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ДАНИ ОД ЛАНА САТКАНИ
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Као мирис пролећа
негде у мени
Још увек је поглед твој
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Сви моји прошли дани
Као јесен су
Што се са кишом јави
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Видех снег у лето
Но, он то није
Већ суза на мом лицу
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И сада још пожелим
Да осмех твој
Умије моје очи
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Име се твоје пише
Словима душе
Што у крошњи се крију
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Дани су твоје сенке
На лишћу брескве
У шуми од сећања
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Очију твојих нема
Тишином ми одзвања
Срце и душа
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Док лутам сам по себи
Ослушкујем
Корак твој у облаку
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Пробудио ме осмех
Очију твојих
Из сна у коме бејах
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КАД ДОЂЕШ У ГРАД
КОЈИ СЕ ЗОВЕ ВАЉЕВО
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Ето, што рече Матија
Кад дођеш у било који град
А у било који град се долази врло касно
Никада није касно, мој Матија
Не, понекад је таман кад треба
Е, па ето кад дођеш на време
у било који град
Ако тај град случајно буде Ваљево
где сам и ја дошао
По ко зна који пут
у неколико година у низу
А ништа није случајно јер
Како рече мајор Гаврић
Космос је бесконачно тачан
Доћи ћеш путем којим си морао доћи
Преко Степојевца и Лазаревца
Ћелија, Лајковца и Диваца
Путем који је ту већ пре мене постојао
Путем којим сам безброј пута већ прошао
И тако, да идеш неким својим путем
И сретнеш ону коју мораш срести
На путу којим мораш ићи
Која је била твој живот и
пре него што си је срео
И знао да постоји
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И она и град у који си дошао
Ваљево, Кафана Гучево
Косанчићев Венац
брдо изнад Тешњара
Недалеко од Остојине куће
и куће Микана
И ето Матија
Кад дођеш у било који град
Одакле било
Ти из Вељег Дубоког или Колашина
Ја из Београда
Онако изненада
Сале Оса ме позвао
И прођоше године и године
Да би ја због ње
која је прерано отишла
Одлазио далеко, бежао
Океан прелетео и обале неке далеке
Летео и падао
Ишао и долазио ниоткуд
Сасвим свеједно
И зато Матија
Кад одеш од своје куће
Било куда и било кад
Само да што пре одеш
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И дођеш у било који град
Хајде да узмемо
рецимо у Ваљево
Преко Торонта, Марибора
Рисна, Београда
па и самог Ваљева
А кад год да дођеш
доћи ћеш врло касно
Или ћеш доћи таман на време
Јер се дуго путује
док се дође у неки живот
И ту се заувек заустави
И да се дође у град
Рецимо Ваљево
Где сам ја дошао
А речено ми је једном било
Једном си дошао стопом и кораком
да срцем свратиш више пута
Ето, свратио сам
Дошао поново
И срео њу
која је ту била годинама
Између Градца и Попучке
И звала се како се звала
Рецимо Ана
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Ана Ранковић
Анчи Банчи
А те вечери је изгледала
како је изгледала
И како више нико на свету не изгледа
Дубока нека сета у очима
Осмех умиљат
готово несташан
Прсти дугачки танки
Кожа бела као снег
са Гренланда
Или бела ко трешњин цвет
у башти код Остоје
Хаџи Руминова 15а
И зато
Кад дођеш у град
који се зове Ваљево
Једне суботе
прве суботе у априлу
и првог дана у априлу
Биће то једини град
у коме си одувек био
И чим си видео њене очи
танке прсте
Две рупице на доњој усни
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И пре него што си је срео
у кафани Гучево
Ту одмах изнад Тешњара
Знаћеш да си је одувек знао
И волео већ вековима
Онакву какву си је први пут видео
У било којем граду
рецимо у Ваљеву
У кафани Гучево
између неба и земље
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КО СИ ТИ
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ПОСТОЈИ РАЗЛОГ
Усамљен, затечен осамом
Ходам, гледам, а све је сиво
Заустављен у сну, чекам
Без жеље да осетим се живо
Боли ме нешто тамо дубоко
Јауче, тресе и откида
Све мисли у нити цепа
И сопствени изглед скида
Дишем ваздух, онај невидљив
Затрован од густе туге
Укусом усана твојих.
Што мирише на ноћи дуге
Не видим, и упорно стрепим
