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ИС ПО ВЕСТ СА ОХРИД СКОГ ЈЕ ЗЕ РА
За Рад ми лу Ла зић

За во лех опа нак
Али и ко рак са Бро две ја
Ми ле нин Ау то пор трет
Али и пи смо мај ци
Ко је по чи ње са „Ма мо“

Же ну пло до но сне ма те ри це
Али и не рот ки њу
Шкољ ку са нај чи сти је ува ле
Али и па лач ку из уста ја ле ба ре
Кру зер пре ко о ке ан ски
Са фит нес тре не ром
Али и ча мац на су кан 
У ри бар ском се лу
Са је ди ном пре жи ве лом
Учи те љи цом фи скул ту ре

За во лех кћер чим је угле дах
Али од мах с њом и не спо кој
Трен ка да из ви но ве ло зе
Угле дах пр ви грозд на Фру шкој Го ри
Али и зре ло ви но у ча ши
Си па но до по ла „Т’га за југ“
Пе сме тра ди ци о нал за во лех
Али и ју тра са Бу ги-Ву ги

Му шкар ца ле пог као ћи ри ли ца
Али и они жег крат ко ви дог
Ри бљих очи ју
Јед ног што пи је пи во 
Ис пред за дру ге
Дру гог го спо ди на са Бер кли ја
Уда ви ше се обо ји ца у истом тре ну
Не сти гох ни да их спа сим
Бар јед ног 
Ни да им мах нем

Ни је ми за за гр љај
Сле дио за гр љај ру ка за ру ку
Ни ти се ле пио по љу бац за усну
Слат ко-ки се ло те сто

За во лех љу бав
Бе јах за љу бље на у њу
Кô дру ги у огле да ло
Са соп стве ним од ра зом 
Пру жах усне и ру ке 
Гр ле ћи њих 
Па дах са ма у се бе
У за гр љај
Над про ва ли јом

По е зи ја ми је би ла
О Ми ла мо ја
Нај по год ни ји ко фер 
Да сме стим све то…
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ОД ГО ВОР
Ми ри ја ни Ко ва че вић

За што си на пи са ла
Пе сму о кра ју
Оро си ло је око
Јед не мо је чи та тељ ке

Бо же да ли ико сем ње
Још чи та по е зи ју
Мо жда мо ја кћер

Док јој сва ко днев но
Дик ти рам во ка ле
Ко је нер во зном ру ком
Спу шта на та ста ту ру
Она не сво јом во љом
По ста је мо ја сен

Ра ди је би чи та ла
Пра зан про зни Днев ник
Аме рич ке спи са те љи це
Не го ли што слу ша
Мој жи вот ко ји се обр ће
Око ње них но гу

Она др жи ми ша
Од та ста ту ре
А ја сам мач ка
Ко ја се шу ња
Из ме ђу нас су
Ве ков ни не спо ра зу ми
Из мир љи ви је ди но
Шо љи цом мле ка

За што сам на пи са ла
Пе сму о кра ју
Ко да је чи та

Мо жда мо ја кћер 
Док ста вља нер во зне пр сте
На та ста ту ру
Дру га чи је не би слу ша ла
Мо је во ка ле сем 
Ка да дик ти рам:

Од де сет Бож јих за по ве сти
Сва ко га да на
Не за бо ра ви
На бар пет!

Или да од го во рим
Мо јој чи та тељ ки с по чет ка:

Знам да је бли зу крај
У сну све ме че шће
По хо ди оно јаг ње из де тињ ства
Бе ло чи сто
Као ли те рар ни снег
Са ма по е зи ја!

Тра жи ме
На про сто ма ми
Да се с њим 
На про план ку играм




