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РАСПЕЧАЋЕНА ПИСМА ЖЕНИ 

 
I 

 
Пишем Вам писма тупе горчине, 

и осећам да лик ми се мрви. 
Све ми дражесно уз блесак мине, 
па посред душе гриз бола врви. 

 
О, зар да сажмем љубав у риме, 
и како да Вас немоћан дражим? 

Да Вас озарим, како и чиме? 
Једино версом злокобност блажим. 

 
Можда сва писма ова иструле, 
неком фијоком где цвета буђа, 

а моје речи никад не хуле, 
 

тек их прикрива заборав, рђа. 
Ја Вас зажелим стихом да златим, 
крај вашег скута спокојем сјатим! 

 
 



 
 

II 

 
Наше познанство било је плима, 

која мехурно преплави душе. 
У здели срца љубави има, 

довољно да се сва зла заруше. 
 

Долазили сте тек на пар дана, 
провели време у шетњи, причи. 

Кажете, Вама живот обмана. 
Мој подривени тако том сличи. 

 
И онда смо се зближили јако, 

чудесна бића бола и наде. 
Купидон руб нам жића дотако, 

 
само што време дашке украде. 

Ви сте далеко, патите ћутке, 
а ја самоћом згорим тренутке! 

 
 
 

 



 
 

III 

 
Ми се у вечност записујемо, 

над развалином, а тако блиски. 
Разумемо се безгласно, немо, 
лукови дуге за нас чак ниски. 

 
Схватам све Ваше скривене жеље, 

и знам да радо хрлите мени. 
А зашто онда страх у прах меље? 

Ми у сновиљу крвљу сливени. 
 

Склупчали смо се у тајном санку, 
безлетне душе, скрцаног једра. 
У Вама видим ту плетисанку, 

 
која час тамна, час сјано ведра. 

Згрчићу усне, рећи да волим, 
и умом бистрим и телом голим! 

 
 
 

 



 
 

IV 

 
Полако мили к`о паук време, 

разоткривамо најдубље страсти, 
јер нам и мисли у чежњу стреме, 

то постајемо изданци сласти. 
 

Нек` ова писма бар посведоче, 
о тој љубави у трошном трену. 
Од прапочела смрти кост коче, 
кад Харон свије очима мрену. 

 
Записујем Вам све ове речи, 

да нас прашина, бездно не затре. 
Знајте, даљином многи су свисли, 

 
а љубав често безнађе сатре. 
По мени већ се таложе глеђи, 

трептање смрти буде гост веђи! 
 
 
 

 



 
 

V 

 
Дуго се нисмо уснама такли, 

а руке траже баш пут ка кожи. 
Кристални бол се зенама цакли, 

сред бића наших трулежност гложи. 
 

Вама су мила капци већ модри, 
гнусном тишином самоћа тишти. 
Мирис ће писма бар да ободри, 

где реч уз крике кроз Вас завришти. 
 

Изнова све је залудно, мутно, 
без Вашег гласа језа корача. 

Жижљиво време капље злослутно, 
 

и суза лице мермерно глача. 
Усуд нам ланце све звонке кује, 

о Вама госпо живи сан снује! 
 
 
 



 
 

VI 

 
Уснио сам Вас, били сте бледи, 

тужни, посиви, без трачка смеха. 
Образе Ваше слад не замеди, 

већ рије отров с чеоних стреха. 
 

Брилијантне су љубави круне, 
и затрептасмо ненадним заром. 
Само што усуд год нам укуне, 
па спалимо се ватром и гаром. 

 
Сванућа плану у неизвести, 

Ви недосежни, тајанства Жено. 
Зато све јаде згрчим у пести, 

 
љубави труње, тло стрмостено. 

Зорење сипи, црнкасто јутро, 
још један траг се за Вама утро! 

 
 
 
 



 
 

VII 

 
Ове смотуљке браон папира, 

нанижите у слатке евенке. 
Већ утрнуће вене сабира, 

у залеђене кроз вечност сенке. 
 

У нама трза крвца и бунца, 
изгоре руке од недодира. 

Пенелопа сте сред глогов - трнца, 
што рубин - сузе у недра збира. 

 
Лозом од речи Вас сам уплео, 
да вековечим све што се ћути. 

Памучним скутом обрести хтео, 
 

а ледни прсти још бриде крути. 
Таложимо се у сржи леса, 

где студен крхке росиштем стреса! 
 
 
 

 



 



 
 

УЖИТАК 

 
Лицем ти цва милина, бедрима влага веје, 

образи драгољубни, засјаје кристал - пламом. 
По кожи врели додир жустро и нежно сеје, 

док твој се ватрен поглед меша са собном тамом. 
 

Ноћ је и свуд тишина, а наше вите сенке, 
лелујају и плешу, као модре фигуре. 

Уплели смо се драга у слаткасте евенке, 
из којих сласти вруће капљу и зреле цуре. 

 
Дубоко у ужитке помамне наше зашли, 

напајају се бића лепљивим соком с усне. 
Дрхтавим покретима тајне врхунце нашли, 

 
згрчене нас уз јеку крик пожуде запљусне. 

Прилепиш се уз мене, чим телесни хук стане, 
и кад страсти замину, тек румен - зора сване! 

 
 
 

 
 



 
 

ЖЕНА И ЖУДЊА 

 
Витоперо тело, миришљавог даха, 
Сладуњави занос, Еросовог праха, 

Китио је топла, саливена недра, 
Док се росна капка цаклила низ бедра. 

 
Знатижељне руке, кичма брезовита, 
Пламсају у жени сва жеђања скрита, 
И живац на врату ненадно се трзне, 

Кад је пљусак сласти образима крзне. 
 

Посматрам ту кретњу, заврело таласа, 
Распаљена фина у стомаку маса. 

Преко влажних леђа свилен додир клизне, 
 

Уснице завреле усхићењем гризне. 
Извије се онда, жустри титрај стегне, 
Испијена клоне, чим лебдење слегне! 

 
 



 
 

БЛИСКА БИЋА 

 
Потражим твоје очи у сјају бледе зоре, 

капи кристалне росе, где се светло прелама, 
и миломазни зрачци челом ти се разгоре, 
обливена си заром, таласастога плама. 

 
Срешћемо се под крошњом, меке, танане брезе, 

мирисаћеш свежином, нијансом љубичице, 
док финим златовезом ветар по коси везе, 
додирнућу ти дланом, лепотом ткано лице. 

 
Задрхтаћеш лагано, ко крошње што се њишу, 

осетићу тад твоје дрхтаје и немире. 
Већ ти се груди топле од даха силно шире, 

 
а наша бића блиска истим удахом дишу. 

Лакоћом пољског смиља, овићеш се крај мене, 
попут крхке и нежне, лебдеће морске пене! 

 
 

 



 
 

ИСКОНСКА ЛЕПОТА 

 
Недохватна тајно, висости небеска, 
ти затапаш душу најфинијим пићем. 
Упија те жена, као фарбу фреска, 

из космоса канеш врхунским ужићем. 
 

Дражесна лепото, сило витостасна, 
девојачком кожом раскошном се пропнеш. 

Пландујеш у сржи, крхка, милогласна, 
ћућориш у срцу, па у очи попнеш. 

 
Студене загрејеш, кроћене уздижеш, 
битишеш у телу, сред крвнога слапа. 

Звездани прах лицем ђинђувама нижеш, 
 

бритки вид пред тобом милином растапа. 
Уз твоје напитке разбукте пијанства, 

заљубљене кличу клице човечанства! 
 
 
 

 



 
 

МИ ЈЕДНО ДРУГОМ СКУТ 

 
Сам бих нестајао, несносан и сакаТ, 

махом засијао, к`о натрули дукат. 
Утиша ми се звук, исцурела зена, 

повијам се у лук, љубав скамењена. 
 

А то у хладноћи растрзана срцА, 
душе у самоћи, грло горчи, грца. 

Неспокој тад узри, крик казује сву моћ, 
као кошницом ври бол кроз наглуву ноћ. 

 
Шушти ли нама крв, ми ли смо крти паЊ, 
да л` нас растаче црв, сија љубав, огањ? 

Размакни у трену ту паучину сна, 
 

Аортину мрену разгрни сву до днА. 
Заволиш, заволим, дршћемо као прут, 
телесима голим, ми једно другом скут! 

 
Сонет у сонету 

 
 



 
 

МИ ЈЕДНО ДРУГОМ СКУТ 

 
Сам бих нестајао,                Несносан и сакаТ, 

махом засијао.                     к`о натрули дукат. 
Утиша ми се звук,                     Исцурела зена, 
повијам се у лук.                  љубав скамењена. 

