Не смемо дозволити да нам се осмехне лице зла
Док шетам Београдом у сутон плави
Чудна се мисао јави,
у мени.
Разли се румен по свелој трави,
Последњи зраци лопте жарке
огрејаше ми шаке и лице.
Тада, пун неверице, осетих
да ће Сунце у мене заћи.
И букну снага што ме преплави!
И све одједном нежно заплави!
Помислих: то ветар поруке с Авале носи,
Шапатом скрива у твојој коси,
далеко негде...
Далеко негде, где гора шета,
где поток стаје на уздисаје,
Где Земља бије дамаром мојим!
Одједном – свега се бојим!
Бојим се мисли која се јавља,
мисли што леди, разара стене.
Враћа вулкане у гротла своја.
Тако је силна мисао моја!
Да цео живот држим на длану,
Ноћу и дању и све тако…
Сад све је младост и све је лако.
Сва се сад лица смеше на мене.
У трену једном, ко морске пене,
Нестаде све…
Видех тад жену што још се нада
да ће се неко смиловати,
пустити сина да јој се врати…
Можда то приче о Судњем дану долазе ноћу,
да нас сете
Да судње ноћи, љубави пуне
враћају мајци њено дете.

Где се то крију сва та зла света?
Па нико јасно не види сада
куд оде добро,
где неста нада?
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Целог живота трагамо тако,
играјући се с временом жмурке.
А кад се скине марама тамна – гле срама!
Живот је прошао за један час,
ту, покрај нас.
Треба нам зло које се цери?!
Куну се децом – нису га хтели.
Већ је вече на Саву легло
и нема Сунца, опет побегло…
Израња месец сребрног сјаја,
осетих силан страх.
Страх од бескраја…
То зло се скрило у топлој ноћи.
Да ли ћу знати, да ли ћу моћи,
да га препознам?
Језа ми прожима руке, па тело,
а зло је негде топло и цело!
Дрема,
док никог нема.
Да га пробуди.
Зове песмом и лажи нуди,
а онда стројевим кораком
гази по трави.
На њему шлемови прави.
Па нико не зна ко је прошао,
нит куда његови путеви воде.
Ток опојног зла које на трен
поприми лице слободе.
Помислиш: Баш је то лепо!
Па у то верујеш дуго и слепо.
И опет, зло тиња
док киша ромиња и све тако...
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