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Три песме – Милица Тасић 

ПРЕСТУП 

 

Преступ невиности врење њено! 

Силан, хитан потез, на задату реч. 

Узет у службу о Њој је требало, 

узет да вршим унапред. 

 

Ал' ја сам свету занос хтео да објасним, 

и њу чарну, извор је планински! 

Млеко из очију и љупкост њену на уснама. 

 

Празник кад утиснем се у срце јој радосно, 

ко печат Теби, Благонаклона! 

– но дани жетвени давно су прошли. 

 

Душу Богу сада казујем, 

ћутим а реч већ ближа је небу. 

У глини за вино, жито и уље 

нежност њену за молитву чувам. 

 

 

СРЧИКА У ЖЕЉАМА 

 

Пуче кост у грудима!  

Срчика у жељама!  

Опојнијих ли, знам,  

опасније корачање... 
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Непотекло учи тихо да се каже...  

али скаче, скаче, прескаче!  

Ја ни реку из очију својих  

не умем да зауздам! 

 

Ако ће срце и препући,  

неће оно знати 

како је себе могло да излечи, 

нити ћу ја знати 

како сам себе 

од сопствених страсти 

могла да одбраним, 

кад ни реку из очију 

нисам умела да зауставим. 

 

Непотекло учи да се каже... 

 

 

*** 

 

Богослова сласт, ова сласт.... 

– кад провалија у духу значи његов глас. 

Водопад је божји. Ноћас у себи га чујем. 

...а усне... а усне... 

голотињице ... 

сву ноћ дубоку као њега жуде, 

и нуде јој се, нуде... 

И свете. И срамотне. 

Тек будне... 
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О ПЕСНИКИЊИ 

 

Милица Тасић рођена је 

1. септембра 1989. године у 

Врању. Студирала је на бео-

градском Филолошком факул-

тету, на групи Српски језик и 

књижевност. 

Пише углавном љубавну 

поезију, али и прозне текстове. 

Аутор је и неколицине есеја и 

критичких осврта. Највише ње-

них песама објављено је у Пое-

зији суштине, потом и у Књижевним новинама, часопи-

сима Култ, Сизиф, Српски журнал, Траг, Сцена Црњан-

ски, Луча, Чаршија итд. Неке песме су јој преведене на 

руски и објављене у тамошњем часопису Нови поглед. 

„Паун на недрима“ (2019) је њена прва и засад је-

дина збирка песама. 

Живи и ради у Београду. 
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