 
А то у хладноћи                        Растрзана срцА, 

душе у самоћи.                        грло горчи, грца. 
Неспокој тад узри,            Крик казује сву моћ, 
као кошницом ври.         бол кроз наглуву ноћ. 

 
Шушти ли нама крв,        Ми ли смо крти паЊ, 

да л` нас растаче црв?        сија љубав, огањ? 
Размакни у трену                      Ту паучину сна, 

 
Аортину мрену.                  разгрни сву до днА. 

Заволиш, заволим,              Дршћемо као прут, 
телесима голим!             ми једно другом скут! 

 
Паралелни сонет 

 
 



 
 

СНОВОДИЉА 

 
Сакриј се у моме ваздушастом бићу, 

тело склупчај клупком око мојих вена. 
Кад зловоље стисну и сиктећи сплићу, 

тиховање тражи подно мојих зена. 
 

Два живота имаш, први је ту где си, 
а други у мени тајанствено живиш. 

Сноводиљо красна, светлодашна јеси, 
вани као и ја, измаглицом сивиш. 

 
Вавијеков буди гошћа мојој крви, 

усамљене душе болећивост мрви! 
Живот често буде само што се снива, 

 
зато не задоцни, већ у мени усни, 

око срца својим благим дашком згусни, 
и ослушни како љубав шушти, слива! 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

СОНЕТ УЗВИШЕНОЈ 

 
Никада ми нећеш бити Мона Лиза, 

јер осмех ти више тајни зна да скрива. 
Она је тек слика, ти врцава, жива, 

и духом вијориш, а њу црв нагриза. 
 

Оду, ове речи, у сонету нижем, 
у ком вечно трајеш, свету невидљива. 

Нек` ти биће мирно у рими почива, 
тако могу да те кроз вечност уздижем. 

 
Лебдиш крилом тајне, још си загонетка, 
коју разоткривам док се клањам зори. 

Осликану видим те у аурори, 
 

лепота ти вуче нит из прапочетка. 
Гласови из уста твојих, милозвучје, 

прими ме кад клонем, рушан, у наручје! 
 
 
 
 



 
 

СОНЕТ О ЊОЈ 

 
Илузија ниси, ни кула од песка, 

коју вода жустра вртлогом разнесе. 
Теби ко олтару љубав се принесе, 

сениш плаветнило сафировог блеска. 
 

Ја по кожи нећу бисерје да качим, 
пред сјајем твог лица све друго је сиво, 

а све моје живне, што било неживо, 
очима ти пливам, и сузама зрачим. 

 
Чије ли си лозе, са сазвежђа стижеш? 
Прхнеш душом срне, небо се заљуља. 
Утулим ли мисли, будеш ми жаруља, 

 
таман ме са мером кротиш и подижеш. 
Магнетном силином слепиш ме за усне, 

и биће се моје у твом бићу згусне! 
 
 
 
 



 
 

ЉУБАВНИ ПЕСМОПОЈ 

 
Сном одмори очи уморне и сане, 
а ја ћу ти бити срцу златоносац, 

и љубави вреле, ужежене просац, 
нека ти по лицу шапат мој застане. 

 
Кад уцакле зоре, бистре, мирне, ране, 
твоје коже жељан јесам сладокусац. 
Мирисан ти пружам и мекан убрусац, 
образе изгланцај, топле, разбуктане. 

 
Синеш сјајно попут цирконскога броша, 

суптилне лепоте буди гласоноша. 
Посребрени лик ти крај мене беласа, 

 
обнажена душо, мирујеш, тихујеш, 

надљудском лепотом у мени стихујеш, 
умилна и кротка, вило танкостаса! 

 
 
 
 



 
 

СТИХОВИМА САЊАМО СИТНИЦЕ 

 
Сонет ти кројим, звездонитом шијем, 

и метеорским металима саздам. 
Прахом космоса, млечним путем гиздам, 

па кишу речи свуд по теби слијем. 
 

Трепере ноте, симфонија сипа, 
разгаљене се расипају речи. 

У нашој крви љубожар зазвечи, 
а усна усну гризе и зуб штипа. 

 
И када Сунце вулканима спласне, 

а дан пред ноћцом шибицама згасне, 
топлим ми дахом урони у лице, 

 
Хоћу да сонет с уста се одапне, 

чежњу и милост лагaно ти шапне. 
Ми стиховима сањамо ситнице! 

 
 
 
 



 
 

ПОПУТ ЉУБАВИ 

 
Заволех те до бесконачности, 

попут цветова, попут зрачности. 
Попут мириса, попут слаткоће, 
попут босиљка, попут крхкоће. 

 
Попут пољупца, попут ужитка, 
попут сазвежђа, попут освитка. 
Попут кристала, попут бисерја, 
попут врхунца, попут безмерја. 

 
Попут чудеса, попут лепоте, 

попут божанства, попут чистоте. 
Попут макова, попут топлине, 

 
попут росишта, попут светлине. 

Попут молитве, попут пламсања, 
попут бистроће, попут дисања! 

 
Анафорски сонет 

 
 



 
 

ЉУБАВ 

 
Људске се душе злате кад воле, 
све друго само раздорна замка. 
Лепота бића, спасења сламка, 
а беспутне су те мржње голе. 

 
У срцима је скривена шкриња, 
трн и лат руже, кап вина, меда. 
Вољене Божја благост погледа, 
очињим језгром љубав растиња. 

 
Букни животе, сном, искричави, 
и галактичким сјајем заплави! 
Жарно је лице, гори кост чела, 

 
Амур варнице тлом разасипа, 
као мирисе пред сумрак липа, 

љубав, плес ватре, рубом пепела! 
 

Волети, то је, кад и бол штипа! 
 

Сонет са репом 



 
 

ЗРИШ КАО КЛАС 

 
Сишла са висина у мисли ми нага, 

врцава, пожудна, потом мелем, блага. 
Влас разбарушена, силна, маштовита, 

одана, чежњива, податна и вита. 
 

У самоћи, тами, искричава снага, 
неопипна жеља, а блиска и драга. 

По твојој се души древни запис чита, 
ужитака с тобом никад умност сита. 

 
Мом си бићу дашак, узриш ми као клас, 

а чупаш из мене, уз гороломни глас, 
и смрвљено лице и таласасти стас, 

 
с друге стране станеш, на онај небни тас. 
А можда си била тек сноводиљски брид, 
што разумност стере, тупећи бритки вид! 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ЖЕНА ЈЕ БОЖАНСТВО 

 
Преливена кожа ужеженим златом, 

безвреме ти вратом драгуље наниже. 
Ти се не граничиш са космичким сатом, 

јутро светлим јатом образе ти лиже. 
 

Богиња си Зора, нестварана и ретка, 
меро прапочетка, небеског тајанства. 
Исконска лепото, благо мог иметка, 
вечна загонетка, далеког божанства. 

 
Уздрхти пред тобом душа ми васцела, 

искричава вине, у твој лик удуби. 
Зрно мога ока кад би зажелела, 

 
ћутке бих га дао, нека невид сруби. 

На граници праска, тик да експлодира, 
дамарима љубав струном завибрира! 

 
 
 
 



 
 

СЈАЈ ЗВЕЗДЕ 

 
                                  Милујем звезде, срцем се гнезде! 

 
Има звезда што кристално сјаје, 
што разгоре космичком висином, 
што распале планетном дубином, 
што Божији жар им пламен даје. 

 
Има звезда што прочешља ветар, 

што рађају пламичке и свитке, 
што не умру, већ снују ужитке, 

што заруде успавани етар. 
 

Има звезда што искром севају, 
што спокојно једре васионом, 

што проклизе узвишеним троном, 
 

што трептајем љубави певају. 
Има звезда што бескрајем језде, 
што се ноћу мојим сном загнезде! 

 
 



 
 

САМОЋА ЖЕНЕ 

 
Она је у цвату младалачке снаге, 
корака у срне, леђа вите брезе. 

Сочне груди шири, набрекле и наге, 
меким дланом цветне јастучнице везе. 

 
О, тако је сама, у слепој тишини, 
ужитака жудна, додира и приче. 

Из сна у сан тоне, машта у дубини, 
да маглене ноћи миловању сличе. 

 
Зазидано тугом заћутало биће, 

ту раскошну жену сплин, самоћа тишти, 
за страстима тело пуно магме вришти, 

 
а постељом жена чемер ноћи сплиће. 

Уморна, бар усни, вољени те нежи, 
додирима врат и образе заснежи! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ЧЕЖЊА 

 
Бескрајима лутам, не бих ли те срео, 
озарену светлом и мирисним дашком, 

и ткам те од жеља, вајам златним прашком, 
у себе сам твоје немире упрео. 