Тебе срећем само у сну
А тамо у погледу свом
Осећам неку лаж гнусну
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КО СИ ТИ
Ти ниси Инес,
да бих ти говорио
Не дај се Инес
Нити Светлана
Коју је неко тамо
волео једне јесени у Мостару
Твоје је име Ана
а речима се играм
и кажем
О Ана. о Ана
Туго мојих дана
Нисам се ни по Београду са тобом шетао
док се рушио зелени аутобус
низ неку београдску падину
ни по Мостару
Мосту се дивио
Што је диван
Што је диван
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А у Ваљеву сам некада
Некада давно био
а ти си била девојчица,
док сам ја по Тешњару
неко црно вино пио
Ниси ни Вера Павлавдољска
да љубим твоје меке скуте
нити да пишем и вичем
Санта Мариа Дела Салуте
Ти ниси ни из једне песме,
али ето
ја о теби пишем
а ни ја нисам песник
али тебе
љубави моја, још увек
и ко зна колико још
душом ћу својом
да миришем
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ОТИШАО САМ
Отиш'о сам
Не на пијацу птица
Већ на вашар
Вашар слова
Онај крај Колубаре
Да би за тебе
Анђеле мој бели
Купио слова и речи
што ми недостају
Кад тамо драга,
у обиљу свега
Ја ништа за тебе не могох да купим
Нема речи, слова, која мени значе
нема таквих слика
Боја, места, књига
Којима бих мог'о описати тебе
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Не постоји мила
Анђеле мој бели
Ниједног песника који римом својом
Може песму Теби
написати Мени
Отиш'о сам, мила
Ја на вашар слова
Ал' ни једне речи не нађох за тебе
Њихове су речи
Анђеле мој бели
Без икаквог смисла
Мириса и боја
А ја нових немам
Јер без тебе мила
Празна, сива, хладна
Сад' је душа моја
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У МОЈОЈ СЕНИ
Још увек те има
Довољно у мени
Да заплешемо, у ноћ лагано
Загрљени погледима
Као на позоришној сцени
Крај завесе што пада полагано
Још увек те има
Довољно у мени
Да узвикнем
Има ли те Песмо
Али се тада питам
А где то ми заиста јесмо
Па ипак знам
још увек те има
Довољно у мени
У титрају гласа
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ТИ СИ
Ти си мирис у ком Душа моја спава
Ти си предео за којим ми поглед жуди
Ти си жена која ме спасава
Ти си она која ме из сна буди
Ти си оно зашта се живот даје
Ти си цвет што никада не вене
Ти си она што чини да звезде сјаје
Ти си тајна моје ноћи снене
Ти си сунце што тело ми греје
Ти си моју љубав подигла до неба,
Ти си мој бехар што пролећем веје,
Ти си све што мени у животу треба.
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РАЗГОВОР
Ничега новог за нас нема више,
Наше су душе биле у љубави сродне,
И тела се наша у једно тело слише,
Као биљке ране усред земље родне.
И као кад прашина с прозора се отре,
И наша слика љубави се створи,
Да очи твоје моје очи мотре,
И још ће душа моја са твојом да збори.
Није то био тек тренутни блесак,
Јер ја ћу тебе увек хтети собом
Време је наше исцурело ко песак,
Душа моја вечно путује са тобом
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НИШТА
Када се моје тело
и душа
јутром буди,
у јутра зимска
без боје - тамна,
и све је безлично.
Око мене
све је сиво,
и град
и људи.
И ништа нема
Ништа
теби макар слично...
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СЕНКЕ СЕЋАЊА
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ПРОБУДИ СЕ
Пробуди се, љубави моја!
Пробуди се и позови ме,
јер дух мој тебе позива,
душу ми изведи из понора у којем се налазим!
Пробуди се, љубави моја!
Спокој ми можеш само ти пружити,
тугу са очију одагнати,
мир увести у снове моје,
којима, сада без тебе,
ходају гомиле бесциљним путем.
Сан је све око мене прекрио
и само сам ја будан,
ја који сам до јуче у сан бежао,
не би ли Тебе за себе тамо пронашао.
Сада ме сан умара,
а чежња за тобом ме спасава
и љубав ме теби приближава.
Пробуди се, једино моје,
јер ја сам постељу напустио,
јер у њој, сада без Тебе, немири ме походе.
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ГЛАС
Глас Твој ме дозива у ноћи,
јутром ме буди.
Твој глас има поглед очију мојих,
јер гласом Твојим видим обличје Твоје.
Твој глас има боју дуње,
носи име моје Душе и мирис невена.
Глас твој, као сенка
надвија се над мојом постељом
прекрива ме својом топлином,
грејући срце моје.
Твој глас, и када га не чујем,
назирем у ваздуху, јер ветар Душе моје,
Ти, љубави моја, покрећеш.
Твој глас, мада далек,
