PROLJEĆE

IŠČEKIVANJE

Zeleni vrat,
Bijela glava,
Visibaba još uvijek
Pod zemljom spava.

Očekujem svanuće
Tu na obali gdje stojim,
očekujem stvarnost
da me vrati u sjećanje
za stopama na zalasku sunca.

A kad sunce
Jače grane,
Ona će cvjetati
Na sve strane.

Lebdim na pragu ničega,
brojim rasute latice na vodi
tražim riječi, naše pjesme
koje u tami izgubim.

Sunce će sve jače
I sve više grijati,
A ptice će radosno
Proljeću cvrkutati.

Kolutaju čežnje
pjevaju vjetru u vlasima kose
traže izlaz,
spas iz nemoći
pa odu za sutonom
što u umu bolesnom se rodi.

Članica DDI-a
Irena Rodić

DDI
Ako želite čuti
Misli bistre,
Svratite u Društvo
Distrofičara Istre.
Poželite li piti
Vode Vistre,
I toga ima u
Društvu distrofičara Istre.
A ako želite čuti
Još koji stih,
U tom ćete Društvu
Naći i klub mladih.
Članica DDI-a Irena Rodić

Prolazili su dani, mjeseci,
ali jednog dana
sudbina odluči da se sretnemo.
Sreli smo se kao obično
kako se sreću prijatelji,
zatreperi val smijeha u srcima.
i opet krenusmo poznatim stazama.
ISTRA

Ali i tada,
ja sam postavljao pitanja
i na njih odgovarao
dok su se tvoje rumene usne
grčile u grimasu naletom smijeha.
Razgovarali smo
Bez svađe, bez tuge u ritmu radosti,
Smijali se patnjama kao dobroj šali.
Da, smijali smo se
Dok su u tijelima huktali ratovi,
ratovi osjećanja i stvarnosti.
Ako ne u tebi
u meni bjesnile su najjače bitke
što je ironija uspjela
da potisne osjećaje i dade
mjesto smijehu, veselju, životu
ali ne pod maskom.
Okrenuh leđa sudbini
i zavukoh ramena
o otrcane šavove kratkog kaputa.
Krenuh za izbljedjelim stazama
što odaju stvarnost i tugu
kojoj sam se u bijesu smijao.

Istra, moj zavičaj
Taj maleni kraj.
Velike su ljude dali
Takvi poluotoci mali.

Ništa nije vječno,
pa ni dani okrnjeni sjajem
zlatnom treperivošću sunca,
šapatu dana pred pozdrav
sestri zvjezdanoj noći.

Članica DDI-a
Irena Rodić

Član DDI-a Goran Čakić
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