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ОЧИ СИМОНИДЕ ЛЕПЕ 
 
 
 
 
Дах океанских вала из очију Симониде Лепе са фреске 
   слова 
Сјај очију Симониде Лепе са камена иза стећка 
Слободи сјај са заточених  растураних прагова   
Зраци слободи из океансих вала пјесма 
 
Смијешак Мајке из сна рађање дјетета 
Очи свјетлости за сиротог незнанца штит од 
  свемирског мрака 
Склониште прогнанику бродоломцу из океанских вала  
Заклон камену од омчи завичајног мрака 
Суза са фреске говор тишине мудрости пепела отетог 
  oгњишта 
 
Мисао Монахиње дјевојчице словенских шума 
  свемирска душа 
 
Очи пламен племенити љепоти другачијег врта 
Зјенице зенитни сусрет вијекова трен ријечи са зидова  
Очи са фреске крик тишине сузе из јама  
Слободи царској стих кроз олује са дна и врха барка 
Очи у Храму свељубави додири ријечи иза дугиних  
  боја 
Јека снажни отпор сјечи глава цвјетова из божанских  
  башта 
 
„Сијају сада тужна Симонидо, 
Твоје већ давно ископане очи“ 
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Очи свјетлости у тами омчи братских препродаја 
Царице слободе очи Мајке у омчи претпотопског  
  бомбардовања 
Дах нерођеног чеда вјечно свемирски прах мета  
Очи Симониде Лепе са фреске сузе вреле слободи из 
  океанског сна. 
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ЛОНЧИЋ ВРЕЛЕ ВОДЕ 
 
 
 
 
Очи из морских таласа школски тајни знаци   
Звуци шкољки из лончића воде вреле океански  
Бајковити мириси у збиљи сиротог дјетињства  
  свемирски 
Лист си ни онамо ни овдје сјена нечија камен на цести 
 
Глас са црте немирне пјесме морске у небеској черги 
Сам у гомили пролазника од прага до прага у причи 
Дом твој илузија мило шеталиште Пет Даница на  
  обали 
Морско јутро из звона вијекова пјесма у секунди 
 
Изроњени ликови маскирани облуци из пијеска ријечи 
Со соли Одисејева суза Пенелопина лицем твојим у 
  храстовини 
Буђење мириса родне куће из рушевина са друма на  
  раскрсници 
Мајка пламен љубави из леда лончић воде врео бол  
  океански  
 
Чај чаролијом Мајке од ничега спремљен дјетету у  
  грозници  
Лице дјечије изгребано лажима блата братске зависти 
Дјечијој души зрнце истине мелем у јами од кала лажи  
Барка ријеч из леда у лончићу воде вреле чај љубави. 
 
  
 