прстима додирујем и уво ми милује.
Глас Твој сан ми доноси, љубави једина.
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ГЛАС
Јутрос ме мила,
сан твој пробудио,
да би сањати даље могао.
Јутрос ме мила,
глас твој помиловао,
да би на очи сан навукао.
Јутрос ме мила,
додир твој успавао,
да би сан продужио.
Јутрос је бела голубица,
на мој прозор,
поглед Твој снела.
Јутрос је мила, име Твоје,
исписано облацима,
над Ваљевом освануло.
Јутрос је мила, јутро закаснило,
не би ли ја сањао дуже.
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ИМЕ ТВОЈЕ
Име је твоје данима исткано
Мирисом одише у рана јутра
док Сунце обасјава ливаде и шуме.
Име се твоје,
после плахих летњих киша
у бојама дуге
тек назире,
Нестајући из сеновитих брда.
Име се твоје у погледу налази
Љубав се њиме изговара.
Име је твоје и на уснама мојим
и у очима мојим
и у Души мојој.
Име твоје реком одлази,
нестаје у облацима
Ја, љубави моја,
у овом часу,
ништа сем имена твога
изговорити не могу,
јер пољем, у сновима мојим
шири се мирис прошлих дана.
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АКО БИ ТИ ХТЕЛА
Ако би Ти хтела, да дан ноћ постане,
Ја за Тебе, мила, то умем и могу.
Ако би ти хтела да усахну воде,
Ја за Тебе, мила, то умем и могу.
Ако би Ти хтела да Месец Сунце буде,
Ја за Тебе, мила, то умем и могу.
Ако би Ти хтела да не волим Тебе,
Ја за Тебе, мила, то умем и могу.
Али, мило моје, љубави једина,
без љубави Твоје, мога бића нема,
Ја без Тебе, мила, не умем - не могу.
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ПОКЛОН
Поклон теби мила, хтео сам да купим,
За све оно лепо што си мени дала,
те раздраган драга,
Истрчах, ал’ стадох.
Да ти купим бисер?
Очи су твоје
два најлепши бисери што сјаје.
Да ти купим цвеће?
Тело твоје пољана је цветна
што сунцем мирише.
Да ти купим књигу?
Речи су твоје и глас исписани на небу.
Једино што могу да поклоним теби
јесте душа моја,
али како мила,
кад се Душа моја приклонилс теби.
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ПРОШАО САМ
Прошао сам ветар, воде и олује,
Спознао тајне с оне стране света,
ал’ љубав твоја, што предамном, ту је,
учинише вечним сва будућа лета.
Ни веровао нисам, да могуће то је,
да љубав једна у времена траје,
али љубав моја и надање твоје,
учинише ноћи, да се светлом сјаје.
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СУДБИНА
Дођох к’ теби у сан твој у једно вече,
Месец уснуо, поспан,
а ноћ тихо тече.
Кренух омамљен да грлим тело Твоје,
а ти снено рече:
Пусти ме још време неко,
Сачекај прилику бољу,
И тиме, мила љубави моја,
Поштуј судбине наше вољу.
Теби, и тада су очи, у сну бадем биле,
сјајна коса дуга,
предивне шумске виле.
Заробљен временом својим,
Магијом неке ванвременске силе,
Ја чеках дуго, дуго,
па тек сад, у времену овом,
пред собом напокон имам,
Твоје очи, бадем, миле.
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МОЈЕ ПЕСМЕ
Песме су моје, драга,
сада нејасне
мутне слике,
а можда је и реч моја блага,
да искаже
све оно што желим,
јер ја,
једино моје,
песником не умем бити,
ал веруј души мојој,
да једно само хоћу,
Свој живот са тобом да делим.
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ОНА
Мој пријатељ ми једном рече:
Опиши је, Ти очаран лепотом њеном.
А ја одговорих:
Лако је рећи, да она је од свег лепша,
Да њена кожа, и од свиле је мекша.
Лако је рећи да сјајем лица свога,
Месец и Сунце у тмину она баца.
Ал’ то би био, зар не, тек опис, тек онако.
Јел' она за мени чини да Сунце сија,
Она и воде и реке носи.
Она је ваздух што плућима дишем,
Мирис цвета што јутром миришем.
Она плете руке по мојој коси,
Она је мисао што ми се главом вија.
Она је од музике чаробнија,
Њен Дух је за мене чаролија.
Она је светлост, именом Ана,
Последње одредиште мојих дана,
Она је пешчана обала, моја плажа,
Она је мој живот, моја најдража.
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ЖИВОТ
Као што се прах полена,
ветром лагано ваздухом шири,
тако се и моја љубав, Ана,
са твојим додиром мири.
Додири тела твога и мирис Душе,
чине да осмех ми се на лице враћа,
и препреке болне, они, око мени руше,
а туга моја постаје све краћа и краћа.
Љубав је твоја сада, постала део мене,
и тихо, дубоко у мојој души спокој почива,
јер сада, у лику, младе, миле жжене,
мој живот нови се сада открива.

