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МОДЕЛ
Увек се нађе свом сликару,
 Кад прави модел или права
Машта већ оду, сваку шару
 Уз њу још једном проверава.

За завршетак неке слике
 Она ће увек да понуди
Пола осмеха, прамен косе,
 Стопало, покрет, уздах груди.

За неку слику нагу руку,
 За другу даје трешње, брескве;
Потези с њеног носа вуку
 По платну мрље, арабеске.

Две праве је у бескрај маме;
 И у белини се настани;
Видљиви профил неке даме
 Заклања њен на другој стани.

У непознатом, ружном, смешном,
 Она је вечно заробљена,
Са неком тајном смртном грешком,
 Коју не трпи успомена.

ГЛАСОВИ

Никола Живановић

ЛИНИЈА СЕНКЕ
Зар да се бојиш смрти?
 Сети се оне старице
Што никад није отишла 
 Даље од краја улице;

Мршава, мала ко прваче;
 Још је срицала када чита;
Новац држала у рукаву;
 Имала башту маргарита;

Чувала кесе и новине,
 Није то хтела да побаца;
И увек на смрт плашила се
 Комшијских паса и странаца.

А ти си тако храбро некад
 Са оштрих стена бацао се,
Секао ноге, био први
 На лудост, љубав према дану,
Па половина твоје крви
 И данас плива у Јадрану.

А сада цвикаш ту од смрти,
 Од тог што „једном мора доћи“,
И оног „нико жив је не зна“,
 И неког „нема ту помоћи“.

 Сети се зато оне мале
Старице што је једног дана
 Опрала суђе па је сишла
 У башту, легла и умрла
 И гле, није јој било ништа.
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КАНТИЛЕНА
Синоћ је Рим био код нас,
 Све те фонтане и пјаце,
Гурале су се и прскале
 Са наше мале терасе.

И све те капеле разних
 Стилова, висина и доби
Фотографисале су се
 По нашој дневној соби.

Вече је било пуно
 Звезда и шта ти ја знам,
А кад смо остали сами
 И Рим је остао сам.

ФАНТОМ
Постоји неко фантом-биће,
 Сатир, анђео ил дријада,
Које се јави када читам
 И изгуби се изненада.

Без њега књиге ми дотуже;
 Могу да читам и данима
А да не нађем ипак ништа
 Ако га књига не занима.

Препознајем га по мимици,
 По блеску зуба и фигури;
Најлепше песме тек су хаос
 Који остави кад пројури.

У неке књиге се не враћа,
 А друге често посећује;
На крају неке лоше приче
 Сретнем га где се досађује.

Увек га само за час спазим,
 Сјај ока или наруквице;
И узалуд га после тражим
 Кроз напуштене реченице.
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ЗАСЕДА
Крајичком нишана посматрам шуму
Пуну славуја, шева, косова, штиглица
И других птица

Певачица.

А ти се за то време прерушаваш,
У маслачке и перунике и љубичице,
Моје највољеније
Страшило за птице

Певачице.

НАЛОГ
Песници дана, хајде, обделавајте башту!
Не дајте да нам речи рђају у тишини,
Гланцајте празне тропе и дотрајалу машту,
Пружите замах дару и песничкој вештини.

Будите славни, песници дана!
Вадите славу из буџака,
Да не скупља прашину крај старог кишобрана
И ципелица ваших бака?

Ко ће, ако нећете ви? Kада ће, ако не сада?
Окопавајте башту, орежите пар грана;
Ви, шампиони узгредног, витези помоћног рада,
Пишите своје песме, песници дана!