 
Разоткривам жеље које желиш скрити, 

да поделиш с неким можда хоћеш чежњу. 
Дај, на длан ми разли ту душицу нежну, 

у трену ће ватра страсно нас облити. 
 

Ипак, само ћути, паучина хвата 
све чега се ових дана само такнем. 
И како од себе таквог да умакнем, 

 
када ми се живот к`о једро ломата? 

Забораву са мном хајде се придружи, 
о, чежњо, бар лицем још нам дуго кружи! 

 
 
 
 



 
 

ЗИМСКА НОЋ 

 
О, како је красно у ноћима студи, 

тек прозорска стакла зимска цича стеже, 
ти прислониш на ме једре, топле груди, 
док нас трептај среће обгрљене свеже. 

 
А у соби ватра, простор зрачи миром, 
образе ти глачам покретима разним. 
Прочитам сонете натопљене лиром, 
уморну успавам шапутањем мазним. 

 
У ономе часу умом кад сан крочи, 
и заклопи капке, сјајне, миле очи, 

поспана ти глава на раме ми клоне, 
 

спокојем задишеш, згрчена уз мене, 
стопе нам се коже врело припијене, 
па све до јутрења нежни снови роне! 

 
 
 
 



 
 

ОДА ЖЕНИ 

 
Хоћу да се дивим честитости твојој, 

знам, многи то раде, плитко, ради реда. 
К`о на Афродиту мора да се гледа, 
на рађање звезде у вечери мојој. 

 
Силна одвајкада, узвишена, једра, 
некад се занесем па све задрхтури. 
Ветар твога даха планине растури, 
будан често усним облине и бедра. 

 
Ћутиш, само ћутиш, собом опседнута, 
а лаванда - кожом жеља моја плута. 

Знам да си одважна, бурна слободарка, 
 

само на тренутак с висине се пусти, 
и разгрни овај мрак у срцу густи, 

да ме свог озари светлост твоја јарка! 
 
 
 
 



 
 

КУПИДОН 

 
Шетамо крај реке, сањиви, у поноћ, 
трепери нам Небо, емоције језде. 
У оку кристали, бисери се гнезде, 

Купидона зовем, пристиже у помоћ. 
 

Узбурканом реком лебде вреле мисли. 
Врбе младе шуште, ветром разигране, 
тренутак је вечност, ту жели да стане, 
прсте смо уплели, привили се, стисли. 

 
Шапатом се душе споразумевају. 
Час твоја час моја лагано поскочи. 
Купидон се слика кроз зенице, очи, 

 
а у телу звезде сјајем сазревају. 

Када овај сан се к`о пара расплине, 
бујање љубави и у нама мине! 

 
 
 
 



 
 

ПРОЛАЗНИЦА 

 
За том пролазницом развије се често 
мирис надахнућа, исконски, индијски. 
Заузела вешто чак Венерин престо, 

грациозним ходом плени одистински. 
 

Леонардо слика мистерију њену, 
осмех је украла с платна Мона Лизи. 
Погледам је кришом, тако опчињену, 
богиња јој Лада глатким лицем клизи. 

 
Сви Наполеони, Бич Божји Атила, 

освајачи светски стидљиво занеме. 
Чаробни напитак у венама скрила, 

 
љубавни еликсир капље с усне њене. 
Образе јој светлост јутарња первази, 

моја рука као Еросова мази! 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

ПОКРАЈ МЕНЕ ЋУТИ 

 
У ноћима када неспокоји тиште, 

по лицу ми распи додир свилен, медан, 
и обгрли ватром, овај час то иште, 

лавином ти течем, Етни мојој предан. 
 

Када се ушуња немир ми у тело, 
помислим да ниси ведра покрај мене. 

Образе ти припиј, ту уз моје чело, 
загледај питомо у сјајне ми зене. 

 
Осети жаруљу, по кожи светлуца, 
пожудне и меке усне ми растопи, 
и уздах задржи, грудима да пуца, 

 
када страст понесе, очи не заклопи. 

Погледај ме само, док сласт вид замути, 
пламен кад утихне, покрај мене ћути! 

 
 
 
 



 
 

ПЕСНИКОВА МУЗА 

 
На крилима тајац несносно таласа, 
растрзане мисли, загубљена дела. 
Музу стиха зовем, умилнога гласа, 

без њених ми чари лиска песме свела. 
 

Трепти пламен свеће, по соби вијори, 
капље поноћ густа, мека попут плиша, 

и муза се јави, дахом зашумори, 
па немир у бићу спласне и затиша. 

 
Она и ја само језик тајни знамо, 
и у ситне сате уплићемо риме. 

Једно другом мисли тајанствене дамо, 
 

саткамо од речи сонетне ћилиме. 
Обзорје се види и трен је да сване, 

муза залепрша, сине и нестане! 
 
 
 
 



 
 

ПОВЕДИ МЕ  ДО СЈАЈА ЕКСТАЗЕ 

 
Шта ће нама речи кад можемо више, 
зар да реч нам груба сећања посиви? 

Крај мене си, шапћи, можеш ти и тише, 
само ми се подај и уз кожу приви. 

 
Твоји су ластари никли ми кроз тело, 

ни боре нам неће осликати лице. 
Захуктало време замке разапело, 
а у нама брује акорди кроз жице. 

 
Дрхтаје ослушни, вибрирамо скупа, 

бескрајност постаје преплитка и уска. 
Пролазности ветар прозорима лупа, 

 
шта ли нам то може, иста нам је љуска. 

Поведи ме кришом до сјаја екстазе, 
кораци нам истим ритмом вечност газе! 

 
 
 
 



 
 

ВЕЧИТИ ДУЖНИЦИ 
 

Жарогорно тело иштем за склониште, 
велелепну музу, свевидног чувара. 

Ослушнем, минути вратоломно вриште, 
ноћ потанко траје, зора светлом вара. 

 
Пружи к`мени руке, предај ми се сама, 

уплашена немој изливати слабост. 
Самоћа све згори, као сламку слама, 

зачуђен, ја спознах, грудоболна младост. 
 

Ослушкујем, дишеш дубоко у мени, 
ми просути жар смо по леденој води, 

и трн си и благост засијаној зени, 
 

сваки титрај твој ме сломи па породи. 
Једно другом као вечити дужници, 

окрзнули пламен сласти љубавници! 
 
 
 
 



 
 

ДОДИР 

 
Трагове остављаш небројано пута, 

клизиш попут уља, грејаног на ватри. 
Лепљива ти рука по кожи залута, 

усни око врата, цваст љубави снатри. 
 

Занесеш се телом, к`о стрела удубиш, 
ближи си божанству него земном свету. 

Разнежене усне уз образ приљубиш, 
подаш мирис души и назеблом цвету. 

 
Кад умор савлада, преметнеш се кришом, 

у одаје срца, да обновиш страсти. 
Ћутањем се мериш, ил` музиком тишом? 

 
Свиленкаст и мекан, оштар, игличасти. 

Привиђење ниси, варка мога ока. 
Жишка из дубине, бескрајно дубока! 

 
 
 
 



 
 

ВАНВРЕМЕНА 

 
Развездана обличја да ти се лицем стопе, 
у ноћи која цури свим галактичким жаром, 

и очињи се капци засребрени заклопе, 
ожежени исконским, Пенелопиним заром. 

 
Још тобом нека узри дашак љубодрагања, 

и мироточи кожа најпиткије нијансе. 
Постани ванвремена, симфонија слагања, 

велемила лепота, тон јутарње сеансе. 
 

Глас, твоји уздисаји, баршунасти слап звука, 
и покрети лабуђи, стасају лакокрили. 

Буди ребарно перо, спектром дугиног лука, 
 

јер ми свиластим санком у сазвежђу уснили. 
Корењем се задуби, мојим стаблом ужили, 

нама и зрачци душе једним предивом свили! 
 
 
 
 



 
 

ТИХО, ОНА СПАВА 

 
Образе миришем, глатки стомак, бедра, 

мириси се плоте раскошни по кући. 
Длановима титрам врат вити и врући, 
спокојна је, тиха, надахнута, ведра. 

 
Опојно лепрша нијанса парфема, 

и линија тела постељом оцрта. 
Издашна је воћка, слаткородног врта, 
анђеоска песма, божанствена тема. 

 
Умиљата кожом, к`о лат цвета мазна, 
саздају је нежна, фина ткања разна. 
Повијених ногу, спава покрај мене, 

 
на боку, док ваздух рашири јој дојке, 
по мом зарном лицу распрши увојке, 
ја је топлу, снену, пазим, жарим зене! 