49

САН
Колико те волим,
ја нисам знао,
јер вера у снове,
понекад је сан.
Али сада мила,
када тебе нема
ја себе сам дао,
и пустио душу,
као јутро дан,
видех да су снови
и од јаве јачи,
јер душа сад моја,
твојим бићем зрачи.
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ДАНАС
Данас сам желео, једино моје,
да теби песму најлепшу напишем.
Али поглед на младост и лице твоје,
дах ми заустави и престадох да дишем.
Да опростим себи, тек сада не могу,
за све дане који су ми измакли,
и зато ето, ја молим се Богу,
за опрост дана, који су промакли.
Пишем ти песме, да купим време,
искупим себе, пред љубављу твојом,
ал’, једино моје, ја још носим бреме,
за очима твојим, нежном бадем бојом.
Склапам ти стихове, римујем риме,
трчим да скупим време у шаку,
за године многе и промакле зиме,
у којима тебе сањах у мраку
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ДУША
Снови су моји, слике мог живота,
а свака од слика, тек тренутци моји.
Али, мило моје, духа твог лепота,
на свакој од слика у потпису стоји.
Ни године многе, ни љубав са другом,
испуниле нису празнину што зјапи,
јер понекад, сада, са огромном тугом,
свађам се са Душом, што за тобом вапи.
А тада се Душа увукла у мене,
сакрила од слика и сећања рани’,
оставила тело да воли, ал вене,
за истином којом, сада себе храни.
У сновима мојим, младост моја пуста,
а на јави мојој анђели су плави,
па опроштај тражим, јер Душа ми лута,
и што без анђела, живот нови слави.
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СПОМЕНАР ДАНА
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СПОМЕНАР ДАНА
ПОНЕДЕЉАК

Ти си била, витка,
бела и обла стомака,
са грудима дивним,
ко два ока сјајна.
Ти, љубави моја,
нежна си и глатка,
као шумска воћка зрела,
укусна и слатка.
Ти си још увек за ме,
моја љубав бајна,
откровење снова,
дубоко у Души
сачувана тајна.
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СПОМЕНАР ДАНА
УТОРАК

Сладио се твојим грудима,
Бисере проналазио у твојим зубима.
Скидао те погледом,
данима и ноћима
Сунце проналазио
у твојим очима,
мед пио са твојих врелих уста…
Још увек ти си
моја жеља пуста.
Приђох теби мила изненада,
звуком мрачним, пуним чудне туге,
и твој глас, тада, поста за ме нада,
да оживим снове, годинама дуге.
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СПОМЕНАР ДАНА
СРЕДА

Ходаш ми у снове,
а буди ме очај,
осмех твој,
ко очи ти бадема сјај,
Богу се молим у осами,
авај,
сећам се дана,
ти беше мој пакао,
и расветали рај.
Још увек, у себи чувам,
душе твоје дела,
бадем
мио поглед,
додир руке,
уплетена тела.
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СПОМЕНАР ДАНА
ЧЕТВРТАК

Да ли се мој сан,
толико у небо диже,
и да ли љубав моја
до тебе долепрша,
и чини чуда,
јер је моја душа,
љубави моја,
теби све ближе и ближе.
Говорих себи,
Господе,
учини како знаш,
да живот њен буде уз мене,
а ја ћу, ако ми то даш,
вечно бити с’ Тобом,
као сенка сене.
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СПОМЕНАР ДАНА
ПЕТАК

