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БАШТА 
 
 
У башти космичкој раскош боја доста љета 
Радознало кружиш у капуту старог дјетета 
Баштица иза дувара тајна космичког даха 
Свјетлуца ријеч прва 
Мајка с ове и оне стране вида и невида 
Свјетионик црнилу људског друма  
Суза драгоцјена робу радосница 
Зрнце истине из бескрај лажи краљева насиља  
Секунд невиним очима сија тамница 
Ријеч грана у сусрету мисли мириса 
 
Расцвјетало снијежним пејсажима свири ватра  
Као да видиш „какве је боје вук“1 иза зида  
Очи сунчеве милује невидљива травка 
Душа цвјетова енергију љубави дозива 
„покреће Сунце и остале звезде“2 изнова  
Са врелог и леденог камена трава пјева 
Бехар мале јабуке свемирско јутро очарава 
 
Озарен пламен са огњишта 
Бројиш стопе смјене тишине и олуја 
Музика морнара са океанских бродова 
Жеђ завичајних извора 
Пастирске фруле придржавају златна поља  
Ратари сију пшеницу бјелицу за душе предака 

                                                      
1 Бранко Ћопић 
2 Данте Алигијери 
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Мрак вијекова чупа срце освајачка ратна пуцњава 
Цијепа божански људска платна сунчаних ткаља 
Јека ласерских топова руши башту плавих свјетова 
Иза сусједних брда ври болесна мржња 
Лудило насиља трга мирис маслина и рузмарина 
Изврће свете молитве разних цвјетова божанстава 
 
Мета стална сложно јато голубова 
Рафални пуцањ рањава дрво живота дах прозора 
Мајка штит лицу ријечи латици од атомског дима  

Из баштице иза дувара узлијећу бијела анђеоска крила 
Из пепела пламен цвијет љубави из писма. 
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ИЗВОР ПОНОРНИЦЕ 
 
 

Извор Понорнице3 непредвидива ријека суза 
Свитац свемирског мрака 
Сламка спаса од рата 
Трен радости из ванвремене туге блатњавог 
прогнаника 
Суза завичајног камена лепезом земаљских пејсажа 
Ријеч свјетлуцава безбројем свјетских језика 
Мисао пламен талас имену истине лажних кругова 
Ријеч бистра из апсурдног талога 
Понорница чисти стопе блатне друмом заблуда 
Кап свјетлосна племениту жеђ ублажава 
Прије стећка иза суза 

 
Мисао дубина Понорница тражи изгубљеног 
човјека 
Вијуга кроз времена халапљивих чопора 
Свјетлуца непресушна суза саосјећања 
Од прве ријечи траг знак љепоте људског сусрета 
Извор вилинског даха гажен лист освјежава 
Мисао оплемењена загрљајима Сунца 
Срце свељубави ослобађа погледе окова  
Збори кад ћути невидљива жубори видљива  
Весела нит у игри кругова шарених цвјетова 
Везиља са камена буди смијешак витезу зенитног 
платна 
Вир казна ближњем сплеткарошу који другом очи 
копа 
Упозорење крадљивцима ријечи слова 

                                                      
3 Ријека Требишњица 
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Понорница суза љубави насупрот мржњи свих 
времена 
Златна нит из душе тананог извора 
Пјесникиња свјетска руска каже Мајка 
„Прошлост је још пред нама“.4

                                                      
4 Марина Цветајева 