 
 
 
 



 
 

ЗЛАТОТИСК ЖЕНЕ 

 
Мириси баршунасти ваздух собе затопе, 

И ноћ се затрепери сјајем блиског сванућа. 
Руке су ти под главом, и сном залебде стопе, 

Изливаш ми дамаром орканска затрнућа. 
 

Седим крај твог узглавља, нежим те, гледам нагу, 
Чује се како дах ти заклиза преко усне. 

Ех, бистрим златотиском вазнесем моју драгу, 
Жишком узри лепота, телом чист кристал згусне. 

 
Њишеш топла и мила, а јутро већ се цакли, 
Еонским границама кад безвреме упакли, 

Нас двоје надживимо сва слаткаста чезнућа, 
 

Образе нам пољупци пред зорење обрсте, 
Ћутимо заплетени, жар свитка жеже прсте, 

У меком загрљају, љубавног надахнућа! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТАЈАНСТВО ЛЕПОТЕ 

 
Попут пирамида, тајанствено, тише, 

спокојно и мирно равним ритмом дише, 
и у глави јој се лаган санак њише, 

лепотом се жене сонет сам испише. 
 

Прозирном тканином бокове прекрила, 
свака се облина савршенством слила. 

Еликсир чедности уснама испила, 
брезовитим телом покрај мене свила. 

 
Видим је где лебди у млечноме трагу, 

експлозијом звезде допуњује снагу. 
Изнова је мазим, нестварну и нагу, 

 
и пољубим кришом, уснулу и благу. 

Космичком прашином пепелила косу, 
мирис еденскога цвета моме носу! 

 
 
 

 



 
 

ШЕТЊА 

 
Вече тек прахом пада, одлазимо у шетњу. 
Chloe мирише нежно, по капуту ти, врату. 

Посматрам твојих ногу, леђа, рамена кретњу, 
док јесен Рачом шушти, дланови нам у хвату. 

 
Обгрљени смо благо, шапћемо наше приче, 

усана меких додир, врелином кожу спаја. 
На буктиње нам душе завијорене сличе, 

које распали пламен, дах топлих уздисаја. 
 

Шетамо мраком тихо, само кораци звоне, 
говориш о свом срцу, како ти трепти биће, 

а васионом искре и звезде већ се роне, 
 

и све к`о магла мину, то рушно јутро свиће! 
Будим се, новим даном, стрепња трном дочека, 

а ти крај своје ватре, ћутиш, плачна, далека! 
 
 
 
 



 
 

СОЗЕРЦАЊЕ ЖЕНЕ 

 
Саткаћу милозвучјем бар стотинак сонета, 

и све ћу закитити једрим лицем, очима. 
Латичастом финоћом закраси те поета, 

слаткогодни си нектар, врли пелцер сновима. 
 

Љубав у созерцању, а ти преда мном нага, 
додиром те первазим, женственост пређе преде. 

Постајеш непојамна, анђелски сјајна драга, 
са тобом се васкрсне уз блажне недогледе. 

 
Можда си ми божица, и ниси само жена, 

тобом скрито божанство, у телу, капи крви, 
јер еликсир ужитка дамаром куља, врви, 

 
кожа ти цветородна, мирисом заливена. 

Шапућеш да си муза, што се кроз мене пропне, 
и забрује сва чула, надраже меке опне! 

 
 
 
 



 
 

БИСТРООКА 

 
Некада кроз снове благо зашапућеш, 

закључане речи, тајне теби знане, 
што облију усне снене, засијане, 

па свијеш уз мене и сву љубав згрћеш. 
 

Очима се мојим лик твој то огледа, 
чим распростре зора тепих светлуцави. 
Тихо дишеш, спаваш, врат ти голишави, 

мек, топао образ, мирисна и бледа. 
 

Кад маглени сан се у етар распрши, 
изворски потечеш, новом дану гипка. 

Лице ти јутарњи ваздух пипком штипка, 
 

а свежина даха на трен тек загуши. 
Добро јутро, мила, музо бистроока, 

родила те млада светлост са истока! 
 

Недеља, 17.02.2013. године. 

 
 



 
 

ЉУБАВ И СНОВИЉЕ 

 
Кануло је младо, голишаво вече, 
доба за кушање тананастих пића. 

Капљица се твоја заврела растече, 
и слаткаста прожму финоћом ужића. 

 
Раздрагана музо, богињо и жено, 

осетим да дахом засвежиш ми уста. 
У мах се учини, о замко, опсено, 

велелепним заром блесне душа пуста. 
 

А када се мисли сновиљем осаме, 
недохватне жеље маштаријом раме. 

Љубав, плес на ветру, самоникле руже, 
 

жарогорне искре лину длановима. 
Потајно смо срећни тек тихим сновима, 

образи у њима зрачком заокруже! 
 
 
 
 



 
 

ЗВЕЗДАНА ПЕСМА 

 
Вратићу се теби када себе схватим, 
образе ми можда препознати нећеш. 
Мирисе и руке, струк узани памтим, 

питаћеш се коме крхког тела крећеш. 
 

Хоћу да ти сенку месечином бојим, 
тек те као песму уз чежњу просневах. 

Пред тобом озарен, а и сломљен стојим, 
задњи стих ти овај са звезда испевах. 

 
И певати више знам никада нећу, 

распрсло се време, умукла музика. 
Небом да корачам ја од других пре ћу, 

 
заплашен од себе, тебе, и твог лика. 
Дан обара ноћцу, тишина се мрви, 

а ја те још правим од властите крви! 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

ЧЕКАЊЕ 

 
I 

 
Као да је стена притиснула вече, 

хладноћа се шуња угловима собе. 
Страхујем и чекам, ћутња очи пече, 

руке ме тишине грле па оробе. 
 

Размилели жмарци образ ми најеже, 
из бунила тргне тек олука шкрипа. 
Капи крви ове у бездан ми беже, 

безвреме ме ледним треном обасипа. 
 

И ко то још чека, без стида сем мене? 
Казаљке што коче обавили снови. 

Молим поноћ да се сва трома покрене 
 

и зора у таму кришом да уплови. 
Шта ли ја то чекам, још на истом месту? 
Чезнем сав док гостим језу, гошћу честу! 

 
У поноћ, 24.04.2012.  године. 



 
 

II 

 
У првом сонету, чекао са страхом, 

са зебњом и чудним немиром у себи, 
знај, никад те више тако чек`о не би, 

макар све плануло, само једним махом. 
 

Гледам те и немо на станици грлим, 
набој емоција, све постане бело, 
јер вид се помути, и душа и тело, 

а сад кад смо једно, рaдије ти хрлим. 
 

Тик си ми уз раме, а у руци стежеш, 
две оловке, књигу, кожни повез фини. 

Дарујеш ми све то, па ми се учини, 
 

да си рекла, волим, и да срцем жежеш. 
Мали сто, седимо, гледамо се ћутке, 
уплели се прсти, ноћ пише тренутке! 

 
Среда, 19.12.2012. године. 

 
 



 
 

СУЗА 

 
Из тајних дубина очима пркосиш, 
као дивља река аорту разбијеш. 

Излијеш по лицу, кратко га оросиш, 
уснама зацаклиш, ка грудима слијеш. 

 
Емоцијом срца тананом си ткана, 

блистава ил` мутна, ледна, врела, јавиш. 
Радошћу и тугом што руши саздана, 
језерца на души и плићаке правиш. 

 
Дланови те бришу када се постиди, 

пробуђени сањар, наг без својих снова. 
Обасипаш зену која обневиди, 

 
опече је поток течнога олова. 

Потисну те некад капци кад се стегну, 
па све сумње наше под кожу прилегну! 

 
 
 
 



 
 

УТРНУЋЕ 

 
И брига ме да л` ће доћи безброј глава, 
на сахрану да ме уз плач глупи прати. 
Са човеком често сахрани се слава, 
у коштану дупљу кад се језа сјати. 

 
Хор ваших гласова затрепери лажно, 

а ја све ћу чути, као пророк знати. 
Док спокојно лежим једино је важно, 

твој последњи поглед да ми лицем сврати. 
 

Задња грудва земље по ковчегу лупи, 
коначно тишина кад тупа наступи, 

само се окрени, дубоко удахни, 
 

јер сад је даљина све што нам је дато, 
окани се мене, непомичног, зато, 

животу пред собом тако млада махни! 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

МРТВА ЉУБАВ 

 
Нестаћеш кад прве кише маха узму, 

у туробној ноћи јед срцу наврати, 
низ стаклено лице горкост суноврати, 

а мисли и љубав згаришта обузму. 
 

Тишина и пустош, сећања сагоре, 
мирисе за тобом из собе разгоним. 