Господе,
Ти сто чиниш да све траје,
Хвала Ти што испуни снове моје,
и учини да наша љубав не престаје,
да живот нас претвори
у дело своје.
Када бих све снове своје,
теби посвећене,
смео себи да искажем,
ја бих, веруј,
моје мило,
морао да лажем.
јер снова је више,
много више
и од ноћи било.
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СПОМЕНАР ДАНА
СУБОТА

Да ли је кап,
твоје вреле крви,
можда некад,
давно
канула у мене.
и годинама, тихо,
моју Душу мрви.
Временом сам поглед
у име твоје
преточио,
а онда сам,
нема томе много,
скинуо боју са очију твојих,
и са њом пресвукао
све пределе моје.
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СПОМЕНАР ДАНА
НЕДЕЉА

Годинама сањам боје,
сликам снове моје душе,
као очи, бадем, твоје,
у бездан се они руше.
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БЛАГОСЛОВ
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Господе,
благосиљам име Твоје,
јер Ти,
у души мојој име њено у срцу написа,
да не заборави ништа добро
што она учини за мене.
Она је та која ми прашта све грехе моје
и исцељује све болести моје.
Она је та која избави мене
из таме живота мог,
и са добротом и милошћу ме венчава.
Она ме испуњава жељама добрим
и обнавља се као део моје младости,
она ми правду твори и показа ми пут
са места на којем видео ништа нисам.
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Колико је Запад од Истока далеко
толико је она у моме срцу близу,
јер Ти, Господе учини,
да даљина близином се чини,
а време да стане и споји се у трену.
Нека је Име Твоје Благословено,
као што су и њене очи
благослова пуне када
погледом купа моје лице.
Као што Ти,
Именом и Делом Својим својим,
опомињеш да прах ми смо,
тако она мене, из пепела у жар претвори,
добротом својом и речима
које су мелем за све ране моје.
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Име је њено на уснама мојим,
као што је и име Твоје
на уснама свих оних
који у Тебе верују,
јер Ти си Тај који чини
да свет постоји,
као што она чини да ја јесам оним
што Ти од мене тражиш.
Ти Господе постави царство Своје
и престо Свој на небесима,
и нека је благословено царство Твоје,
као што она постави
срце своје у срце моје
и Душу своју у Душу моју
и учини да тело моје
благословено Бићем њеним буде.
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Ти, Господе,
покрио си водом дворове своје
и обукао светлост као хаљину,
небо разапео као шатор,
а облаке учинио колима својим
која на крилима ветра броде.
А она, хваљено име њено и поглед,
учини, да живот мој ветрови не однесу,
у облаке се не претворим
и у воду не потонем.
Нека је Име Твоје,
Господе у Души мојој
с вечношћу спојено,
јер учини,
милошћу својом да она женом ми буде
у времену када се полако
Теби приближавам и у Тебе верујем.
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Ти учини да темељи живота мога на њеној
Души почивају,
и учини да се у тело њено обучем
као у најлепшу одежду,
и очи своје уснама њеним да покријем док
сневам будан.
Извео си ме из сна који годинама сањам,
живот ми у сан претворио, Душу ми излечио,
Ти који су њу мени послао као судбину моју.
Благословена нека су дела Твоја
и Име Твоје и све Твоје,
јер учини да ја са њом будем и у њене руке
живот свој предам, не би ли миран пред Тебе
у часу вечном и на путу вечном,
пун љубави био.
Нека Ти је вечна слава и хвала за све што
учини, и нека су благословена дела Твоја.
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И као што хвалим Име Господа
и гласно изговарам Његово Име
и дела Његова,
тако и њено име са љубављу изговарам
и именом њеним у данима осаме
утеху Души својој пружам.
Додиром својим нежним
она је сузе са лица мога попила,
уснама ваздух ми удахнула,
осмехом радост донела,
као што и Ти Господе,
Имену Твоме слава је,
дахом својим
срећу људима доносиш.
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Хвалим доброту Твоју Господе,
јер милост је твоја велика,
као што је и њена милост за Душу моју.
Твоје је Господе да прашташ
онима који то од Тебе траже,
а она је мој опрост за све грехе,
јер Душа њена милост ми пружа
лепотом својом.
Помози ми Господе, да све њене грехе
