 

извештаја мпје душе. 

Једнпставнп, 

прпчитајте и 

ппкушајте да 

схватите какп се 

псећам и мпжда ћете 

тп ппвезати са 

псећаоима кпја су се и 

вама некада 

наметала. 

 

Свима вама неименованим дамама, срећан 8. Март:) 

 

Александар-Сале Кищ 

На 8. Март 2008. гпдине 
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За цвет Мајура
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Бег у снпве 
Ппнекад ми измишещ из руку, 

крпз прсте ми клизи измаглица твпј лика. 

Ппсматрам дрхтаве щаке 

и на оима тражим препстале шестице тебе. 

 

У снпве све шещће бежим, 

трагпве јаве, брищем за спбпм. 

Јер у снпвима, шврстп те држим 

из загрљаја не клизищ ми ти. 
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Од увек 

Кунем се, 

псећам се пијанп кад 

ми усне дпдирну твпје, 

и такп слаткп када их пдвпјим 

самп да бих псетип ужитак ппнпвнпг спајаоа…. 

и ппет, и нанпвп… 

 

Кунем се кажем, 

на пбали реке щтп су је напуниле сузе љубавника, 

да ти је кпжа беља пд девишанскпг снега Арктика 

и си ми пптребна да бих живеп. 

и ппет, и нанпвп… 

 

И не питај ме защтп и какп 

и када сам се заљубип у тебе, јер нема смисла да те вплим 

када си ми тпликп далекп, али јединп щтп шини ме живим 

је тп щтп те вплим. 

пд увек, за увек… 
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Треперави шас 

 

И ппет је нпва гпдина, 

јпщ једна у низу. 

и јпщ једнпм саоам, 

да си крај мене, близу. 

 

И дпћи ће ппнпћ 

тај треперави шас, 

дпк другде куцкају шаще 

ја бих самп да шујем твпј глас. 

 

И ппет већ свиће, 

јутрп првпг дана 

и надам се и мплим, 

да ми зацели слатка рана. 

 

А верујем 

једнпм, шас ће дпћи, 

вище никад, никад 

без тебе ни једна ми нпћ 

 

неће прпћи. 
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Пламен 

 

Ппусти се 

пусти мене да унесем светлп 

у тмину пкп тебе пбавијену. 

 

Нека мени паде задатак 

да макар један пламишак 

у твпм живпту будем 

 

Не брини, не бпли 

и пбећавам да никада неће бплети. 

И не мпже 

Мпжда самп псетищ малп тпплине пкп срца. 
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Загрљај љубави 

 

Прстима ти прелазим крпз кпсу, 

праменпви пеку, кап пгао живи. 

Усне на усне наслпоене 

медпм их Бпг целив`п. 

 

Пши, прелепе, крупне, 

ппљупцима затварам нежнп 

На мпј пбраз привијам ти главу, 

шастим усне твпјим вратпм и раменпм. 

 

Твпј врели дах на мпм уху 

и неке реши щтп их ни ти не знащ, 

укрщтащ руке мени пкп врата, 

дпк се губим у твпјпј тпплпти. 
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Празници 

 

Назпви празницима 

дане пред тпбпм 

щтп их сам прпвпдищ 

у тищини спбе. 

 

И нема веће 

туге ни казне 

пд те грпзне 

тищине у нпћи. 

 

Пдседи и тп веше 

сам у фптељи, 

-ппмисли на некпг 

ниси узалуд рпђен. 
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Ппсебнп веше 

 

У мраку ппсебне нпћи 

пп плавпм снегу 

јелкица лампи 

светлуцају бпје 

 

Стпјим крај прпзпра, 

гледам и ћутим 

нему игру 

светлпсти предамнпм. 

 

И дплази Бпжић 

јпщ један у низу. 
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Суза Ппследоег дана 

 

Ппследоег дана, 

ппследое гпдине 

у дпбу смака света, 

на мпм длану пстала би кап впде, 

Суза кпју сам прплип за тпбпм. 

 

не пд туге 

не пд јада 

већ суза из дубине дуще 

пд среће щтп сам те ппзнавап, 

Ппследоег дана, 

Ппследое гпдине, 

у дпбу смака света. 

 

за мпју једину сестру Биљу. 
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Ближи се Бпжић 

 

Ближи се Бпжић, 

и ту си ппред мене. 

У свпјпј леппти царица, 

па рука ка твпм лицу сама иде. 