Разделим се с бићем, изнутра одроним, 
очи тама рами, док се не затворе. 

 
Ватра је још само тињала у пећи, 
а замрло време, следило свануће. 

Прижељкујем залуд твоје тело вруће, 
 

негде другде оно зажели прилећи. 
Ниси на мом врату, ту стисао удав, 

смрскана нам мрезга, ћути мртва љубав! 
 
 
 

 



 
 

УСПОМЕНЕ НА ПАПИРУ 

 
Када време растргне нас, сећања и звуке, 

ја се смирим у сјају недогорелог неба, 
а ти, старица бледа, коју немир колеба, 

с полице узмеш књиге, што писах мирне руке. 
 

Живиш од старих нада, горчином свога хлеба, 
а проседа ти глава затражи наше луке, 
знаш да сам уметнуо сонетима поруке, 

јер у шупљој самоћи глас стиха бар затреба. 
 

Седиш и у тишини пребираш по папиру, 
и навиру ти слике, севну дубни ожиљци. 

Већ уморна и трома, гасиш жижак светиљци, 
 

прхнеш у своје снове, где искре не умиру. 
Крагујевац, пролеће, усањаш да си млада, 

лепршаш покрај мене, сљубљена, изненада! 
 

Ноћ, 24.08.2013. године. 

 
 



 
 

БЕГ 

 
Пробудила си ме својим звонким ходом, 

по соби у којој мрак је студен пао. 
Мирисима твојим залуд сам се ткао, 
јер птица у теби жуди за слободом. 

 
Бег је можда излаз када бреме стисне, 

сви некуда беже, с циљем ил` без њега. 
Окрени се, иди, распукла се спрега, 

под временом тело свачије подврисне. 
 

Дуго ми се није слатко ни уснило, 
уплетени нисмо више попут леса. 

Испили смо скупа грумен лудог беса, 
 

оковану маску лице нам упило. 
Када вапај ломи небројано пута, 

сутрашњице чељуст бића нам прогута! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НЕМИР И САМОЋА 

 
Губе нам се нити, а време одмиче, 
и сваки се минут с вековима сроди. 

Кипти живот, пени, и крај нас промиче, 
таласом ко шајка сред олује броди. 

 
Када очне капке јесења ноћ склопи, 
а срца постану страхом отрована, 

немир као челик тела нам опклопи, 
па самоћом бића буду окована. 

 
Моје мисли могу тек да те обгрле, 
али често тону и смрвљене клону. 
Када време мине, коме ће да хрле, 

 
јер у пустош наша надања утону. 

Шта се то у нама прелама, закида, 
разједе дуб душе, па изнова вида? 

 
 
 
 



 
 

СЕЋАЊЕ 

 
Дрхтиш ли због мене мила попут прута, 

ил` се ветар само телом поиграва? 
Можда је коб опет охола и љута, 

без труна љубави све смлави та страва. 
 

И све ове песме, магличасте речи, 
сонети што клече повијених глава, 

нестаће кроз време, што подмукло звечи, 
проћи ће нас љубав, заобићи слава. 

 
Сећање, то горко, омамљиво воће, 
затрова нас редом, то жели и хоће. 
Сећање, то чудо, унутрашњи немир, 

 
понекад затресе и уснули свемир. 

Све сам некад им`о, одрекао свега, 
ко то струне кида, уз прасак, због чега? 

 
 
 
 



 
 

У ДАНИМА ОВИМ 

 
Не плаши се мила те моје бледоће, 
ни кад ми се усне у самоћи згрче. 

Пролепрша гипка покрај мене јуче, 
омако се корак, да те прати хоће. 

 
Вечери се оне дотакнем, свих сласти, 

ватра у камину жарила је жишке, 
а на столу вино, од јабуке кришке, 

залуд, јер без части све се упропасти. 
 

Осмехнеш се некад, лако вијорећи, 
а трептави поглед другом ће утећи. 
У данима овим, мила, магловитим, 

 
и од сенке туђе оштро ја се пренем, 

за лицима сличним често се окренем, 
сви када зарате, једини те штитим! 

 
 
 
 



 
 

ШАПАТ КАД СЕ ГУШИ 

 
На теме кад се живот обруши, 
бићемо сужњи, погледа бледа. 
Шаптање наше кад се угуши, 
клицу нам рђа тупо наједа. 

 
Тражили смо се, бескрајно, свуда, 

у затвор душе своје сишао. 
Били смо зрнце космичког чуда, 
и крви шум што нагло стишао. 

 
Више и нисам сигуран како 

изгледаш, да л` си вечито лепа? 
Бесмислено је, ништавно тако, 

 
кад презрен дан је, ноћ рупа слепа. 

У маху стрепња кад нас оголи, 
ти се приволи, за нас домоли! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОНЕТ - ПИСМО 

 
Нема те да синеш сред моје мрклине, 
потоње је писмо стигло дана давног, 

кишног лета прошлог, од тада ме тавног, 
студ у мисли прашне, злослутне порине. 

 
Зато ти и пишем сонет на папиру, 

по коме се трулеж и мемла већ хвата, 
узалуд је перо, од речи позлата, 
кад у очне дупље авети задиру. 

 
Ти знаш како звуци тескобе захукте, 
и самотно тело пепелно растресе. 

Место драгозвучја стравичности букте, 
 

топлину сновиља лед јаве разнесе. 
Већ бескрилне наде у бездно пониру, 
па наши животи, пусти, тлом завиру! 

 
 
 
 



 
 

СЕНКОМ ЋУ ТИ ДОЋИ 

 
Када будеш чула да су ми очи прах, 
и да већ загасих жишку у грудима, 

да сагорео је мога живота дах, 
сенком ћу ти доћи, тек веруј чудима. 

 
А када разнесем лице мутним небом, 
да призовеш кишу и топле ветрове. 

Окрепи ми душу црним вином, хлебом, 
нека, ти не жури у моје светове. 

 
Лагаће те да сам нестао, ти ћути, 
и тајно ме само покрај себе слути. 

На рубу времена, чекаћу те још млад, 
 

са осмехом истим, у светлом оделу, 
и озарићу те прашком белим целу, 

смеши се и живи, ти истог трена сад! 
 

 
 

 



 
 

ТУГА ЖЕНЕ 

 
Осетим понекад како тугом зрачи, 
лице јој се рони, суза тишти, мори. 
Па и моје наде, сновиђења мрачи, 

све док задњи грумен сјаја не сагори. 
 

Туга је код Жене сплет сијасет јада, 
тако без блистања у души замире. 

Чедни осмех вене, безнађима пада, 
место очног зарја мрклина извире. 

 
Преко лика Жене што потајно пати, 

навуче се скрама пепељастог ткања, 
али она жеђа, о нежности сања, 

 
иако сред срца студени дах сјати. 
Туга Жену мине у оном тренутку, 

чим згрљени, снени, приснимо у кутку! 
 
 
 
 



 
 

ОДЛАЗАК 

 
Нећу да ти одам зашто ми се ћути, 

што ми се не хода по сновима твојим. 
Тренуци су наши праском разасути, 

по временском рубу, где астралан стојим. 
 

Певати је лако, имаш ли за кога, 
а музика често постане нам глува. 

Стидиш се, то видим, овог пера мога, 
што тишине хоће само да ме чува. 

 
Идем сада, вечност овде сам провео, 
не значи ти ништа ако сазнаш где ћу. 
Сећања што вриште са собом повео, 

 
смирај и са њима да окусим пре ћу. 

Кад се преко магле згуснуте преметнем, 
другачију можда и тебе сусретнем! 

 
 
 
 



 
 

ТЕСКОБНОСТ  САМОЋЕ 

 
I 

 
Једном кад се грло безваздушно стисне, 

и загасе очи лобањом и челом, 
злогласно, подмукло, свим чулима свисне, 

сурваћу се ликом, свештеним опелом. 
 

Тада речи биће гласници ледени, 
што цуре из пуклих, модричастих уста. 
Дуборезним срцем шиљци заривени, 
постајем ти драга к`о тамница пуста. 

 
Сабраћу све мисли у целину једну, 

тренуцима док се вид с мрклином дели, 
и задњи пут таћи тебе недогледну, 

 
јер пепео смртни образе пепели. 

А у оном тупом, недокучном трену, 
волећу те жарно, милу, силну жену! 

 
 



 
 

II 

 
Кад ти падне тешко у празничко вече, 
самоћу што тишти молитвом огрни, 

и ослушни како моја душа тече, 
осмехни се болу, телом не затрни. 

 
Јер нестао тек сам као мирис цвета, 
који се пред студен латицама згаси, 

и згори у ватри оронулог света, 
чији пламен хуктећ жал згори и спаси. 