на себе примим,
и живот њен део живота мог буде.
Помози мени Господе,
као што она мени помогла је
и Душу моју,
љубављу својом из понора извукла.
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Словима имена њеног
Живот се и Љубав пише,
као што је Господе и Име Твоје
сам живот и љубав,
и нека је име Твоје благословено
те благослови љубав
њену мојом љубављу.
Нека је хвала Теби,
за велику милост твоју
и за чудеса којима сазда судбину моју
која споји путеве раздвојене
у један ток што вечном следи.
Нека је хвала Теби што учини да њен пут
путем мојим иде,
као што њена љубав моју љубав следи.
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Нека је хвала Теби Господе
за вечну љубав која у мени буја.
Господе,
Ти који пустињу у воду претвараш
и изворе водене у сухоту,
љубав си моју претворио у њено име,
и учинио да живот мој њен буде,
као и да се живот њен у мој преточи.
Нека ти је вечна слава и хвала за сва дела
Твоја и милост коју си мени подарио,
а да она,
која ми је живот значила
и милост живота мога била,
твојим небеским просторима
сада походи,
и мада тек само жена,
анђео мог живота је била.
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САНАГРАНИ
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ДАНИ И НОЋИ
Данас је још један дан
када са тобом нећу делити речи,
а ни слова,
и ништа сем мисли, знам...
Мада нема слова које ти написао нисам,
или нека нова која могу да ти дам,
ја ипак, и овде, негде, далеко,
осећам тебе целу
и нисам бескрајно сам…
Данас је још један дан у низу,
од дана који стоје испред мене…
А ја већ негде у води, дубоко,
доле при самом дну,
где светлост пробија таму,
назирем тебе и твоје сене…
Данас је дан када тебе нема,
а сунце, море, и све око мене сија…
А ти си и даље само оно што си ми била,
увек, и само једно,
моја најмилија...
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КО СЕМ ТЕБЕ
Ко сем Тебе,
јер ти по дну мојих мора још увек пловиш,
наду ми је пружити знао,
и ко, ако не Ти,
што са сада са плаветнилом дружиш,
могао је разумети све моје године,
радости и туге...
Ко сем Тебе,
јер ти по дну мојих мора још увек пловиш,
зна за све моје патње,
ако не Ти,
која поседујеш сећања на младост моју...
Ко сем Тебе,
знао је ко сам,
где сам и камо ћу отићи.
Ко сем Тебе...
а ако не ти,
безнађа моја је у надања творио...
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ДАНИ И НОЋИ
Говорио сам ти…
Погледај око себе
и видећеш мене у свему,
јер ја сам се у ваздух сакрио,
прекрио се облацима и увукао се
у све што ти руком својом,
љубави моја, додирујеш.
Говорио сам ти...
Ја, господар времена,
власник снова,
син Нептуна,
у ветар сам се уденуо
и дахом својим милујем ти лице.
Погледом својим кораке твоје следим,
тело ти додирујем...
Говорио сам ти...
Дух твој храни душу моју, коју са тобом делим.
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РАЗГОВОР
Где си и шта радиш...
Љубави моја?
У сновима сањам и сећање живим...
Да ли Ти рука моја недостаје и додир?
Додир Твој је ваздух који дишем...
Са киме, када мене нема,
Речи размењујеш?
Речи су моје сећања на тебе,
пуна слика, звука и обала далеких...
Сећањима мојим плове рајске птице,
а по небу лете рибе боја ветра.
Сећања су моја и сете и туге
и радости многе
Али, мило моје,
у сећању моме ти одувек ту си,
скривена у оку
у мислима мојим…
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МИРА НЕМАМ
Мира више немам, ка спокоју хрлим;
Ишчекујем мирно, плашим се и надам;
По небу летим, а на земљу падам;
Љубави немам, а свет читав грлим.
Судбина ми даде да сред туге стојим,
Ништа ме не држи, ништа ме не стеже,
Нити да ме гурне, нити да одвеже,
Нико ме више и не сматра својим.
Без очију видим, чутим, а глас не губим:
Да нестанем жудим, а помоћи тражим,
Себе самог мрзим, а другога љубим.
Не бих да ме нема, нити ми се живи,
Смејем се, плачем, осмехом се снажим.
Оваквом стању ви сте, госпо, криви.
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ПОТРАГА ЗА ИСКОНОМ
Благоје Којић Ранковић о песмама Зорана Мујбеговића

Песнички експеримент Зорана Мујбеговића или ти потрага
за исконом његове свевидеће снаге љубави
преточена у готово Химеру.

