
398

ОБРЕН РИ СТИЋ

СО НЕ ТИ

ОНЕ У ВЕ КО ВИ МА МИ НУ ЛИМ ЗА БО РА ВЉЕ НЕ

Оне у ве ко ви ма ми ну лим дав но за бо ра вље не
Мај сто ре древ не зи да ре дич не реч и сло во
У са му зо ру до зва ће мо на Све то Ко со во
Го спо де А цар ство тво је ов де ту гу је Сте не

Се уз ви си ле а ко ли ко је ру па на не бе си ма
Исто ри ја на ша бо ле сти и гро бља ве ко ви пла ча
Под зе мљом и ле дом на по ло ви ма ис под дра ча
Иза за ве се од ве тра и све тло сти у гла со ви ма

Не ке сам гра до ве по хо дио, бо ле сти од бо ло вао
Ко да сам де да свом де ди ов де сто ло вао
Чо век ди вљи не да ле ких пу те ва из дру гог ве ка

Зна ју ћи да крај је по че так из ван те сфе ре
Ва зда су пре ци на ис то ку чу ва ли ог њи ште
Они ко ји је ди ни су вич ни за мо је на ме ре
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ОНИ КО ЈИ ЈЕ ДИ НИ СУ ВИЧ НИ

Они ко ји је ди ни су вич ни да на слу те од је зди ше
Ми на лет не сви кли при зе мљи смо пу те ве и избе
И у сну пло ви смо мо ри ма и не бе си ма Пре та ка ше
Се во де са обла ци ма По ри ну смо ла ђе за се о бе

Бе смо ли го сти или до ма ћи ни сред ол та ра
Да ни кра ћа ју а но ћи из је да ју ви де ло
Је смо ли спрем ни ако смо они ко ји је смо И де ло
На ше Над Ко со вом не бо се отва ра

Не ма ве ли ких и ма лих на ро да као ни смр ти
Сем пре ла ска у че сти цу и злат не жит ни це
Ако је об ма на ле по та ова у кљу ну пти це

Ог ње не Пу та њом сун ца нео бич не пут ни ке ти
По ве ди Од бра ви го ре раз дво ји во де Го спо де
Ти ко ји је ди ни знаш пра ву ме ру
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ТЕК ДА НА СЛУ ТЕ ПРА ВУ МЕ РУ

Тек да на слу те пра ву ме ру та чан угао веч ни мај сто ри
Де до ви на ши ве што су би ра ли ме сто дом да са гра де
Че ти ри уга о на ка ме на спрам зве зда с ве че ри мла де
По ста вља ше че ка ју ћи из ју тра ма ле го сте у тој го ри –

бу бе и мра ве Или на истом ме сту у под не ко у то ру
За тва ра ли ста до и по сма тра ли њи хов ми ран сан
О то ме пи са ти пе сму у за ви ча ју По ћи не жан у го ру 
Уче ћи умет ност пу то ва ња у бор би про тив уми ра ња

По е зи ја је љу бав на свим је зи ци ма! Стих упи сан
На нај ви шњем ка ме ну о ко ји се спо та кох у бес кра ју
Сва енер ги ја ко смо са ко ја се ов де у љу ба ви сли ла

Ако се ре чи не гр ле не љу бе – то ов де ја сно зна ју –
Не ма пе сме и ле по те При вид и об ма на не ког по е та
Спрам из ла ска и за ла ска сун ца са ово га све та
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ТАЧ КУ ИЗ ЛА СКА И ЗА ЛА СКА СУН ЦА

Тач ку из ла ска и за ла ска сун ца по над гор њих ли ва да
У за ви ча ју озна чи ло је ово гу сто мо ре во де на пла ва
Жи во ти ња ко ја у пре та ка њу гу та са му се бе Спа ва
Се ло мо је на ис то ку не слу те ћи су шти ну и тај ну во де

Док из ра ња ју дав но за бо ра вље ни гра до ви ку ле у стро ју
И све та бр да Ра сте то за вет но др во чи не ћи ши ро ки лук
У ком ис пи сах сва пре дач ка сло ва а отац мој го ло рук
До ве че ри ка сне ску пља ше ле ти ну По е зи ју сво ју

Бо жан ски Со нет Пе сма у ко јој и да нас ти хо
Пу ту јем не бе си ма По ку ља ће сав дим из ме не и ма гла –
Те шко бре ме О Бо же, ка кво је ово вре ме

Ако ме по но во ро диш за дој ме ве дрим сти хом
Као што је си на овом ка ме ну од ког са зи дах чар дак
Спрам бес ко нач но сти у пе ни и све тли ни зрак по зрак 
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БЕС КО НАЧ НОСТ У ПЕ НИ ЗРАК ПО ЗРАК

Бес ко нач ност у пе ни зрак по зрак на ка ме њу у ви си ни
Пе смим се ов де на ис то ку зрим и гњи јем у со не ти ма
Згу шња вам се и рас пр ска вам цве там по вр ле ти ма
Ста ре пла ни не где сва ки храст за ви чај ни у све тли ни

Не ко ће сло во би ти Са олов ком у ру ци дуж обла ка
Кре ну ће иви цом не ба у бла гој ре че ни ци
На чи ни ће кључ за древ ну ка пи ју на сли ци
Кроз ко ју ода бра ни са мо да љи на ма стре ме ћи ка

Тим вра ти ма од све тло сти чи сте на хо ри зон ту
Моћ на до би ју кри ла сва од сун че ве то пли не
Ко у њој не са го ри у пти цу се за о де не Ту

Отва ра ју се не бе са мо ли тва и ико на ис под сво ђа
Огла си ће се те шка зво на са зда на од те ми ли не
Њи ма ће се са мо ка за ти пут и пу то во ђа