 
Сачувај у себи све наше тренутке, 

баршунасту љубав још дубље разнежи. 
Фитиљ свеће пали крај кандила ћутке, 

 
док у вече мразно сипљив снег заснежи. 

Отргни нас душо од злог заборава, 
у коме и љубав мртвим санком спава! 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 

КАМЕНИ МИР 

 
Ехо се разлама разапетог крика, 

када мисли буду ломне перле стакла. 
Недогледном зором бићу рушног лика, 
где задња мрклина жаоком зен такла. 

 
А ти се још ниси од мене помакла, 
и у машти зрачи зачарана слика. 
На рубу спознаје, ивицама пакла, 

анђели жежени, глуви због свог рика. 
 

Ту и бесконачност граничнике има, 
тамна, густа мрачност, душе нам прожима. 

И када нас ноћи неме закамене, 
 

ми, загрљај чврсти, облик вечне стене. 
Из каменог мира шуштање тек прене, 

цвет спаљених лати без нас земљом свене! 
 
 
 
 



 
 

ЉУБАВ И СПЛИН 

 
Неосвит је, ноћ, додири и звуци 

броде ка теби, светлосном даљином, 
и као да се распрше висином, 
а барке крте сврдлају у луци. 

 
И само мисли плове Бања Луци, 

опхрвани смо тако чудним сплином. 
Жудни у души за оном свежином, 
кад жар љубави носисмо на руци. 

 
У постељу се ледену завуци, 

лако усањај да лебдиш топлином, 
па прекривена умреженом тмином, 

 
самотни очај на трен са нас свуци, 

и после нек` се све скрије прашином, 
а барке крте сврдлају у луци! 

 
 
 
 



 
 

НАСЛУТИМ ТЕ 

 
Чезнула си полако, из слуха, тела, хлеба, 

нема те мојом ватром, у славском житу, вину. 
Преметнула у даљу, неопипну висину, 

где се слобода пружа, а дух мој тлом колеба. 
 

Ниси у мојој свести, ту блесак бола сину, 
напустила ми очи и крвне океане. 

Ти као омамљена, са оне друге стране, 
у којој само бића узвишена узвину. 

 
Нема те у мом језгру, светлом си расплинула, 

сама си, као звезда, галаксијом синула. 
А још те тражим земљом, у недодирном лику, 

 
у мирису топола, у лати, морској пени, 
и у замраченој те наслутим својој зени, 
и у будућој песми, и у последњем крику! 

 
 
 
 



 
 

ТУГА 

 
И тако...Често дође по мраку трома туга, 

па ми насоли кости, душу и сузне очи. 
Из прикрајка се гнусна аветиња наруга, 

канџама лице бразда, болно кожу заскочи. 
 

А нарочито ноћу, када и срце спава, 
туга се као сенка под трошни кров завуче, 

и са ветром засвира, зла, громогласна страва, 
што ми ровите снове у неспокој пресвуче. 

 
И тако...Туга свуда оставља своје пипке, 
уплиће црне конце у животворне чипке. 
У кући зјапи понор, самоћа пуста влада, 

 
кроз сва прозорска окна хладноћа резом сева, 

у жили крв се леди, а туга језом пева, 
и знам, то младост гасне, сурвава, бездном пада!... 

 
 
 
 



 
 

СОНЕТ ДАЛЕКОЈ ЛЕПОТИ 

 
Тако ти то иде, далека лепото, 

неке речи лако под кожу се скрију. 
Можеш отић` мирно, слаткаста грехото, 
над безданом некад људи гнездо свију. 

 
Већ ти дуго бдијем покрај налив пера, 

да нежност и милост кроз вечност огласим. 
Ноћу за те` пишем, зора стих отера, 
нас као светиљку разгорим па гасим. 

 
Пламене нам душе блиске постајале, 
тињале су споро, сад су тек угарак. 
Питоме се реке виру своме дале, 

 
Бања Лука ћути, точи небо сумрак. 

Мирис наш је привид, несан ме то вара, 
живот ме не мори, лик ме твој обара! 

 
 
 
 



 
 

КАД СВЕ МИНЕ 

 
Једне ноћи покрај црвеног камина, 

уплешће се руке, пуне чежње наше, 
и вене ће твоје задрхтат` од вина, 

кроз снове ил` јаву, што нас скупа плаше. 
 

Први зраци зоре однесу нас крадом, 
у пределе тајне, где се и не дише. 

Опијени тужном, згорелом баладом, 
уздах, кожа влажна, сетом нам задише. 

 
Тишина је страшна, аждаја подмукла, 
само ритам сата предсказује, слути, 

и она балада као да замукла. 
 

Анђели белине на наш невид љути? 
Када једном време, живот скрши крила, 

кад све мине, стане, вила јеси била! 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ЛЕДЕНИ СОНЕТ 

 
У касном децембру, кад лед све обузме, 

лице се расцепи од силнога мраза. 
Осећај самотни, завејан праг, стаза, 
хладноћа ме себи нелагодно узме. 

 
Тишина, мук ноћи, само снег зашкрипи, 

усне ми ослика несносно модрило, 
и осетим душо, срцем ми се слило, 

то кристално иње, што маглом засипи. 
 

Баш тад те затребам, и пожелим страсну, 
а пламичци ноћас не трепте већ гасну. 

Сањарења су ми дубосежна мора, 
 

усним да по њима плешу наше сенке. 
К`о на ветру њишу низане евенке, 

док их не заледи децембарска зора! 
 
 
 
 



 
 

ЗАРОБЉЕНИ У НЕСНУ 

 
I 

 
Вече црн прах троши и река се пуши, 
к`о шибице звезде водом се загасе. 
Помрчина светлост сатре и угуши, 

а у нама стрепње тмином крик разгласе. 
 

И само је шума лишћем шапутала, 
ветар крши крхке на пољани брезе. 
Са промрзлих лица ерозија спрала, 
љубави симболе, па стасале језе. 

 
Просуве нам ноћас покидане вреже, 
у грудноме кошу чама се разлиста. 

Свака својим током, душе се разбеже, 
 

затроване соком чемернога листа. 
То самотни живот од умора брекће, 
љубав подривена, замире, и нек` ће! 

 
 



 
 

II 

 
Заробљени скупа у слуђеном несну, 
зашивена уста љубе свет васколик. 

На дну се обрели, такли судбу бесну, 
тражимо у своме лому туђи облик. 

 
Несатајемо, али опет вече пада, 

и наново река жар звезда прогута. 
Под ударом ветра она бреза страда, 
ми, стиснута сена, тишином посута. 

 
Сећање кад стисне, разум повилени, 

а време одмиче, безмерје надире, 
зафали нам додир, паперјаст, свилени, 

 
кожу само ледни хук цепа, раздире. 
Ћутимо, и крв је стала бесталасно, 
оловним рукама не грли се страсно! 

 
 
 
 



 
 

КАМЕНЕ ЛУТКЕ 

 
Када буду дошле сиве, ледне зиме, 

крај огњишта сама скупљаћеш угарке, 
а да ме дозовеш, знамо, немаш чиме, 
већ су нас сустигле смртоломне замке. 

 
У хладноћи тмурној, ја далекој ћутим, 
јер мртав сам давно, остао без даха, 

и никакав тако, о лепоти слутим, 
а раздвојила нас ова шака праха. 

 
Тада биће касно, и на твоме челу, 
записаће време све што има рећи. 
Уморном и старом, оронулом телу, 

 
одзвониће звона, па ћеш к`мени лећи. 

Лежимо у грчу, кроз векове, ћутке, 
једном крвца врела, сад камене лутке! 

 
 
 
 



 
 

САН У НОЋИ 24.11.2013. 

 
Трепетиљка поноћ, мрак ми очи брсти, 

као лиске капци клизећи се свише. 
Под образ уплели укочени прсти, 

снови налик трнцу безумом се слише. 
 

Сновиђење јасно, лице ти је чудно, 
мичеш ледна уста, пландујеш у тами, 

и што сам ти ближе, тело дршће студно, 
као да глацијал наше време рами. 

 
Ноћ из гротла тече, сан постаје живљи, 

сједињени већ смо к`о два хладна плама. 
Како обзор капље, ми згасли и сивљи, 

 
у сну мрка језа свевиде нам слама. 

Будим се. Занемим! Дан кристални свану, 
затичем написан крв - сонет на длану! 

 
 
 
 



 
 

ДАЈ МИ СЕ 

 
Пусти ме да главу која ноћас пада, 
приљубим на твоје груди и рамена, 
да крвоток отров у сну не савлада, 

кад блаженства буду резом покошена. 
 

