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ЋУТАЊЕ

У тугу, па у кревет
Пао је мој отац

Пола камен, пола срце
Каже да није крив

Сами, ћутимо данима
Кад устане

Ситног ме подиже на леђа
Бауљамо пољем жутог цвећа

До тврде обале
Он забацује удицу

Ја голих колена
Милујем оштри шљунак

И слажем младе рибе
па их полуживе враћам води

Мутна их гута
Из муља светли мали белутак

У шупљи џеп кријем га као наду
Њој, ако се врати

Сунцокрети обарају главе
Враћамо се кући

Хладној и празној

ПУТОВАЊЕ 

Јулског дана
Дуго кротимо ауто-пут

Па хладним шумама
Јездимо пустим брдима

Неми фестивал рушевина
Гледа нас слепим прозорима

Немири плету прстима
Сећања ћуте бесана

Ноћ раскоши тишину у нама

ГЛАСОВИ

Филип Шијан
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Точкови ломе камен макадама
Фаровима раздањујемо тмину
Буљук мачака бежи у дивљину

ХЛАДНО

Зима долази
Моја хладна драга 

Дахом замрзава руже
Ноћас одлази

Оштрим ињем прозоре цакли
Под њеним капутом не певају птице

Хладни јој прсти не греју тишину
Мрак је прекрио јој лице

Снег белином не разбија тмину

Ноћас пада густо на њен бивши осмех
Сигуран и тежак пада на нас

Ветра кости јече
Голе и тврде

Хладне као њен глас

Небо ноћас не држим рукама
Пахуље меке беже с њеног рамена 

Зимском ноћи без звезда
Господари њено срце од камена.

СВАКИ ДАН

У зору се
Као брод

Усидрио нови дан
Дуг и бео 

Ветар чекао
Путник је на броду спавао

Далеку обалу сањао
Неко га тамо чекао

Неко га волео
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У сну, храбро кротио плавети даљине...
Пробуђеног, плашила га дивља снага плиме

Уплашеног, вребале немани дубине
На хоризонту

Дан је као брод замицао
Дуг и бео

А цео у трен ока стао
У зору

Нови је брод пристао
На њему путника

Или нема или су неми
Спавају, срећне обале сањају

КРОВ НА ВЕТРУ

Тамо где си
Пада киша сваког дана

У августу већ се бели шума
Ти туђу кућу зидаш 

тврдим прстима
Морнар си убоги

Дебелом окружен водом
Спремаш се на пут
Папирним бродом
Откад си отишао

Јасмин је нашу авлију покрио
А расте споро

Ти си га засадио
Да ли ме се сетиш

У тишини 
Кад ветри се умире

Или си остарио за сећања немире?
Срећан и преварен 
Синоћ сам те чекао

Од силне олује
Голим рукама се бранио

Али кров наше куће ветар је однео.


