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Песнички крик – Филип Булат 

ИЗВЕШТАЧ О ЖЕНИ 

 

Тако љупка, тако слатка,  

мора збрајаш, океане растављаш. 

Тако дрчна и наопака,  

и када ћутиш и када се обраћаш. 

Тако своја... Ниси као свака. 

 

Тако чедна, тако вредна,  

ветрови уздишу за твојом лепотом. 

Очи свете, уста медна,  

виспреност твоја везе нема с простотом. 

 

Грејеш појавом... 

Сибирске зиме најхладније. 

Рат мењаш мира објавом,  

чувар си тајне најсјајније. 

 

Калупиш дане... 

Пушташ ноћи у недоглед. 

Сигуран сам заиста да немаш мане 

и знам да је то све погрешан поглед. 

 

Санте-расуте... 

Припадају теби, припадају мени. 

Само вране спокој слуте 

безвезном извештачу о жени. 
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НЕЋУ ДА СЛОВИМ 

 

Опкољен вечно правима новим,  

измаку снага изложен често,  

песму сада нећу да словим,  

кафански сто ми дође кô престо. 

 

Не може се строго изрећи,  

да злу коб на раменима носи,  

јер што је пунији и што је већи,  

то осама пуста мање те проси. 

 

Задихан, преморен на истој рути,  

радошћу вођен, а тешен болом,  

чак и ако успем да побегнем маршрути,  

памтићу песму за кафанским столом. 

 

Ко и какви били саборци и браћо,  

чудили се лудом, ил’ равнали с овим,  

увек кад сам престајао, тада сам се враћ'о. 

Крваве руке нећу да словим. 

 

 

ПЕСНИЧКИ КРИК 

 

Од тренутка постања битке се воде,  

Тама са светлом, велики с малим. 

Зна понеко да сви смо једно,  

Да свако ко одраста, мора да стари. 
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Нежна песма је гадан урлик! 

У свакој искрености чучи тајна. 

Узалуд је сваки песнички крик,  

Јер не знамо која је мисија крајња. 

 

О ПЕСНИКУ 

 

Филип Булат је рођен 

1995. године у Сомбору. Као 

младић је почео да се бави 

спортом, прво фудбалом и ко-

шарком, а потом рвањем и кик-

боксом, које и данас тренира.  

Након завршене средње 

хемијске школе креће на путе-

шествије по Француској, Црној 

Гори и Словачкој. По повратку у 

земљу уписује студије еконо-

мије које у неколико наврата напушта, али их ипак не-

давно успешно завршава.  

Песме пише од ране младости, али их тек око о-

самнаесте, деветнаесте године почиње складиштити, 

све дотадашње је поделио или бацио. Поклоник сваког 

вида уметности. Песме су му објављене у неколико збор-

ника.  

Тренутно живи у Сомбору.