Свет постане често огледало зала, 
дланове протрљај, на мене их стави, 

загреј ово чело силних идеала, 
јер ум те мој такву, виспрену прослави. 

 
Све мртво и живо, чим студен заледи, 

наша се телеса повију и стисну, 
остану нам тупи, болни недогледи, 

 
трули, мутни дани, јесењи што кисну. 

Дај ми се на минут, јер живот све сатре, 
и у лед окове све пламичке ватре! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 

СТРАСТ 

 
Једном кад ти дођем и смрвим даљине, 

вежи се за мене, у крвцу утони. 
Лавинском силином по мени одрони, 
да све завибрира, космичке висине. 

 
Стапаш ми се с дланом, пожуда се слива, 

у ватру те поглед само мој опточи. 
Када моја светлост у твоју ноћ скочи, 
с усана ме страсно врео слап облива. 

 
Протичеш ми жустро, кроз аорту млазом, 
трептајем ме често тела свог разориш. 

Потонемо скупа нашим незајазом, 
 

не сећаш се ничег, сањиво говориш. 
Ожеднео, а ти капљицама канеш, 

разлијеш по телу, кратко ту останеш! 
 
 
 
 



 
 

ИСПИЋУ ТИ РОСУ 

 
Тела истим шумом трепте узбуђена, 
покретима жустрим целог ме отопи, 

па страст упиј која капље пробуђена, 
и грудима жарним к`о пламом поклопи. 

 
Ако ли осетиш да ври све у теби, 

тек уздахом тихим одај своју тајну. 
Да утолим жеђи, несносне у себи, 
испићу ти росу, са образа сјајну. 

 
Њиши се крај мене, у очи удуби, 

мирис ми осети, сласт ми разливена, 
и бедрима јако с телом ми се сљуби, 

 
А светлуцај ноћу, слашћу умивена. 

Уздрхталим дахом целог ме обаспи, 
анђеоским миром кад све мине заспи! 

 
 
 
 



 
 

НАБОЈ СЛАСТИ 

 
Ноћ небом вришти, Она узвишена, 

жаром обаспе усана пуноћу, 
тело јој распе капима слаткоћу, 

и росна клизне, по мени к`о пена. 
 

Раскошно лепа, и свиломек руку, 
по леђима јој капље месечина, 

њише нада мном к`о морска пучина, 
а ја јој нижем сто шкољки о струку. 

 
Грудима оштро по мени лелуја, 

топлим стомаком жустру игру води. 
Утробом набој сласти ослободи, 

 
и моје биће у њој се разбуја. 
Врхунац, јека, боковима годи, 

распалила нас сладокрвна струја! 
 
 
 
 



 
 

ПОЖУДА 

 
У слуђеном грчу дамари пуцају, 

запаљени огњем, љубавници бриде. 
Набојем еротским, горе, светлуцају, 

на врху ужитка скупа обневиде. 
 

Заморених тела, кад пожуда спласне, 
хук течности мине, напокон усахне, 

љубавници виде позе своје страсне, 
и изнова жудња додире размахне. 

 
Жени су к`о срни благе очи снене, 

све мирније дише, глатка, обнажена. 
Капљице низ груди клизе посребрене, 

 
мирише јој кожа, коса овлажена. 

И од задовољства кад напокон клоне, 
у слаткасте снове мисли јој уроне! 

 
 
 

 



 
 

СЛАДОСТРАШЋЕ 

 
Вртоглави занос, покрети све бржи, 

прилепљену кожу врели плам обложи. 
Од силине ритма глас се не суздржи, 
уз врисак им Ерос стомаке подложи. 

 
И као у клупку, загрљаја чврста, 

разуздана игра, ломе се у струку. 
Лица им облива влага сјајна, густа, 
у мах се удаље, па снажно привуку. 

 
Касније им вино уснице освежи, 
али још у њима неутолне жеђи. 

Предах када прође опет се разнежи, 
 

сударе се гипко обриси им смеђи. 
Утробу им пипак сладострашћа чупа, 

у екстазу тону, кроз похоту, скупа! 
 
 
 
 



 
 

СИМБИОЗА ЉУБАВИ 

 
Живимо у складној, чулној симбиози, 
разменимо нектар у препетој пози. 
Лагодно се дамо, свако својој дози, 
ковитлају ум нам љубавни вртлози. 

 
Увезани плавим, мрежним вена спојем, 

из сржи се твоје, бити наслађујем. 
Огрнем се топлим, кожним, меким слојем, 

честице из бића, пијем, посуђујем. 
 

У плод један срасли, корицом сазрели, 
семенком љубави срца обузели. 

Истим оком свет смо гротескни прозрели, 
 

да сплетени корен злоглас не раздели. 
Уснимо, дишемо, у благој хипнози, 
на струнама душе ми смо виртуози! 

 
 
 
 



 
 

СЛАСТ 

 
Уље заклизи телом низ дојке миришљаве, 

и мошусне се искре кроз женственост расеју. 
Жељним рукама свијеш обруч ми око главе, 

а слатконожјем рујним вреле капи завеју. 
 

Кожу ти меку, сјајну, разнежим као лиру, 
зацаклиш поврх уста, бутина, једрих груди. 
Скупа се зањишемо у твом жеженом виру, 
који се већ заврео к`о гротло Етне буди. 

 
Свежа, росна затитраш, заиграна си немо, 

прилепиш ми се жустро, па дах жудњу одапне. 
Тад и најдубља хтења ужитка разумемо, 

 
засладио нас нектар, утробом магма капне. 

Заћутимо у клупку, измажени до сржи, 
а још нам жижак сласти изнутра месо пржи! 

 
 
 
 



 
 

КРОЋЕЊЕ СТРАСТИ 

 
Мазни ти образи к`о два огледала, 

рефлектују зраке изнедреног сунца, 
и у очима ти дијамантска зрнца, 

растопе се жаром, чим си ми се дала. 
 

Грациозност немам да поредим с чиме, 
свуд по теби мирис разбуђеног маја. 

Заслепим пред тобом од блеска и сјаја, 
страст или сласт, чежња, потајно ти име? 

 
Танани врат, груди, мокра бедра, влажна, 

усидрена тела, распаљена, снажна. 
Незасито гутам све чари лепоте, 

 
соковима с коже натапам атоме, 

и од чврстог стиска бокови се ломе, 
љубавници жустро у игри се кроте! 

 
 
 
 



 
 

ЖУДЊА 

 
К`о мастило црно, водом разливено, 

врх брда се светлост смешала са тамом. 
Ноћ капље и шуми, долети ми самом, 
жудно тело нек` је тобом покривено. 

 
Руке ми додирни и у мах размахни, 

спуштајућ` на своје жаробразе благе, 
титрајима трепти, кроз додире наге, 
мирисе ми с врата, рамена удахни. 

 
А када врх брда опет светлост сине, 
и разапне слепе сене, сиве, мутне, 
уз звуке лепоте, тонове бешћутне, 

 
силна се узнеси у тајне висине. 

Нећу да те кротим, себично и јадно, 
зажелиш ме, стигни, лагано, ненадно! 

 
 
 
 



 
 

ЉУБАВНА ПЛАЗМА 

 
Са љубавном нити тела упрегнемо, 
сишем ти из сржи мирис јоргована. 

Нада мном трепериш к`о врбопуц грана, 
ненадне висине сласне досегнемо. 

 
Телесна вечерас разливена плазма, 

и образ уз образ, капље чежња с чела, 
у пожару кожа пламом цакли врела, 
титрамо на еху вулканског оргазма. 

 
Пепео и луч смо у набреклој ватри, 

млада ноћ обзорје крај нас кришом снатри. 
Трен пред зору, ветар, земљом лине киша, 

 
гипка тела клону, чаршава шум стиша. 

У животу новом, безбројном, стоструком, 
натапаћу усне из твог зденца руком! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

УНУТРАШЊЕ СИЛЕ 

 
Погледи чежње образима миле, 
као додиром танконите свиле, 

љескају груди, благо овлажиле, 
па капка капком, страсти ниже слиле. 

 
Исконске ватре пулсно се развиле, 

и распаламсале телесима жиле. 
У сваку пору жуди залазиле, 

а уздисајем усне сласт испиле. 
 

Брезоклиз руке себе уврежиле, 
и дамаре су крвне освежиле. 

У задњем вриску кожу најежиле, 
 

а при врхунцу титрајем нежиле. 
О, па нас то су искре окружиле, 
након свега се кичме опружиле! 

 
Моноримни сонет 

 
 



 
 

ОШТРИЦА СТРАСТИ 

 
Кроз тебе су кришом све небеске силе, 

уплитале чари космичкога праска. 
У бићу задишу виле лакокриле, 
а на лицу лежи Венерина маска. 

