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Младост пише поезију – Нина Петровић 

ЈУТРО У БЕОГРАДУ 

 

Отварам прозор. Видим свој вољени град. 

Колико ли је времена прошло? 

Зар сам морала да дођем баш сад? 

Град се једва пробудио. Људи су још у својим кућама. 

 

Ја излазим напоље. 

Пролазим улицом где сам некада живела и смејем се у себи. 

Птица долеће и подсећа ме на прошлост. 

Некада сам се чудила, а све бих, 

све бих сада потврдила. 

 

Промене увек стоје иза угла. 

Лудо ми је то што сам мислила да ће све остати исто. 

Није ми тешко зато што је нови изглед ружан,  

већ зато што је другачији. Одједном наилази магла. 

 

Зашто тугујем за прошлим временом? 

Шта ако сутра будем жалила баш за овим треном? 

Београд је одавно рођен у мени 

и колико год да се он мењао, 

то не може да се промени. 

 

Вероватно је ово само превише магловито октобарско јутро. 

Не можете добро видети у магли. 

Некада нас обузму осећаји, па изгубимо разум. 
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Сећамо се само оног чега желимо. 

Треба сачекати да прође. 

 

Гледам у ушће Саве у Дунав. 

О, ово је више од лепог погледа, више од историје.. 

Сунце се пробија изнад облака. 

Шта ли све наш Калемегдан крије? 

 

ПОГРЕШИЛА САМ 

 

Осећам се лоше. Погрешила сам. 

Тешко ми је да поднесем грешку. 

Питам се одакле сам? 

Око мене као да су људи који ми вичу како је то  

био прави блам. 

Хаос ми је у глави. Да ли ишта знам? 

 

Журка страха, туге и кајања. 

Толико размишљам о нечему што је већ прошлост. 

Нестала су некадашња знања и идеје. 

Зар то не би било довољно да изађем из ове непри-

јатне ситуације? 

 

Било би.  

Било би, да се ситница коју је мој мозак претворио у 

огромну грешку и блам 

није догодила пред другим људима. 

 

Нина, није добро то што си рекла. 

Могло је и боље, требало је овако... 

Да ниси то урадила све би се завршило тако и тако. 
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Говорим себи да је све у реду, 

али моја унутрашњост не мења тему. 

Као да сам заробљена у леду. 

Нико не може да нас оптерети као ми сами себе. 

И даље покушавам да променим шему. 

 

О МЛАДОЈ ПЕСНИКИЊИ 

 

Нина Петровић је рођена 

у априлу 2005. године у Бео-

граду. Занимају је фотографија, 

цртање, психологија и писање. 

Није одлучила чиме ће се 

бавити у будућности, али једна 

од могућности је да постане пи-

сац. Слободно време проводи 

пишући, а инспирацију прона-

лази у људима и њиховим осе-

ћањима. 
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