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LABIRINT LJUBAVI

izgubili smo se
u labirintu ljubavi

nisam se  sjetio
odmotavati klupko
ti ne posu mrvice



UMIJEĆE LJUBAVI
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ŠKOLA LJUBAVI

u školi  ljubavi
pod dva krova

pali smo iz svega
samo sjećanja

nisu nikada propala



UMIJEĆE LJUBAVI
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IDILIČNA KUĆA LJUBAVI

idila ne postoji
ako ne ucjelovimo

isprekidanu crtu ljubavi
putujući stazama

od nemira do svemira
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JEDNO U SVEMU

ti si sve u jednome
dom u kući

prostirka za molitvu
i pokrivač pod kojim

urgentno reintegriram
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STRAH JE UBOJICA LJUBAVI

bojao sam se da ti neću biti dobar
a ti da mi nećeš biti dovoljna

dva straha u kvadraturi  ljubavi 
dovoljna da potkopaju

oslonce i najstamenije veze
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LJUBAV UPOZNAJE

ljubav je oprezna
kao hodač po žici,
vaga zategnutost

odmjerava vjetrove
koji je mogu srušiti
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DALJINA U OKU 
BLIZINA U SRCU

kad se dvoje
istinski  predano vole

i bezuvjetno ljube,
tu je sreća neumorna
a daljina premostiva
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ZAGRLJAJ  ZA RAJ

šest dana molim
da me  rajska svjetlost obasja

a sedmog pomislim
na tvoj zagrljaj

i tu je preporuka za raj



UMIJEĆE ZDVOJENOSTI

13

SAMO JE JEDAN IZBOR PRAVI

u kolibi našeg
suočavanja sa istinom

izbor je jedan
a vijerni su odani

svome izvoru
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ŠUTNJA ZDVOJENIH

u šutnji dva cvijeta
ima više ljubavi

nego među mnogim
parovima koji se

svakodnevno sretno susreću.
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RAZDVOJENOST ZDVOJENIH

u razdvojenosti našoj
ima više zdvojenosti

U izbjegavanju
da se susretnemo

zajedništvom smo prožeti
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SPARIVANJE RASPARENOG

duše s različitim ležištem
a istovjetnim težištem
teško je vječno spariti

previsok je to standard
i za kamen na grobnici ljubavi



UMIJEĆE ZDVOJENOSTI

17

BRAČNA ZAJEDNICA
(ČAK I KAD JE NEFORMALNA)

ozakonjenje uzajamnosti
dostignuta homeostaza

za uzgoj kućnih ljubimaca
i odgoj naših slika i prilika

sa što manje neprilika
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ZALJUBLJENA BRĐANKA

ti si kao divlja rijeka 
sklona poplavama,
čezneš za ravnicom
koja će te umiriti,

al’ obzori su ti u visokim brdima.
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POTPALA LJUBAVI

gdje se ljubomorom
potpaljuje vatra ljubavi

plamen je snažan
zakratko sprži uspomene

tu ljubav usahne
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ZAKRIVLJENO VRIJEME

kazaljke poklopljene
mislim na tebe

jer mislim da ti misliš na mene
i to nikada neće prestati

dok bude satova s kazaljkama
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SINDROM PRVOG DJTETA

prvorođeno dijete
svu pažnju dobije

i traumatično izgubi 
u dobroj mjeri

rođenjem drugog
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SINDORM ZLATNE UDICE

zlatnu udicu
zabacuju zavodnici

za zlatnu ribicu
koja će ispuniti

želju za obožavanjem.
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SINDROM SAVRŠENOSTI

savršeni skrivači starih
rana na burzi ljubavi.