 
Леђима беласаш, очним жаром буктиш, 

и сва си у ватри љубави и жудње. 
На мојој си руци пламичак, задрхтиш, 

на оштрици страсти жеђаш дахом блудње. 
 

Ледена и жишка, дрска и питома, 
титраји се груди савршенством мере. 
Сладуњави занос лицем обадвома, 

 
ка ужитку тела чим нам се упере. 
Бескрајна врелина захуји у нама, 

крв звони, забруји, под кожом прелама! 
 
 
 
 



 
 

ДЕВИЦА 

 
У мирисној соби светиљки и свећа, 
раскошна постеља, а ружиних боја. 
Пресијају ноге, девичанска плећа, 

што гдегде румена, од пољупца роја. 
 

Чедно, жудно тело, у пожарној страсти, 
замрежене очи, трун среће па стида, 

љубавника стисне, надмоћног у власти, 
који бридом уста ране деви вида. 

 
Безумно и споро, тело телом миче, 
на звездане жишке расуте заличе. 

Од силине жеље и надженског хтења, 
 

сагори у крви, науљеној кожи, 
па се мирис сливен течности разложи, 
а утробом плану нека слатка врења! 

 
 
 
 



 
 

НЕЖНОСТ 

 
Додир као пена, мекан кожом тоне, 

космичко божанство злати ти се дахом. 
Разнежени титрај ко ехо се проне, 

и прсну кроз ваздух, светлуцавим прахом. 
 

Низ телеса топла сјај сокова клизне, 
врхови прстију струјањем утрну. 

Уснице трепере, сласт образе гризне, 
слапови милине грудни хук огрну. 

 
Вољена, још дуго животе да дражиш, 
одсјај си кристални, дијамант чистоте. 
С Венериног крила мој те поглед оте, 

 
покрај мене жезнеш, нежиш и дух блажиш. 

Разбуктала љубав сведашно пламиња, 
дамаре прожима, нервима затиња! 

 
 
 
 



 
 

МОЈА ХУМКА 

 
Једном ће гнусна језа у плућа да завуче, 
на конопцима сандук скотрљаће у раку. 

Самртни зубац кожу са костију сву свуче, 
а тело модричасто храна зубатом мраку! 

 
Проломиће се гробљем тек неколико крика, 
допреће до мог срца, кога црв гладни рије. 

Твој напети глас плачни, жалосни и пун цика, 
и прокапаћеш сузу, што гробом црним слије! 

 
Пред мрак ћеш већ отићи, кући сести крај ватре, 

а јануарска цича мрзнуће хумком траву. 
Тужног си, топлог лица, док мене студен сатре, 

 
хлодноћом прсне костур, мрвећи шупљу главу. 
Ноћу, кад све занеми, ти проткаш наше снове, 
тргнеш се и ослушнеш, мртви те глас мој зове! 

 
 
 
 



 
 

ЛЕПОТА 

 
Недохватна тајно, висости небеска, 
ти затапаш душу најфинијим пићем. 
Упија те жена, као фарбу фреска, 

из космоса канеш врхунским ужићем. 
 

Дражесна лепото, сило витостасна, 
девојачком кожом раскошном се пропнеш. 

Пландујеш у деви, крхка, милогласна, 
ћућориш у срцу, па у очи попнеш. 

 
Студене загрејеш, кроћене уздижеш, 
битишеш у телу, сред крвнога слапа. 

Звездани прах лицем ђинђувама нижеш, 
 

бритки вид пред тобом милином растапа. 
Уз твоје напитке разбукте пијанства, 

заљубљене кличу клице човечанства! 
 
 
 
 



 
 

БУЂЕЊЕ 

 
Јутро прво сване у очима твојим, 

сред зеница Сунце разбаруши зраке, 
па врх твога чела додире уројим, 

паперјасте, мазне, вунасте и лаке. 
 

При буђењу поглед свиленкасто - гладак, 
преко груди клизне топла постељина. 

Живот опор, горак, јутром буде сладак, 
чим те опервази зора, сјај, белина. 

 
Свежедашна, мила, и кристално ведра, 
на рукама мојим титраш пламом врућа, 
и засветлиш, букнеш, искрама сванућа, 

 
док ти нектар пијем са узрелих недра. 
Свили смо се, стисли, око наших срца, 

где ватра пламиња, вечним жаром врца! 
 
 
 
 



 
 

ЖЕЂАЊЕ ЉУБАВИ 

 
Сладожедан чекам твоје росне капи, 

ноћ бакљама тиња, луна шуштећ клизне. 
На уснама кожа жарогорна вапи, 

да твој влажни дашак благосежно лизне. 
 

Долазиш пред сумрак, разбукталих жеља, 
вене се зажиже, баршунасте споне. 

Смиреношћу дражиш, к`о арома хмеља, 
додири горући дамарима роне. 

 
И кад се изнутра натопиш слаткоћом, 

капљеш попут цвета медодашних лати. 
Свијем те по себи свиловез глаткоћом, 

 
док твој леђни обрис нада мном се злати. 

Згрчени кроз поноћ, сенковитих тела, 
затолили жеђи из Хериних здела! 

 
 
 
 



 
 

ПАЛАТА СВЕТЛА 

 
Миломазна жено, нек` те љубав отка, 
издашним ластаром крвотоке протка, 
који врењем жаре дланове и прсте, 
уснице ти моје слад образа брсте. 

 
У дубини бића, при срчаном треску, 

саздам твој лик мили, опточен у блеску. 
Храм таквој лепоти, уз хучање крви, 
сазидам у себи, где ти пелц заврви. 

 
Дијамантским троном светлости се плоте, 
свеиздашна жено, плазмом, сржи клијаш. 

И сред созерцања кристалне чистоте, 
 

зазвезданим брошем душонежјем сијаш. 
Будитељко мога шестог скритог чула, 

васионски прашак уму задахнула! 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 

 

 
 



 
 
Саша Мићковић је српски песник, рођен је у граду 

Шпитал, Аустрија, 1980. године. Сада живи у Рачи 
Крагујевачкој. Пише сонете и сонетне венце у којима 
су примењене различите технике ове захтевне, 
краљевске форме. Његова поезија је сплет духовних, 
филозофских и емотивних нити. За Сашу је сонет 
метрички уређена, стилски избрушена форма коју 
прати лепршавост музике, савршен склад речи и 
хармонија која опија читаоца. Сонет је песнички 
дворац у коме се многе чароликости крију мамећи 
лепотом изражаја. Зачетник је сонетне форме која је 
названа „Клепсидрични сонет у огледалу са 
акростихом“, који је ретроградни и може се читати у 
оба смера. 
 
Штампао је четири збирке поезије: 
 
- Јастреб у олуји, ауторско издање (2011) 
- Божанска Србија, издавач Беокњига, Београд (2012) 
- Рачански песнички свитак, коаутор, издавач Народна   
библиотека Радоје     Домановић, Рача (2013) 
- Духовна зарења, издавач Граматик, Београд (2014) 
 
Песме објављује у штампаним часописима као што су: 
Књижевне новине, Траг, Пролом, Свитак, Мајдан, 
Ријеч, Јеж. У електронским часописима је такође 
заступљен: Етна, Носорог, Шипак, Аргус магазин, 
Балкански књижевни гласник и др. 
 



 
 

 

 

 

*** 

Ноћ је и свуд тишина, а наше вите сенке, 
лелујају и плешу, као модре фигуре. 
Уплели смо се драга у слаткасте евенке, 
из којих сласти вруће капљу и зреле цуре. 
 
 
*** 
Богиња си Зора, нестварана и ретка, 
меро прапочетка, небеског тајанства. 
Исконска лепото, благо мог иметка, 
вечна загонетка, далеког божанства. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

*** 

Силна одвајкада, узвишена, једра, 
некад се занесем па све задрхтури. 
Ветар твога даха планине растури, 
будан често усним облине и бедра. 
 

*** 
Разоткривам жеље које желиш скрити, 
да поделиш с неким можда хоћеш чежњу. 
Дај, на длан ми разли ту душицу нежну, 
у трену ће ватра страсно нас облити. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

*** 
 
Ниси у мојој свести, ту блесак бола сину, 
напустила ми очи и крвне океане. 
Ти као омамљена, са оне друге стране, 
у којој само бића узвишена узвину. 
 
 
*** 
Трепти пламен свеће, по соби вијори, 
капље поноћ густа, мека попут плиша, 
и муза се јави, дахом зашумори, 
па немир у бићу спласне и затиша. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

САША МИЋКОВИЋ 
 
 
 

 
 


