
Милутин Лујо Данојлић 
НА МЕЂИ 
 
ТАМНИЦА 
 
Реци: да! Потпиши. Не очекуј ништа 
од слободе која се у теби руши. 
Опири се колико год хоћеш 
неће ти протест помоћи. Ни ћутање 
није ти смерно. И оно ће да скичи 
привезано за колосек пре доласка воза 
који га неће ни опазити. Дакле, 
буди отпадник, издајник, рђа! 
Неће ти тамничар одрубити главу: 
потребан им је неко да се каје, 
треба им неко по ком ће да пљују. 
На крају ће пожелети да ти опросте 
ако признаш да си створен за тамнице. 
 
СМЕНА 
 
Ослобођен ропства живац по живац слеће 
на усветале ране младости и детињства. 
Сплетени у чвор били су немоћни, 
измучени, па искључени из демонске игре. 
 
Опрости, вољена, наивни смо били, 
скинимо лажна лица, истоваримо се тако, 
утеци у даљине и венчај се с маглом. 
 
Лишен тела и сувишне мушкости, 
олакшан за жудњу и зноја страсти, 
са посадом нових живаца ступам 
и свих се препрека редом ослобађам. 
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ПОСЛЕ ОДЛУКЕ 
 
Слатки залогају одгонетнуте тајне, 
ишчаурена белиш се у наготи, 
више ми не можеш никада умаћи, 
ни сама себе, ослобођена, одрећи. 
 
Разобличена певаш у срџби 
и збираш повреде рањених људи. 
О, лудо права! воће рано руди, 
а онда ће у плоду заувек заспати. 
 
Ти си то семе украдено природи, 
друга страна сунца, његови месеци. 
Опрости ми сабране смелости, 
после одлуке лепо је доручковати. 
 
ОДВАЖНОСТ 
 
Реку испод мостова прегазити 
држећи се за танке мсечеве нити, 
босих ногу обићи око света 
презирући авионе у облацима. 
 
Ослободити се свега без извињења 
и сам са ветрићем пуем ходати 
уз уздахе и жамор мртвих душа 
које ослобођени тела живот живе. 
 
Цвет се затвара: лептир гине. 
Ужарени цвет, лепих жена усне. 
Скине се печат и сећање груне 
из ноћи влажне и женке распусне. 
Побећи из ове бедне руље, 
о срећо, прљаво је твоје рубље. 
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ЧИСТЕ МАГЛИЦЕ 
 
Грдобе, наказе, губаве уштве! Вама 
посвећујем овај тужни свет. Блато 
ноћи продите кроз трула врата 
и мокрим сновима по деци  шљапће. 
 
Израсла из прња, правиш ковчеге 
у које пакујеш разочаране и погане. 
Са престола твога опак смрад куља, 
док се зликовци у рупе не склоне. 
 
Одузета вредност и заклетви и клетви, 
отеше нам записе, молитве убише. 
Из седих власи дижу се маглице, 
чисте маглице и беле кишице. 
 
 
БОГОЈАВЉЕЊЕ 
 
Разведри ли реч непокорно биће, 
лиши ли га памети и части? 
Може ли мудра реч да ме ишчупа 
све са корењем и другим израслинама. 
 
Ослободиће нас тајна азбука неба: 
светлост се точи, јасна и топла 
кроз гране ноћи као одгонетка. 
Опомиње нас судбина лептира. 
 
Понор се у дубинама душе спрема, 
облеће око мозга епилепсија силна. 
То је та Реч, Говор вода, таласи 
Господа на пруженим рукама. 
 

3 



ПРИЧА 
 
На крају сваке епизоде – суза. 
Би Писмо, старо и ново, и посланице 
апостола у вери добро очврслих, 
чврсти у нади спасиће се бродолома. 
 
Напорним радом све се стиче. И болест. 
Племство је вишњи дар, злато звезда. 
Милосрђе је одбрана од беде, 
милосрђе је пасторче духа. 
 
Са старог гробља крстови нам машу 
и причају нам о присвојеном наслеђу: 
боље је проћи са просјачким штапом 
него богатство грабити проклетом шапом. 
 
МОЋ 
 
Читуље пишу озбиљни и забринути, 
забораве на јутро,на сутон са свађом. 
Речи пузе уз мердевине без наслона: 
ко ли их само држи: анђео или ђаво? 
 
Из очију ми севају електричне жице: 
укључене су на виндоус компјутера. 
Крста ме не боле. Лењиново учење 
поучно је ако се тумбе обрне. 
 
Прамалеће мило, на светлости пливаш 
као птица ухваћена у аутомобилски фар. 
Зашто жељу за смрћу тада изазиваш, 
и када је далеко има јаку моћ. 
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ДУХ 
 
Дражесно се протеже керуша 
испред касапнице у јутро летње 
док побожно путевима лебдим 
осветљен сунцем изнутра. 
 
Жедан смирења од иловачеправим 
споменик људима које давно волех. 
Зубља свете светлости ме зове 
да Дух проналаска најзад примим. 
 
 
ОПЕТ 
 
Наумљен, гурам се напред, 
испод корита се молим киши 
нека ми шуми изнад  гроба. 
 
Вирим кроз рупицу шупљег неба, 
језиком палацам, сикћем и пљуцкам 
по ћутом лишћу мојих јесени. 
 
У кошуљу ми се населили мрави, 
под челом свира оркестар црви 
док моја душа на дуду чучи. 
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