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Ви сла ва Шим бор ска

* * *1

Ни шта ви ло се пре о кре ну ло и за ме не.
Пре вр ну ло на дру гу стра ну.
И где се ја на ђох –
од пе те до гла ве усред пла не та,
чак и не пам те ћи ка ко ми је би ло не бу ду ћи.

О, мој ов де срет ну ти, ов де за во ље ни,
већ са мо слу тим, с ру ком на твом ра ме ну,
ко ли ко од оне пу сто ши при па да на ма,
ко ли ко је та мо ти ши не на јед ног ов де цврч ка,
ко ли ко је та мо не ма ња ли ва де за је дан ов да шњи ли стак ки се ља ка,
сун це је на кон мра ка као обе ште ће ње
у ка пљи ро се – за не ка кве та мо пре ду бо ке су зе?

На су ми це зве зда не! На о па ко ов да шње!
Ра за пе те на кри ви на ма, те ре ти ма, хра па во сти ма и по кре ти ма!
Па у за у бес кра ју не из мер ног не ба!
Олак ша ње по сле не про сто ра у ви ду не си гур не бре зе!

Сад или ни кад ве тар го ни облак,
јер ве тар је баш оно што та мо ду ва.
И ба ле гар на ста зу сту па у све ча ном оде лу све до ка
због ду гог че ка ња у од но су на кра так жи вот.

Та ко ис па де да сам по крај те бе.
И не ви дим у то ме ни шта 
обич но.

1 Пре у зе то из: Ви сла ва Шим бор ска, Сва ки слу чај, с пољ ског пре вео Пе тар Ву ји чић, Би бли о те ка 
Alp ha Lyrae, На род на књи га, Бе о град, 1983.


