
Nekoliko pjesama iz zbirke DVIJE KAPI U MORU

Ljubav bez kraja

Znaš li što li je vječnost?

Vječnost je svaki trenutak proveden uz tebe…

Mi nikad nećemo prestati voljeti se

Biti ćemo zauvijek…

Jer mi smo vječnost… Naša ljubav je vječnost…
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Jer što nam vrijeme znači, ljubavi moja mala?

Našoj ljubavi sada nema kraja…

Svaki ćemo trenutak pretvoriti u vječnost

da nam bude najljepša uspomena

kad budemo gledali kako nam život prolazi

a mi smo jedno bez drugoga…

I mi nikad nećemo prestati voljeti se

Mi biti ćemo zauvijek…

Jer mi smo vječnost… Jer naša ljubav je vječnost…

Mi nemamo kraja, ljubavi… Naša ljubav nema kraja…

Moja ljubav nema kraja…

Sjeti se, m smo vječnost i vječnost nema kraja…

Samo trenutak, trenutak vječnosti…

Ja ću čuvati ovaj trenutak sada

on će biti moja vječnost

i moja vječnost biti će ljubav bez kraja.

Ona odlazi



Pogledaj to svoje mirno nebo

 ugledaj sasvim malen oblačić na njemu

Upitat ću te zašto je ono tu

okrenut ćeš se i klimnuti glavom

Jer ti stvarno ne znaš da su to moje suze

tebi je moja bol nevažna, sasvim neprimjetna…

Kao da je to bilo daleko, tako daleko… 

danas nam tako daleko…

Da znaš kako me boli kao da je bilo jučer

i svaki pogled na tvoju sliku kao nož je

nož u srce koje već krvari…

A tako volim gledati tvoju sliku 

tvoje lice, tvoje oči, tvoje usne…

Tada mogu zamišljati da si još uvijek tu…

Nikad neću zaboraviti onu hladnu noć

 kada si mi nježnim glasom rekla najtiše «zbogom»

I kišu, i grmljavinu…i onu hladnoću u srcu…

Ostavila si me samog…

uništenih želja, razbijenih snova…slomljenog srca.

Potpuno samog…

I samo si me mirno pogledala

u očima ti nije bilo nikakvog osjećaja, ništa…



Bože, gdje je onaj svjetlucavi pogled zaljubljenog bića?

I sasvim tihim, najtišim glasom rekla si «žao mi je»…

Zašto volim ovu ženu koja odlazi? 

Zašto moja jedina ljubav odlazi?

O Bože, kako ću se naučiti živjeti bez nje?

Ona odlazi… odnosi moju sreću

Ona odlazi… odnosi moje snove

Ona odlazi… odnosi moju volju za životom

O Bože, ona mi odlazi! 

Ostavlja me samog… Opet potpuno samog

Tako sam je dugo čekao, tako sam je želio…

O… tako sam je jako trebao…

Gdje su nestale sve one riječi «volim te»?

Gdje su nestali naši pogledi, naši dodiri?

Gdje?

O ne… ne gledaj me tim hladnim pogledom

nemoj mi govoriti da ti je žao…

Nemoj otići… Molim te, nemoj me ostaviti samog…

Molim te… ljubavi moja, molim te…

Ti si moj zrak, ti si moja voda… 

Samo tebe trebam da bih živio…

Ti si sve na što uvijek mislim



sve o čemu svake noći sanjam…

Znaš to, ljubavi moja?

Nemoj me nikad ostaviti samog

 ja ne znam živjeti bez tebe.

Nemoj me nikad ostaviti samog

 ja ne želim živjeti bez tebe.

Nemoj me nikad ostaviti samog

 ja ću bez tebe umrijeti…

Moja lady

Ti…

Sasvim tiha kao šapat "volim te"

s tvojih mekih toplih usana mirisa ruže

Blaga i lagana kao nježni povjetarac

u tek probuđeno mračno proljetno jutro

kroz maglaste zrake rađanja zlatnožutog sunca

Svježa kao prozirna kapljica rose

na malenom pupoljku ruže što tek udiše život

Prividno krhka kao njena tanka stabljika

blijede zelenkaste boje… A tako snažna

Gotovo da ništa u ovom životu nije jače od tebe



od milog osmijeha jačeg od sveg zla ovog svijeta

i veličanstvenom ljubavlju tvog predivnog bića…

Ti, dušo, ti anđele

ti postala si moja ljubav…

Ti, malena moja…

Ti poput najljepšeg osmijeha skrivenog od suza

u predivnoga anđela vječno blijedog lica

nalik na najljepši san iz kojeg se ne želim budit

Poput tako slatkog i nevinog pogleda

"ti si moje najveće blago" i ponovno skrivenog osmijeha

bića kojemu si najvrjednije u ovom životu

Poput neopisivo nježnog ljubavnog dodira

tvoje mekane kože kao u malenog djetešca

Poput mojeg srca što veoma snažno kuca

jer učinila si da raduje se svakom novom danu

jer ono voli tebe, jer ono živi tebe

jer si ti svaki njegov novi dan…

Jer ti si njegova lady…

Istina je da te volim



Istina je da te volim

Tebe, samo tebe i najviše tebe

Jedina istina je da volim tebe…

Ovaj naš svijet je kao vjetar

nepredvidiv i nemjerive snage…

A što sam ja, dušo? A što si ti?

Ja sam kao žuti maslačak nasred zelene livade…

I tako se bojim vjetra

ne znam što namjerava i toliko je jači…

Samo malo jače puhne i nema me

Bojim se svega što je jače od mene…

A ti? Ne boj se, ljubavi moja

ja ću te zaštiti… 

Ne znam kako, ali hoću

A što je ljubav? A što smo mi?

Ljubav je kao najveća i najviša planina

i čini se da joj nitko ne može ništa…

Nitko, čak ni vjetar…

Samo rijetki se uspinju na njen vrh

Mnogi pokušavaju, rijetki uspijevaju...

I što smo mi? Vjetar ili planina?



Mi smo dva maslačka na vrhu planine

ne bojimo se, nitko nam ne može ništa…

Istina je da te volim, kunem se…

Mi smo naš svijet, 

naša ljubav najviša je planina,

svaki naš pogled i riječi «volim te» najjači je vjetar.

I istina je da te volim.

Edin Okanović