и ппжелим да те дпдирнем  

крај ватре на бадое веше 

али ми прсти крпз ппсену прплазе… 

Будим се из сна  

без туге на срцу, 

да си и ппсена, 

нащап бих нашин да те ппљубим… 
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Ппследица буђеоа 

 

Оене пши дпнпсе јутрп 

у ппспани мали град. 

Оен псмех ппсрами сунце 

да црвенп заруди у зпру. 

 

Први јутарои ппљубац, 

кафа и шај 

пд сна тпплина тела, 

забправ на предстпјећи дан. 
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Тренутци једнпставне среће 

 

Слађа си пд тпг машета у твпм крилу, 

щтп се врппљи и ленп мази 

кап да мисли “у царству сам небескпм”… 

 

И вплим да те видим такп једнпставнп сретну 

у радпсти тренутка, увијенпм у тпплину. 

Кап да мислищ “Пвпм нема краја” 
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Слаткп саоареое 

 

Спавати и саоати 

п малпј кплиби завејанпј снегпм, 

далекп на виспкпј планини. 

 

Љубити и грлити. 

Оу. 

Бестиднп кишастп, 

крај ватрице камина, 

на ппду. 

 

Вплети и љубити. 

Никада се не прпбудити, 

Давати и узимати, 

никад не пущтати- 

Оу. 
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Кпнашна си ми мелпдија 

Прпнаћи ћу ту мелпдију 

Једнпг дана пдмах их иза угла, 

из једнпг малпг бифеа, 

у тихпј песмици 

из грла једне женице, 

у дну лпкала 

иза угла из једнпг малпг бифеа. 

 

И сещћу крај тебе 

-не питајући да ли некп ту седи 

узећу ти руку у свпју 

и укращћу ти песмицу са усана 

а у грлу пставити кнедлу 

и мене у срцу заувек. 

 

И рпдиће се нека нпва мелпдија 

за неке друге љубавнике. 

Пву сам ја украп. 
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Ја верујем 

 

Ја верујем у шуда. 

Не затп щтп се пна дещавају (а хпће неки пут) 

већ затп щтп желим да верујем у нещтп. 

А тп нещтп, да буде лепп 

непшекиванп и са малп, малп магије…. 

 

Пппут ое. 

Али има ту магије малп вище, 

леппте дпста 

са малп, самп малп туге… 
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Љубавнп питаое 

 

Седим у мраку спбе испуоене малппређащопм љубави 

и ппсматрам те дпк те ппкривају самп танана свила 

и барщунаст сан. 

 

И питам се 

кпга саоащ? 

 

И захвалан сам Бпгу. 
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Пре звезда 

 

Вешерас пусти да ти ппкварим фризуру 

и дах украдем у тищини спбе. 

Не буни се на мпје руке щтп нестащнп клизе 

и зажмури самп, не пришај нищта. 

 

Нека нпћ ппшне без звезда вешерас, 

пусти небп нек се самп снађе. 

Пбећај, вешерас, пне слатке лажи 

и нек верујем у оих дпк пвп веше траје 
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Перпн туге 

 

Хпћу да будем сенка твпје сенке, 

у стппу да те пратим 

лица скривенпг у сенци пне кпју вплим. 

 

Да са тпбпм седим у купеу впза забправа 

пдсјај на стаклу прпзпра 

дпк гледащ какп прпмише крајплик тужних љубави. 

 

Евп стпјим на перпну и ппсматрам какп пдлазищ, 

сети ме се ппнекад прекп бледе слике у нпвшанику 

и тппле љубави једнпг ппзнпг нпвембра. 
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Игра и љубав 

 

Ја не знам да свирам, 

али решима ти мпгу пписати 

сазвежђа дп Андрпмеде и даље 

и љубав исказати на стп и један нашин. 

 

Ја мпжда не знам да играм 

али свпјпм љубављу мпгу 

да те ппдигнем на небеса 

и спустим на земљу назад… 
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Застава 

 

У једнпј кући на дну улице 

у мрашнпм углу на пплици, 

ппд ппкрпвпм шестица фине пращине 

једна застава умпрна лежи. 

 

Никад се на сунцу вијприла није 

и никад је нису ппздрављали гпрдп. 

 

А пши су мнпге збпг ое сузу  пустиле 

Тп је застава са сандука једнпг пца и мужа. 
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Један ппглед 

Један ппгледа ка теби 

дпвпљан је да мпје мисли пплете. 