uvjereni da zavrijeđuju
potpunu predanost
nude puno traže sve
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SINDROM 
ZAVRŠAVANJA REČENICA

pomno slušaju
dekodiraju vokabular žrtve

i završavaju rečenice
kako bi dokazali da isto misle

imaju iste interese...
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SINDROM 
LAŽNOG NOVCA

zavodnici  su majstori 
hinjene ljubavi

prevarom pravu
dobiju kao prodavci

lažnog bezvrednog novca
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SINDROM IDEALNE VEZE

oni koji sanjaju
idealnu vezu

u  gluhoj tišini noći
čuju sjenke

i otkucaje nečujnog sata
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SINDROM SAMOOBMANE

ti imaš strah od sreće
ja se pribojavam nesreće

pametno  prikrivamo
stvarne razloge nespokoja

i zato nam se ne sureće
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UDARI  JAK NA SNAŽNOGA

kad se dvoje
ravnosnažnih namjere

jedno na drugo
raskošem zablista

majstorstvo zavođenja
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NEDOKAZIVOST  DOKAZA

ova istina nema svjedoka
ti si i tužitelj i sudac i dželat

odsjeći ćeš ljubav
sa stabla voljenja

jer sam ja odvjetnik slabosti
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REFLEKSIJA RAVNOTEŽE
NA NAJVIŠOJ RAZINI

uravnotežena obzirnost
na najvišoj razini uzvišenosti

vidi kakvi jesmo
i kakvi nismo

a mi znamo kako (se) osjećamo
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POSLJEDNJI DRHTAJ
STAROG LABUDA

pošao je preplivati
jezero Velike ljubavi

šepureći se blizu vrtloga
ironična ruka sudbine 

povuče ga u grotlo
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U IZVORU ISTINE

Prava istina 
 ne može se saznati 

bez ulaska u usta zmaja, 
a svrhovite žrtve nema 

bez potpune ljubavi. 
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TVOJ (O)SMIJEH

na znam šta hoću
a vala ni što neću

al' nedostaje mi tvoj (o)smijeh 
da uzdrma indolenciju i latergiju  

snatreni krvotok da p(r)obudi
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BRZINA MRAKA

u zoni tvojih krajnika
otkrih brzinu mraka

najveću tajnu 
goniča preplašenih duša
u svekolikom kozmosu
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ŽELJA ZA SLOBODOM

oslobođeni svega
 promrzli od znatiželje
čeznuli su da se  ugriju 

u točki stjecišta
beskrajnosti i bezvremenosti
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STIH NA OBALI  JEZERA

bura se smiri
na obalu izbaulja stih

o slikanju sebe
s leđa i gledanju

nas iz međumeđa
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ISKRENOST
MEĐU PRIJATELJIMA

prije iskrena
govora i razgovora
dobro se zagrcati

al’ najvažnije
treba biti rečeno
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VIRTUALNI VOAJERIZAM

isključi se iz kruga
neshvaćenih genija
virtualnih voajera

napokon popij piće
s živim prijateljima
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MOĆ ZAGRLJAJA

Za pjesničko sijelo
obukoh komotnije odijelo

da prijatelje drage
zagrljajem okujem

jer to na fb nije moguće
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NITKO KAO MAJKA

nepismena majka
nije proguglala  recepte

za sretno djetinjstvo
pravila je kolače jedavce

i lijepo pripovijedala



UMIJEĆE PRIJATELJSTVA

41

STALNO ZAUZETI
NEMAJU PRIJATELJA

najmanje vremena
za učiniti prijatelju nešto 

imaju zgubidani
uvijek su zauzeti
žure da ne stignu
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NI NA NEBU NI NA ZEMLJI

mireći se s neumitnošću
samujući usamljenost

uslikam kakav cvijetak
i pošaljem brzom poštom
prijatelju kao zagonetak



UMIJEĆE PRIJATELJSTVA
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VJERA U ŽIVOT

tvoju vjeru u život
pokušavam dokučiti
jer si san koji struji

središtem crvotečine
između starosti i smrti



UMIJEĆE PRIJATELJSTVA
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DÉJÀ VU

stariji pjesnici savjetuju
pjesnikinje početnice

slavne pjesnikinje se dive
darovitosti mladih pjesnika

a rijeke i delje teku nizvodno
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HISTORIA EST 
MAGISTRA VITAE

povijesne istine
dodvornici uljepšavaju

kukavice prešućuju
iz tog uljudbenog horora

baš se ne  da naučiti
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HOMO DOGMATIKUS

