
Суштина поетике – часопис за књижевност | Број 71 

10 

Велике наде српске поезије – Раде М. Шупић 

*** 

 

Мердевине су ми блиске 

зато овим путем 

отварам сезону на лов звезда 

 

То је довољно 

за реинкарнацију очних капака 

за један пар очију 

који је годинама уназад 

молио да се роди 

 

*** 

 

Све људске судбине су привремене 

као што је у космосу привремена Земља 

као што је исти тај космос 

једнако привремен и непоуздан  

у ко зна већ чему 

као што је моје право Ја привремено  

или ипак заточено 

у ових 70 килограма меса 

 

Овај век биће пресудан за човека 

а ми ћемо имати 

ту привилегију 

да умиремо са њим  
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РЕГИЈА ПЛОДНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 

 

У последње време 

по собама проналазим урме из Египта 

континенте 

који се отопе чим их додирнем 

 

и мислим се: Палмино дрво 

започиње нову игру 

 

Кад умрли заспу 

корење добија неки чудан облик ногу 

излази из средишта 

са панталонама од земље 

 

Покушава да ме застраши 

умишља да је човек 

 

жели  

све оне лажне појаве  

 

које ми  

неискусно називамо  

тајном 

 

 

⸎ 
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2067. ГОДИНЕ ВЕРОВАТНО ОДУМИРУ ПЧЕЛЕ 

 

корење ће задржати тајну 

борови ми помажу да останем оно што јесам 

шишарка коју на путу до игралишта 

шутира дечак 

постаје моја или твоја реликвија 

из које ћемо се излећи 

када стопала коначно достигну  

брзину сунца 

 

ПО ИНСТРУКЦИЈАМА УМРЛИХ 

 

Можда ће се једног дана  

наш прах ујединити  

у специфичан космос зрна 

и украсити неке случајне пустињске дине 

или кактусе 

 

Како би сутрашњи проповедници  

нове вере  

могли под нашим јединством 

да сакрију своје списе  

 

Док пролазе кроз пустиње  

на коњима 

 

И док их шибају  

клеветници 

  



Суштина поетике – часопис за књижевност | Број 71 

13 

ПЛЕС 

 

Књига је у септембру 

пустила крв на плочнику 

скочивши са груди 

Због твоје неспремности 

да се носиш 

са њеном килажом 

 

Требало је само оборити осмицу са корица 

како би заличила на бесконачност 

 

која је била прости отисак или печат 

твог мајчинства 

 

Тако бисмо имали 

привид онога 

што нисмо могли бити 

 

У времену које се увек 

рушило  

пред нама 

 

 

⸎ 
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О ПЕСНИКУ 

 

 

Раде М. Шупић је песник 

из Лазаревца, рођен 3. децем-

бра. 2000. године. Написао је 

песнички првенац „Поезија 

коју нећете дочекати“, који није 

објављен. Тренутно завршава 

нови рукопис „По инструкци-

јама умрлих“. Најмлађи је фи-

налиста 53. Фестивала поезије 

младих у Врбасу, где му је до-

дељена награда „Станко Симићевић“. 

Финалиста је конкурса за награду „Тимочка 

лира“ 2021. године, по селекцији Васе Павковића. До 

сада, превођен је на мађарски језик. 

 

 

 

 

⸎ 
 

 

 