 

Да буру ствпри у мпм мирнпм свету 

да ппкида ппкрпве са срца 

и скине кппрену са дуще. 

 

Један ппглед ка теби 

тера лептира да пстави цвет 

 

Да забправи сласт свих ппља цветних 

на руку нежну да ти слети 

нпв цвет да ппљуби. 

 

Један ппглед ка теби 

зауставља време и брище ружне снпве. 

 

Забправљам све щтп ме тлашилп 

и крила нежна дпбијам, 

и твпју руку љубим. 

 

Тим једним ппгледпм ка теби. 
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Твпја леппта 

 

Једну ствар себи мпрам признати, 

Кпликп си ти лепа, ја те не мпгу љубити. 

И са судбинпм мпрам да се ппмирим, 

ја љубављу мпјпм, такву леппту 

- не мпгу да ппдмирим. 

 

И хиљаду ппљубаца на врат да ти ставим 

и да ту леппту  златпм правим- 

Ппрпсти, ппрпсти.. 

Никада твпју леппту 

ја дпсећи не мпгу… 
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Нежна нпћ 

 

Саоап сам да нежним ппкретима уклаоам звездани прах са 

твпје кпсе. 

Бип је пун месец и птвпрен прпзпр. 

Уснула си и лепа, а са усана сам ти купип капљице меда. 

Крап сам ппспане уздахе нежнп дпдирујући твпје пбразе. 

Мещап сам ти сан и јаву дпдавап слаткп пд вищаоа 

у нестащан сан. 

Ветар је благп дунуп крпз прпзпр 

са шела ти уклпнип прамен кпсе. 

Наљутип сам се на ветар 

наредип му да ми те не дпдирује. 

Нема права на тебе. 
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Pro mea amor 

за мпју љубав 

 

Лаку нпћ 

милпст звезда на ппшинак зпве 

и јастук нежнп милује ти пбраз. 

 

Хпдај бпса 

нек ти табане греју пблаци тппли 

на небесима щтп их вешерас ппхпдищ. 

 

Кпсу распусти, 

пусти мене да је милујем нпћас 

дпк ти миран сан шувам 

 

Псмех на усне пусти 

Када се прпбудищ, ја ћу заспати, 

да имам щта да саоам. 
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Јесен 

 

Некад ппмислим да дпнпсищ прплеће 

у пва тещка јесеоа ппппндева. 

И мислим да не ппстпји слика 

кпја мпже пписати леппту твпг псмеха. 

 

Искру твпг пка да скрива 

сваки зрак сунца 

кпји се стидљивп ппјави каткад 

у пва тещка јесеоа ппсле ппдна 

 

А знам да се сунце скрива 

и да га нема пвих дана 

дпк бежим у сан да те саоам 

пвих тещких јесеоих нпћи… 
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Спба испуоена стращћу 

 

Једва разазнајем пбрис твпга тела 

у спби испуоенпј мириспм пређащое љубави 

И прилазим пплакп, да не реметим сан, 

ппљупцем лаганп даривам твпју страст. 

 

И рука се нађе на твпјим бедрима. 

Те вешери, пп кп зна кпји пут. 

И врела глаткпћа распали ми мащту, 

вешерас јпщ пвај пут. 

 

А твпје усне, из сна пренуте 

траже дп мпјих да прпнађу пут, 

и спајам се са твпјпм жељпм 

и пвај и сваки пут. 
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Престап сам 

 

Престап сам да пијем 

пд када си била у мпм нарушју 

јер сам тада бип ппијен кап никада пре 

 

престап сам да гледам у звезде 

пд када сам се сагледап у твпје пши 

кпје су ме заслепеле да звезде вище не видим 

 

И не љубим вище ни нпву зпру 

пд када нема твпјих усана на мпјим 

јер тад ми беще најслађе а мед ми ппстаде гпрак. 
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Птице нису саме 

 

Ни једна птица није усамљена 

дпк на спбпм небп има 

и звезде сјајне 

на пут да је впде. 

 

Ппгледај, љубави мпја 

птищле су све. 

Да свпј пут љубави следе 

у сумрак крајем лета 

 

Ћути и пусти 

да будем твпја крила, 

пут неба да те ппдигнем. 

звездп Данице мпја. 
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Са тпбпм 

 

Ппљубип сам те и ппшинип грех 

према пнима щтп никад вплели нису. 

и није ми жап и нищта ми не сметају 

оихпви ппгледи зависти и јада. 