čitav život
proživje čekajući
kad će u behaziji

nestati budalaštine
nije dočekao
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KRIŽARSKI DŽIHAD 

oklopljeni misionari
lome kičmu krivovjernim
zaštitinicima neovisnosti

nikakvo pravovjerje ne može
procvjetati bez mača i krvi
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PRVI BOSANSKI BAN

u pravo vrijeme bi
na gubitničkoj strani

te mladog Kulina
ostavi u zalog fiskalnoj disciplini

prema Konstantinopolisu
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ČUĐENJE BANOVICE VOJSLAVE
NA BILINOM POLJU AD 1204.

otkud  pravovjernim
nesnošljivost tolika,
da bi zbog desetine

i ispravnog mucavca
proglasili krivovjernim
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KRIVO UVJERENI
BAN STJEPAN KULINIĆ

ako su podanici
odani pravovjerju

a očeva rieč tvrda k'o stina
zašto se  baviti time

kako se tko moli
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DALEKOZOR ZA BUDUĆNOST

Bacamo pogled 
po zgarištima povijesti

u lužinama tražimo deterdžent
za brisanje zamazanih vizira

izvjesnije budućnosti
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VLADAVINA 
BUDALA I PROSTAKA

znanje i tolerancija
bit će  pod nogama
dok pametni shvate

kamo srlja svijet
kad pametniji popuštaju
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VODA TEČE S FEKALIJAMA

u rijekama bujaju havdike
u morima plastike

rjekotokovi pred kolapsom
Zemlja pred infarktom

a mi flaširamo vodu
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ŽIVOT IZVIRE IZ VODE

za beduina u pustinji
i njegovu kamilu

izvor u oazi
je stjecište puteva
i središte svemira
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KOZMIČKA ZAVRZLAMA

ptičice  ranom zorom
pjevaju psalme
rađanju svjetla

koje nam obasijava
noćna napuknuća
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KIŠNI ČOVJEK 
I VELIKI POTOP

u trenutku kad veliki potop
zaprijeti opstanku

lucidna hiperinteligencija
nekog Kišnog čovjeka

može spasit čovječanstvo
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ZLOGUKA DVOLIČNOST 

prvo počiste
 ispred svoga ulaza, 
zagovornici čistoće 

sami  žive prema onome 
što propovijedaju 
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ZOON TEHNOLOGICON

revnosan robot
 brine o raspoloženju

čim učita nezadovoljstvo
daje dozu droge

protiv češkanja po glavi
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RAVNOTEŽA 

vrhovna harmonija uštima
da se sve samoharmonizira

i vrati u ravnotežu
neovisno od naše volje

preuzetosti ili ravnodušnosti
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MALE DOZE 
ZA VELIKE PARE

ravnodušnost nije lijek
za zatrovanost i zagušenost
prodavači zdrvlja  skladište 
čist zrak u malim dozama

prodavat će ga za velike pare
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KRATKO I JASNO

tko naširoko objašnjava
misli i zaključke

nije sam sa sobom načisto
on vrijeđa inteligenciju

čitatelja sa stavom
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POKLONICI 
DNEVNOPOLITIČKOG 

VJEROVANJA

čitaju samo one novine
kojima vjeruju

a vjeruju samo onima
u kojima piše

ono u što vjeruju
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NE DAJTE SE ZAVESTI
POGOTOVO TANKIM 

