
katarina Gubrinski Takaö versei

... l 0 cvllecu ...
po rubu íita
plavim korakom hode

svraóje noge.

List dragoljuba
ziba ki\nu kapliicu.
Blista dijamant,

sunclkretu sam
stala za led a: sunce
nam ljubi lice-

vidii? vriiewe
prolazi. l maslaici
su osijedili -

§t0 ée nam Cvasti?
Yeseli dragoljubi
il'krizanteme--.?

Pupoljak ruíe
tuíno pognuo qlavu
pld prlim sniieglm.

... i samo tnfto ,,. ... és csah awúgg b ...
yahi vietar, sniieg,
sivilo a u meni
pjxme i sunce.

Bacii bumerang.
Ne vrati li se, neka.
Nije valjao.

Upala muha
ne uíiva m1i topli,
mirisavi éai .

Yijek prolazi _

sada sam veó oieva
staija sestra ,

stalno iekamo
da zle minute minu:
pa prode íivot.

U polutami
maika na stolu, íic! Tras.
Razbijen bokal.

... a vírágohról ...

BúzaföId széIén

Iila léptehet lépnek
a smrftaldbab

Cseppecskét daihlil
sarkantqúka levele .

Raggog a qyémánt.

Én háttal áIltam
a napraforgónak, nap
csókolja arcunk.

Ltitod-e? Múlik
az idő. Megőszülteh
mind a pittlpanqok.

Mi virágzik majd?
Önfeledt sarkantyúkák
vagu kizantémok. . .?

EIsí hó ter'v
alaü haitia le íeiét
a rózsabimbó _

#

Kikt szél, hÓÍÚvás,

szürheség, bennem ped.ig

dalok és napfénq.

A bumerángot
eld,obod. Nem tér vissza.
Biztls vaca,k volt.

Taámba a légu

beesett. Nem éIvezi

íOrrő illatát_

Múlift az id.í,

lmmd,r apám nővére

vagtlok magam is.

Yiirjuk folqton a

íájó percek elmúItát:
s életünk elfogg.

FélhomáIgban ül
asztalon a macska. Sitt|.
oda a ftancsó.

...íodrveíu...
Rukavac ijeke
prltiée zelenilow
niskoa dneóa.

Doft vjetar pjetla

na granama kucaju
rcIena srca.

Kad sunce zasja
i kisela llilnja
slatft} nasmiie.

éto vietar íu§ka
t0 jablan vr!úm pi§e

na plavo nebo_

Drveíe stlii,
usred, okruglog saqa,
na jednoj nozi_

... és a fáftról is ...
Kecses |olyóág
zöldje csordogál köpcös

fáft áqai közt.

Míg dalol a széI,

zöld szívek dobognak az
dgak peremén .

Felragyog a nap ,

se édesen mosolyog a
savanqú meggg is_

Mit a széI sus1g,
éq kékjére Pqyzi íel
azt a iegenae.

Állnak ltt a íák
kerek szőnqeg közepén,

eggetlen lábon .
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croatlca Kladó gondoásában, 2000-ben meg'elent verséskötetéből ldéztük.

3209

Fiili!]

"-?31