жене и бол

Уметник ослушкује облаке и чује бат њених корака док
тиха, јесења киша продире кроз његове очи не би ли
напунила акваторију суза у маглу видика и заверу смрти.

Он трага за сенком вољене жене која му недостаје иза
плашта непоменице црне која се свети тишином сећања и
кобним сликама. Смрт и живот у колоплету једне филмске
траке која смењује кадрове првог сусрета као архетип свих
сусрета јер љубљена жена је увек судбина.
Беспредметно је анализирати стил, метрику и напев
песнички, јер овде се ради о уздасима и јецајима, о тихим
акордима чежње и апорије.

Песник који то није, или зашто да не... уме да искаже свој
немир који никада није агонија, нити се очај назире,
понекад помало патетичан јер ненавикнут на поетске
машице греши објашњавајући злехудост и коб, као да
људски род не зна за казну још од Адамовог пада.

Још једно пријатно изненађење из кеативне радионице
Зорана Мујбеговића, поезија која се не декламује већ излива
заједно са водом као за путником који креће у неизвесност,
за срећу и да му све иде ко ладна вода...

83

84

Зоран Мујбеговић је рођен 07. Фебруара 1950. године, у Београду, а
1974. године дипломирао је на АЛУ, Академији Ликовних
Уметности у Београду.
1987. године један је од оснивача ТРЗ АРИОН из Земуна, 1990.
године основао је и био главни и одговорни уредник ИП ТАЛИС из
Београда, а био је и главни и одговорни уредник часописа АСТРАЛ
и часописа МИЉЕ у издању ИП ПАЛ из Београда. 1993. године је
оснивач ИП ЗОМУС из Београда. 1998. године био је главни и
одговорни уредник ИП АУРОРА из Београда, а 2017. године је
један од оснивача и главни и одговорни уредник ККВ,
КЊИЖЕВНОГ КЛУБА ВАЉЕВА.
До сада је објавио:
1988. године у издању ТРЗ АРИОН
OUROBOROS, новеле,
1989. година у издању ТРЗ АРИОН, Аудио књиге
БОЈ НА КОСОВУ, Аудио књиге
НОСТРАДАМУСОВА ПРОРОЧАНСТВА, Аудио књиге
ЖИТЈЕ Св. САВЕ, Аудио књиге
1990. године у издању ТРЗ ТАЛИС
ЗАПИС КАЛКАТА, приче
ТАЈНЕ ПОРВЕР 01, приче
ТАЈНЕ ПОРВЕР 02, приче.
1993. године у издању ИП ЗОМУС
TONALAMATL, басне.
1999. године у издању ИП АУРОРА
ПЕЧЕНИ ШАРАН У ПОМОРАНЏИНОМ СОСУ, роман.
2003. године у издању ИП QUATRO BOOKS
СВЕ ЈОШ МИРИШЕ НА ЊУ, песме.
2008. године у издању PRINT SHOP
ЗАПИСИ МАЈОРА ГАВРИЋА, роман
2016. године у издању МАТИЦА БОКЕ
КРТОЉСКЕ ПРИЧЕ, роман у два тома.
2017. године у издању ККВ, КЊИЖЕВНИ КЛУБ ВАЉЕВА
ТРИ КОСА, монографија
2017. године у издању ККВ, КЊИЖЕВНИ КЛУБ ВАЉЕВА
ДАНИ ОД ЛАНА САТКАНИ, песме
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Под псеудонимом Никострат Саронски од 1988. године објавио
је преко тридесет књига од којих су најпознатије:
1988. године у издању ТРЗ АРИОН
ВЕЛИКИ АРИОНОВ ХОРОСКОП,
1989. године у издању ИП BEX BOOK
АСТРОЛОШКА КЊИГА СНОВА
1990. године у издању ИП BEX BOOK
НОСТРАДАМУС ПРОРОЧАНСТВА ИСТИНИТЕ ЦЕНТУРИЈЕ
1998. године у издању ИП АУРОРА
КЊИГА ПРОРОКА СИБИЛЕ
1998. године у издању ИП АУРОРА
РУНЕ – ТАЈНО ПИСМО
1999. године у издању ИП АУРОРА
ЕРОТИКА КЛАСИКА
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