KNJIGAMA

Neke  se lako čitaju,
a teško razumiju,

neke se teško čitaju,
a lako razumiju,

a neke naprosto ne vrijede
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SADAŠNJOST S PEČATOM              
O ROKU TRAJANJA

Vješti podešivači svjetla
protrljaše  sunca

iz te toplote oslobodi se
sadašnjost u raskoraku

između prošlosti i budućnosti
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SVETA TRI KRALJA

trojica mudraca prateći zvijezde 
stigoše do štalice

 uđoše u legendu kao prvi
poklonici svijetla svijeta

što prosinu iz očiju djeteta
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ZAVRZLAMA KLUPKA

klupko je nešto najzamršenije 
što stvara ljudska ruka,

u savršenstvu svoje zapetljanosti
osigurava odmotavanje bez 

zapetljavanja
tu početak je kraj a kraj početak
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ZNANSTVENA FANTASTIKA

oslobađa stega starih mitova
demistificira posjedovanje  prostora

iz prošlosti i nebudućnosti
umeće nove univerzalne
mogućnosti u sadašnjost
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...U prva četiri poglavlja Zirdum baca 
pogled u nutrinu gdje se emocije nalaze 
u kovitlacu intimne zavrzlame. Sve 
što se nalazi u poglavljima Umijeće 
ljubavi, Umijeće zdvojenosti i Umijeće 
razdvojenosti može se na neki način pronaći 
u Zirdumovim i poetskim i proznim 
tekstovima i esejima. U zbirci mini eseja 
SAMO (SE) PROSVIJETLJENI VIDE 
U TMICI (po mome stihu) ima poglavlje 
LJUBAV I LJUBOMORA,  ali  tu se govori 
i o ljubomori,  sparivanju,  zaljubljenosti 
pa i seksualnim orijentacijama, ali o  
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zavođenju nema ni spomena.  Tako je 
poglavlje UMIJEĆE ZAVOĐENJA 
u ovoj zbirci doista novum u kojemu je 
njegov um, a prije će to biti neobičnost 
njegova duha, iskristalizirao tipične  točke 
– autor ih naslovljava kao SINDROME 
ako ne u patologiji onda svakako u 
fenomenologiji ZAVODNIŠTVA.
U vrijeme kada pišem ovaj pogovor 
završio se tv show gospodin savršeni, 
koji bi i mene razočarao na kraju jer 
se nije završio bajkovito, kako je cijelo 
vrijeme nagovještavano, da nisam čitao 
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ove refleksije među kojima se meni osobito 
urezala ova naslovljena kao SINDROM 
SAVRŠENOSTI koja u zadnem stihu: 
daje puno traži sve, upravo upućuje na to 
da od gospodina savršenog na kraju nema 
ništa jer nitko nema to sve što njemu 
treba, a kada bi i imao on bi treažio više. 

Dragan Mučibabić
...Svaka petostihna refleksija stoji sama 
za sebe  kao cjelina, ali funkcionira i u 
poglavlju od 8 (iz beskonačnosti izvučenih) 
nevidljivim nitima duha povezanih 
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cjelina.  Svatko će ih na drugačiji način 
doživjeti i povezati, popuniti nevidljivom 
tintom neispisane praznine i samim tim 
sukreirati beskonačnu vrtnju pokušaja 
da se iskaže neiskazivo izrazi neizrazivo 
opjeva neopjevljivo....jer  ljepota života 
je u  pjevanju, bilo da je ono drečenje 
novorođenčeta koju majka doživljava kao 
pjev ili uzdisanju starca za time što nije 
više pjevao dok je mogao....
Zavrzlama je jedno od složenijih kola 
koje se igra u našim krajevima a ovdje se 
koristi kao sinonim za dijalektiku života 
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suvremenog narcisoidnog, egocentričnog 
čovjeka opsjednutog svojom slikom u 
izlozima, svojom šminkom, garderobom, 
postignućem, postavljenjem. ...

Ermin Čelenka Skomoranin