 

Ппљубип сам те и купип карту за вешни живпт, 

јер у твпм загрљају нащап сам капију раја. 

Са тпбпм уппзнап щта знаши бити срећан. 

 

И сада те вплим, иакп не љубим 

а знащ и сама да сваки стих теби је упућен 

да те пкп струка врелпг грлим оиме. 

 

немащ ппјма, љубави, кпликп ми знашищ 

и кпликп сваки стих љуби те и грли 

кап пнај щтп га пище. 
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Телефпнски ппзив 

 

Вплеп бих да ми се јавищ ппнекад 

да шујем какп не мислищ на мене 

и какп све једнп ти је све. 

 

Вплеп бих да ми кажещ 

какп сам ти дпсадан са пвим песмама 

и какп самп саоам да те впдим за руку. 

 

И тихп у слущалицу ти кажем 

“Лажещ малп…” 

А ти… дугп, дугп да ћутищ…. 
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Да мпгу да будем… 

 

ДА мпгу да бирам 

щта ћу да будем у следећем живпту 

Ја бих изабрап да будем 

чеп оене хаљине. 

Увек уз оенп телп, 

руку да јпј грејем 

у хладне зимске сате… 

 

Етп тп бих. 
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Тужна дуща 

 

Честп саоам твпје пши. 

Веруј, љубпмпран сам 

на све сребрне месешине 

щтп се у оима сјаје. 

 

Вплим твпј струк 

и мрзим твпју хаљину 

щтп га грли завпднишки 

свакпг дана. 

 

И твпј хпд… 

Вплим. 

А себе мрзим. 

щтп не пдзваоа мпјим хпдникпм. 
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Кпнац љубави 

 

Вежи мпј сан п теби 

кпнцем љубави щтп заљубљене вешнп веже. 

Намакни ми ту стегу пкп срца, 

да не куца ни за једну другу. 

 

И пплиј мпје усне 

тпплим винпм твпје љубави 

улиј у мпју дущу 

нектар заједнишке среће. 

 

Не дпзвпли да птица љубави 

напусти пнај кавез среће 

щтп смп некад давнп 

ти и ја 

решима заљубљених, исплели. 
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Ппспана песма 

 

Вешерас желим бити сам. 

Без туге за тпбпм. 

Хпћу да ппследое мисли пред сан 

пптрпщим на нещтп другп; 

 

- на безпбразнп виспку цену „милке” са бадемима 

- на неправду према малим земљама 

- на пад нивпа Нила у Египту 

- на нищта и на све. 

 

Вешерас самп, на тебе…не.  

Не мпгу и вешерас са тпбпм у мпјпј глави 

да заппшнем сан. 

И целу нпћ да прпведем са тпбпм 

у мпм нарушју, љубећи те страснп. 

Не, вешерас не желим да ми лупа срце 

раздвпјенп пд твпг самп танкпм слпјем сна. 

Увек те желим у нарушју, самп не вешерас. 
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Пусти веп 

Пусти да тај веп сна 

буде вешерас брана 

и пусти ме да спавам, макар једнпм у гпдини 

не жудећи за тпбпм, и пусти 

да се прпбудим са блаженим псмехпм а да није намеоен теби. 

Бар не вешерас. 

 

И ппет, евп, 

мислим на тебе, а пши пплакп, 

склапају се снене. 

И никакп, ппет 

да те избацим из главе. 

Ни вешерас, ни вешерас 

 

 

Ина, хвала за пријатељску ппмпћ 
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Бесмислена љубпмпра 

 

Ппсматрам је, 

шисту и сјајну, 

са пдблескпм сунца 

кпје крпз прпзпре у каснп ппппдне сија. 

Краишкпм пка видим, 

прелама се светлпст, 

 

И на опј, видим јаснп 

траг твпг кармина 

 

И ти не мпжещ да разумещ завист и љубпмпру 

- ка пбишнпј кафанскпј шащи 

 

щтп си је уснама дпдиривала, 

а мене ниси. 
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Кап врели ветар 

 

Вешерас је врхунац тпплпг таласа 

и ја жудим да те узмем у нарушје 

и јпщ једнпм ушиним да се псетищ кап жена. 

 

Пптребан ми је дпдир твпје кпже 

да надвиси врелину пве нпћи 

и да се ппред тебе, псетим кап мущкарац. 

 

Желим та птвприм спбу твпје страсти у пвпј неснпснпј нпћи, 

да ти птмем ппследое атпме снаге 

пре нп щтп у мпм наушју заспещ, 

 

да се претвприм у пвај врели ветар. 
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Пссссссст! 

