
П О Е З И Ј А  И  П Р О З А

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

КО ЈЕ У НА МА?

СВЕ ТЛОСТ У ВИ ШЕ ГРА ДУ

Иви Ан дри ћу, in imo pec to re

На ста ва ма Рза ва 
И Дри не, не ког дав ног ле та,
Са же љом да ме же ља ми не, кре нух 
На све че ти ри стра не све та, а у ср цу
Не ко те шко, по тму ло „ух” раз ле же се,
У ти ши ни, где крв вен ска и ар те риј ска,
Где црв ис то ка и за па да, ри је ли,
Ри је, на ста ва ма Дри не
И Рза ва.

На ста ва ма Рза ва
И Дри не, це ло га људ ско га ве ка,
Гле дам ка ко сун це по не кад си не,
А све не што ми слим: за бо лест на шу
Не ма ле ка, а од гли не ће мо пра ви ти па туљ ке
И испо ли не ово га и оно га све та,
У за но су, док нам на да сву ку да си ја,
О све тло сти, на ста ва ма Дри не
И Рза ва.

На ста ва ма Рза ва
И Дри не, бу ду ће га ве ка
Оче ки вах по ру ке, од не куд, из бо жан ске
Не ке ру ке, из то пли не жбу на сто га кле ка,
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Од ми ри сно га јор го ва на до сне жно га ку ку ре ка,
Од сун ца до ме се ца, сву куд са гра ди ће мо мо сто ве,
Сву куд раз ва ли ће мо пло то ве, про бу ди ти успа ва на би ћа,
О ум на све тло сти, о бо жан ска пи ћа, на ста ва ма Дри не
И Рза ва.
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ИЗ КО ЈЕ ТА МЕ ДО ПИ РЕ ОВА СВЕ ТЛОСТ?

Ви део сам,
На ули ци, ис под кон теј не ра,
Ка ко па цов у ру пу увла чи свој ду ги реп.
И ре кох, тај створ, на ко јег по ми сли ти 
Не мо гу без осе ћа ња муч ни не, про ме нио је све том:
Са овог, све тло сног ушао у онај дру ги,
Мра чан и не под но шљи во хла дан.

А ја сам, 
Овог ле пог про лећ ног да на, 
Са мо кре нуо у шет њу! Ни шта ви ше! 
И знам да Ра ма зан са мо што ни је
И тре ба ло би ослу шки ва ти Глас Го спо дов, 
Али гле, од јед ном по че да збо ри Онај 
Чи ју не до лич ност не бих по себ но до ка зи вао.

Је сам ли умео
Ста ти на гра ни ци два ју све то ва,
Па по глед час та мо час ова мо да упи рем?
Је сам ли ус пео, кад год, да бу дем не са мо чо век
Ко ји гле да па цо ва не го и па цов ко ји на се би
Но си чо ве ков олов ни по глед? Је сам ли ле тео
У ви си не кад и у су но врат не ду би не?

Ако би се др знуо
Да не што ка жеш, ако би из му цао
Ка ко си увек и ово и оно, он да за си гур но знам
Да ни ка да та кву свест до сег ну ти не ћеш! За по че так бар
Осе ти Љу бав без ко је ни шта по сто ја ло не би!
За гр ли, не жно, пр во др во на ко је на и ђеш,
За гр ли га ми сли ма с ко ји ма сту паш у све тлост и та му!

И та да знај:
Ако Го спо ду ни је те шко да, због те бе, 
У реп па цо ва пре тво ри се?! Ако у смрад кон теј не ра
Ње го во бли ста во ми ро из би је, ако сјај све тло сти
Сун че ве ник не у ко ре ну до њих све то ва?!
Он да не ка ти, син ко, ни шта, баш ни шта
На овом све ту те шко не бу де!

Тад за пој: Го спод је у те би,
Пре о бра же ње пред то бом!
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ПРА ЗНО МЕ СТО. ГУ ЖВА НА САЈ МУ КЊИ ГА  
У ТЕ ХЕ РА НУ

Мо жда ту има не што
Због че га по чи њем да ша пу ћем
Ан ђе лу на свом ра ме ну. Он ће стр пљи во
Ослух ну ти те ре чи што звец ка ју
Као јев ти на би жу те ри ја, а он да ће 
Не ви дљи вим пер цем из сво јих кри ла
По ка за ти ку да тре ба да кре нем.

Тог се пра зног ме ста
Не бо јим, ни ка да ме страх ни је хва тао
Кад осе тим да Не ви дљи ви осве тља ва мо ју та му!
Са мо ка жем: мо жда ту има не што због че га мо ре
Пам ти сва ки дрх тај сво јих та ла са, због че га ру жа
Сло бод но пу шта сва ки ми рис, зна ју ћи да га
Увек мо же вра ти ти у сво ју ча ши цу.

Окру жен сам 
Озбиљ ним ли ци ма, а ра дост
Ти хо кли зи до ме ста где ду га ни ка да би ла ни је,
Где осмех раз ве дри дан кад спре ма се ки ша
И олу ја. Та ко ве дре, ре чи отво ре
Оно пра зно ме сто, а пра зни на
Ћу ти, ни шта не ка зу је!

Ко у њу тре ба да уђе,
Чи је ру ке до дир ну ће се
У при ја тељ ски сти сак, то се не зна!
Тад, ску пи сна гу, при ку пи до вољ но др ва,
Па за па ли ва тру код тог ула за у пе ћи ну!
На је дан на чин ви диш ва тру пред со бом,
А на дру ги по зи до ви ма пе ћин ским!

