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СЕЛИМИР РАДУЛОВИЋ

ДЕВЕТ ДУША ЈОСИФА ИСИХАСТЕ

Гле, живот свој у букету проведох!
Сећање, из скита ивиронског

1

Шта то радиш, чедо моје, љубљено?

У шуми храстовој, у сну,
Упијам мирис крина и руже.

Иди до мојих врата.
 То је од молитве, 5

Од имена Христовог, миомирисног.
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2

Старче,
Плашим се.

Страх ме је док идем
 Кроз пустињу. 10

Жив си, чедо моје, љубљено.
Да си мртав

Ничег се не би плашио.
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3

Старче,
Зар нису јавили да си умро?

 Јесу, умро сам, 15
Али, ја сам жив.

Пожури, пригрли ваздух,
Да се, док пролазим поред тебе,
Опростимо. И иди на гребен,

 Као и отац Харалампије, 20
Па у колибу,

С вратима, малим, дрвеним,
И на кревету, пространом,

На душеку, од сламе,
 Потражи мир, у сузама, 25

Клонећ’ се рупа,
Кроз које улазе змије.

А кад ћеш умрети, старче?

Када то Господ буде хтео,
 Чедо моје, љубљено. 30
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4

Шта ако се камен обруши!?
Могао би те убити.

Неће пасти!

Шта ако падне!?

 Ако jе Богу угодно да падне, 35
Он ће пасти.

Шта ако си ти испод њега!?
Па ти клону и руке и ноге.

Бог ће га задржати.

 У реду, старче, предајем се. 40
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5

Никога, никада, нисам више волео,
Никога се, никада, нисам више плашио,

Од старца Јосифа.
Он је видео све што је било у мени.

 Чедо моје, љубљено, 45
Ти немаш само чисту душу,
Ти имаш потпуно чисту душу.

Молио сам се за тебе
И добио сам блиставу молитву.

 Све радећ’, од зоре до сутона – 50
Ти си тражио мене,
А ја сам тражио тебе.
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6

А шта ако умрем, старче?
Страх ме je.

 Сви смо овде дошли да бисмо умрли. 55
Немаш чега да се плашиш.
Из света је лако отићи.

Смрт се удаљује од мене, старче.
И иде ка онима који је се плаше.
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7

 Шта ћемо с овим, добри старче!? 60

То ћемо јести.
То нам je Господ дао.

Да смо достојнији било би
Нешто друго.

 Али, старче – 65
Двопек се уцрвљао,

Треба га дати мазгама.

Јешћемо кад се смрачи.
Неће се видети црви.

 А кад се загреју срца наша 70
Можемо се претварати

Да смо већ јели.

Да останемо као пшеница,
А не развејани, као прах и плева.
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8

 Шта да радим, старче? Падам. 75

Устани.

Ево, устајем. И опет падам.

Устани, чедо моје, љубљено.

Докле!?
 Падам и устајем, старче. 80

Зар да садим дрвеће да бих га чупао?
Каквог ли плода од такве садње?

Зар не знаш –
Док падаш, мислећ’ да стојиш.

 И стуб се, чврсти, заљуља, 85
А камоли стрела, земаљска, ломљива.
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9

Гледај своја посла.
Имаш ли келију?

Имам.

 Седи у њој. И плачи, 90
Због грехова својих,

Оптужујућ’ себе. Не седам,
Већ седамдесет пута
По седам пута.

 Кад почупаш трње и коров 95
Оплевиш, тек, онда, сеј,
Чедо моје, љубљено.