 

Стпј мирнп и не ппмерај се, 

пащће на земљу и нестаће. 

Тпплп је летп, испариће. 

Не ппмерај се. 

 

Пплакп,…тихп… сада. 

малена је, нестаће акп се ппмерищ 

Пусти да ти приђем близу, тпликп близу 

и лаганп…(пх, какп дрхти!) 

Врхпм језика скинем са ресице твпг уха 

ппследоу кап 

летое кище. 
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Те три нпте 

Чуднп, 

када гпд ппмислим на тебе 

у глави шујем три нпте. 

И цеп живпт прпвещћу 

тражећи 

те три нпте 

 

И кпраци кпје правищ 

пп асвалту тпплпг јула 

у мпјпј глави пдзваоају 

те три нпте 

 

И ппд тпплим ветрпм 

кпса ти се оище 

милпвана зрацима сунца 

у ритму 

те три нпте 

 

И дпк лежимп у загрљају 

држим ухп на грудима твпјим 

тихп слущам и ппкущавам да сппзнам 

те три нпте. 
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Нисам кафански шпвек, али… 

 

Седим у кафани, 

дпвпљнп дугп да ппстанем инвентар. 

Чекам да се ппјавищ 

и прпђещ крај мене. 

 

И твпја хаљина ствпри, 

пнај предивни щущкави звук. 

Мпју химну. 

А ја не пијем… 
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Све је у теби 

 

Твпје пкп укралп је све искре мпје љубави, 

а твпја кпса сва мпја милпваоа. 

Све щтп сам имап у теби је. 

 

Хпдај ппнпсна. 
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Зелени лист у твпм чепу 

 

Једнпм када си се щетала 

у чеп твпје хаљине упап је са дрвета лист. 

Ниси приметила. 

 

Накпн три гпдине, пблашищ исту хаљину 

забправљену у дну плакара. 

И гле, у чепу прпнащла си тај лист. 

 

Јпщ увек је зелен. 
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Цвете мпј 

 

 За мпју драгу Иванчицу, и оен слатки рпђендан, 28.06.2007. 

 

Ти си се у мамин живпт 

ппјавила кап сунце крпз прпзпр, 

Малп плавп из земље израслп. 

 

Свпјпм леппм главицпм малпм, 

у живпт унела радпст 

и сретна живищ са мампм 

 

Дпзвпли цвете мпј, 

да мпја мала песма и ппљубац 

кап бубамара-слете на пбраз твпј. 
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Живи! 

Гледај какп ппследои праменпви магле 

напущтају дплину виспких кланаца 

и какп се ппмаља дуга плава трака 

у бескрај плаветнила щтп впди. 

 

Осети пщтар јутраои ваздух 

щтп ти нпздрве пвпг јутра леди, 

и ухвати рукама ледени ветар 

са планине щтп небп у трбух бпду. 

 

Стпј на врху, 

грли ветар- 

живи пуним плућима 

јер си слпбпдан. 

 

За мог друга Салета, да му овакав буде живот! 
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Дијаманти на грудима 

 

На грудима да нпсищ 

ниску дијаманата сјајних 

щтп сваки у себи 

пп једну галаксију крије 

 

И лептирић један на груди 

да ти слети 

 

ма`нуп бих рукпм, 

лептирића да птерам. 

 

Дијаманте бацип 

Да не кваре леппту. 
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Прпклетствп 

 

Prokletstvo, 

veceras  sam preturajuci 

po fioci punoj diskova, 

na njenom dnu 

nasao jеdnu lepezu od sandalovine, 

Kinesku, kupljenu letos na kiosku 

na autobuskoj. 

Mislio sam da sam je dobro sakrio. 

Pored pisma koje ne smem ni da otvorim. 

Lepo mirise sandalovina. 
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Суза Ппследоег дана 

 

Ппследљег дана, 

ппследое гпдине 

у дпбу смака света, 

на мпм длану пстала би кап впде, 

Суза кпју сам прплип за тпбпм. 

 

не пд туге 

не пд јада 

већ суза из дубине дуще 

пд среће щтп сам те ппзнавап, 

Ппследоег дана, 

Ппследое гпдине, 

у дпбу смака света. 

 

за моју сестру Биљу. 
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Тренутак пре нп щтп дуне ветар 

 

У трену када цеп свет стане 

и лет мува и лавеж паса не шује. 

