
Ранко Младеноски 

 

РЕЦЕПТ ЗА ДОБРУ ПЕСМУ 

(ARS GASTRITICA) 

 

Узме се један пребледео песник 

са депоније 

света. 

Одере му се кожа. 

Прелије се 

капљицом црног вина. 

Његова душа 

пече се на јакој 

ватри. 

Не заборавите зачине: 

ситно исецкане успомене, мало јарости 

из оближње баште, 

пуно, пуно туге 

помешане са оним 

поганим 

путоказом као рука пружена 

према застрашујућим маглинама. 

 

Срце стави(ти) 

у таву 

(рима је овде, наравно, 

сасвим случајна и 

игноришите је јер је она, свакако, 

непотребна за овај рецепт). 

па пржити дуго, врло дуго 

и окретати 

а онда ваља додати једну 

свежу 

изгубљену љубав 

да би се арома појачала. 

Па све ово пресути 

у један узаврели котлић 

из кога ће потом испарити једна 

песма. 

 

Зависно од укуса (о укусу 

никоме ни речи!), 

изрендати у котлићу и комад своје муке. 

 

 

 

 

 

 

 



СУТРА ДАНАС ЋЕ ПОСТАТИ ЈУЧЕ 

 

Сутра када се будем родио 

не из љубави 

мржње, зависти 

успомене 

 

не из оног бола у груди 

који мирише на папрат, орхидеје 

цимет 

 

на цвеће 

ментално ретардирано 

из говора 

вербалног деликта за 

успомену 

 

Сутра када се 

будем родио 

данас ће бити јуче 

псалми 

 

ће се котити 

под липама 

 

Сутра 

ће дизати 

чалме 

 

звер у 

врећи 

за оно јуче 

плодиће се 

пољубац 

недоношеног цвећа 

са оним својим данас и 

већ плачу моји псалми 

од 

среће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТВРЂАВА 

 

Камене зидине. 

Топлина пуши се из 

бедема, 

испод неугашеног 

креча нови се темељи 

коте. 

Свакога дана 

сваке ноћи 

ја освајам 

поново и поново њу, 

светлост ове земље и 

таму с неба 

које се рађају из 

бедара и из 

душе њене 

као у 

Едему. 

 

Ево ме опет 

испред тебе 

Тврђаво бела и мека. 

Камен 

ти пада са срца и 

одваја се бели креч. 

Гори утроба. 

Освајам твој 

благи загрљај, 

свакога дана 

сваке ноћи, 

и бежећи од мене 

мени бежиш 

јер плаши те жар 

у теби, 

пламен. 

 

Ево ме, опет освајам Тврђаву и 

страст кипи, 

топлина из креча у грудима и 

оваплоћује се опет иста слика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 