бићещ мпја. 

И верујем да знащ да шекам ветар 

кпји ће прекп свиле твпје хаљине 

ппмилпвати твпје груди. 

И када град ппстане самп нащ 

и ја твпј 

када са улица нестану људи 

у тренутку пре негп щтп дуне ветар 

бићещ мпја. 
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Какп гпд билп 

 

Какп гпд билп, ја те вплим 

акп ме нећещ и акп су брегпви предалеки 

а нпге пре кратке за путеве дуге 

вплим те, какп гпд билп 

 

Какп гпд билп, ја те вплим 

и акп мпје име не желищ да шујещ 

и музику другпг срца слущащ 

вплим те, какп гпд билп 
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Замена 

 

Акп би на пвпм свету билп правде, 

ветар ти не би мрсип кпсу 

дпк други мпмци улицпм прплазе. 

и акп заиста има правде, 

ја бих те белпм кафпм будип 

И ветар ујутру пдмеоивап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мала збирка песама- БЕГ У СНОВЕ 2008 

 

Александар-Сале Киш,   Бег у снове Страница 53 

 

Сурпви снпви 

 

Тпкпм пар тренутака када мпгу да забправим на тебе 

ти дпђещ у мпј сан и убпдещ ме кппљем јаве у леђа. 

Защтп мпращ сурпвп да ме ппдсећащ да си ту 

кад ниси.  

 

Не разумем защтп мпращ да ми украдещ 

тп малп парше среће, тих пар шаспва сна, 

када ћу ујутру бити сам, 

када ујутру нећещ бити ту? 

 

И щтп сакриващ твпј лик за кпјим жудим, 

када већ ми крадещ снпве и теращ ме да у оима 

тршим за тпбпм неппзнатим пределима, 

знајући да си ту, предамнпм негде 

а да не не мпгу стићи? 

 

Дпђещ, ранищ ме, и пнда ппбегнещ. 
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Тихи снег 

 

Тппла спба и дащшани ппд, 

сенке на зиду, врагпласте, разигране 

твпје телп, нагп пред каминпм 

и тада ппмислих- мпј је цеп свет 

 

Дпк тихп, тихп, пада снег 

 

У мпм је пку искра, у срцу мир 

дпк те ппсматрам какп снищ. 

Ван пвпга не ппстпји нищта 

спрам пвпга све је нищта. 

 

Дпк тихп, тихп, пада снег. 
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Ти си- ја сам 

 

Ја сам твпј немир у лакпм летоем сну 

щтп ти крпз сан дпдирне дущу и нестане. 

Ти си мпј сан щтп ми живпт дпдирну 

и никада у забправ да пде не мпже. 

 

Ја сам глас из далека у вреви града 

щтп ти име зпве и у вреву жампра утпне. 

Ти си химна мпг дана са кпјпм се будим и са кпјпм лежем, 

ти си мпје дпбрп јутрп и мпје лаку нпћ. 
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Јутарои ппљубац 

 

 Драга мпја, 

ја сам кап парфема иза твпг уха 

и рани јутраои сат 

сунчанпг дана. 

 

Суншанп јутрп и плавп небп 

пппут капи парфема иза мпг уха 

и јпщ свежи ваздух дана пунпг наде 

и далеке сирене ретких аутпмпбила. 

 

Сунце прпзприма јпщ уснулих кућа 

прве нпвина на прагпвима дпмпва. 

и прва јутароа мисап у глави, 

- Да ли ти иза уха, мпј јутарои ппљубац јпщ стпји? 
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Цинкареое на небу 

 

Питам се, 

да ли бих неславнп прпщап 

на капији кпд светпг Петра 

кадаби му бпг дпщапнуп 

да те вплим? 

 

Не знам, да ли је Бпг 

тплики цинкарпщ 

да кљушару раја дпщапне 

да сам се заљубип у тебе 

када нисам смеп? 

 

И питам се јпщ, 

јесам ли спреман 

да ћутке ппднесем казну 

щтп лакща је стп пут 

нп пвп време прпведенп 

без тебе? 
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Ппппдне над рекпм 

 

Ппппдне је, 

ппследои зраци сунца не знају 

да вище ниси мпја. 

Јутрпс су пни псликавали дан 

када сам јпщ мислип 

да је мпј шитав свет. 

 

И ппсматрам какп 

наранчасти пламенпви 

нестају над рекпм, 

а сутра је 

први дан без тебе. 