Усред но ћи
Би ће ти хлад но, а ти:
Огр ни се ти ши ном, на ра ме ну
На чи ни ме сто за ан ђе ла! И поч ни,
Ла га но, да при чаш! А он да,
За пе вај, за пе вај без
Ијед не ре чи!
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СВЕ ТИ СА ВА И ЏЕ ЛА ЛУ ДИН РУ МИ. ТА МО,  
ГДЕ ЗВЕ ЗДЕ БЛИ СТА ЈУ, УСРЕД НАЈ ЦР ЊЕ НО ЋИ

Ка да је Све ти Са ва
Ду шу ис пу стио, та мо, у Тр но ву,
За те чен на да ле ку пу ту, ње го ву све тост
Ви де ле су са мо очи за гле да не
У нај чи сти ју све тлост ти ши не, у онај злат ни
Прах ра сут по не бе ској пе ле ри ни, а она од обла ка
До обла ка, од но ћи до но ћи, ко ра ча по гр бље на,
Ва зда ме ђу зве зда ма. Ко ра ча, и не за ста је!

А те го ди не жу рио је
Све ти да све та оби ђе ме ста,
Све ту Гол го ту и све ти Гроб, а он да се
Жур но за пу тио у Ца ри град, па у Не се бар,
Све хр ле ћи свом гроб ном Тр но ву. 
На том пу ту лу тао је и Ана до ли јом, 
Све по Ико ни ском сул та на ту, гле да ју ћи слу ге
Бож је: хри шћан ске, ислам ске и па ган ске.

Та ко до ђе са свим бли зу
Вла дар ске и дер ви шке пре сто ни це,
Слав не Ко ње, па ту да про ђе ср ца пре пу ног
Бо га ко ји сва ку мр љу љу ба вљу је
По зла тио. А та мо, у Ко њи, бе ше онај чи је име
Зна чи Љу бав Бож ја, она си ла што осве тља ва
Це лу рим ску Ана до ли ју, а ода тле све до Гол го те,
И до Гро ба Све то га спа со но сне ба ца зра ке!

Не ма то га ко би по све до чио
Да два мо на шка хра ста спле ла су
Сво је вит ке гра не у брат ски за гр љај,
Али ја вам жи ви све док да њи хо ве ду ше
Све тло сним огр ну ше се пра хом. 
А Он, то сви зна мо, сва ку че сти цу веч но жи вом
Чи ни. Два се жи ра на два ста бла, са две гра не,
На ис ток и за пад по де ли ше!

О, ка ко се мо ја иси хи ја,
Мо је ра до сно ти хо ва ње, не жно
На ста вља у за но сном, вр то гла вом
Дер ви шком пле су! О, ка ко се лу ди ло ма те ри је
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Рас та че у пе сму ко ја не зна шта је бол,
А он да нај ве ћа бру ка окон ча ва се
У тач ки мр тве ти ши не! У њој, тек про цве тао ба грем 
Ћут ке ве ли да но сиш не ко ти хо чу до у се би!

Одох ја у Тр но во,
Одох ја у Ко њу: а ду ше на ше
У Го спо ду не ка ћу те и ти ху ју!
У ра до сној све тло сти оне
Сто ти ну је зи ка го во ре! И на тим је зи ци ма 
Ду ше се, без пре во да, 
Све тло шћу уми ва ју. 
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КО ЈЕ ТО У НА МА?

Ми њи, in ae ter num

Тај дан,
Кад про бу ди ла си се
Усред соп стве не смр ти,
По све ћен је све тим му че ни ца ма
Ве ри, На ди, Љу ба ви и мај ци Со фи ји.
Одав но не знам где по чи њем ја,
Где пре ста јеш ти: oдавно ре кли смо,
Jедно дру гом, да вре ди жи вот са гра ди ти, као ку ћу,
Са мо уко ли ко гра ди во у њој бу ду ве ра,
На да и љу бав. 

О, ка ква див на
Опе ка, ка кав мал тер и креч 
Не го ва ли смо го ди на ма, у ду би ни ду ше,
Као у не кој бри жљи во скри ве ној
Ри зни ци! И, ето, сад је,
У твом бу ђе њу, та мо, где све раз ли ке ћу те,
Сад је, на јед ном, обе ло да ње но ово све то по ср ну ће,
Под кр стом, ко ји смо, спрем но,
С ве ром, с на дом и с љу ба вљу, на пле ћи ма
По не ли. 

Сад, слу тим: ја бих спрем но 
На тр го ви ма уз ви ки вао ка ко до бра је то гра ђа,
Јер јој мај ка је Со фи ја: из му дро сти то га мле ка 
Све по тек не! А он да, знам, ти ћеш сво је уве ре ње 
На па зар из не ти, па ре ћи ка ко увек, на сва ком ме сту, 
Те три кће ри му дро сти ва зда сво ју по ка зу ју сна гу и сло гу:
Љу бав је увек љу бав, на да је на да, а ве ра је ве ра,
Али су за јед но ја че од тро стру ке сна ге,
Али су моћ не са мо ако су пра ве
И ако ла жи не ма! 

Мо жда би смо,
Као и обич но, ши ро ку раз ви ли 
Рас пра ву, мо жда би смо у ре тор ске 
Упа ли за но се, али ноћ око ме не, 
Те шка ноћ, ша мар ми звек ну 
Та ко да пр сти са мо ће на де бе лом ми обра зу 
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Ути сну ше бе лег, не за бо рав ног тра га! 
Мо жда би, опет, ре чи по че ле спрем но да из ла жу
Оне ри зни це, ко је ду бо ко у се би
Др жи мо скри ве не.

Ето, сад не зна мо где смо,
А ја те и да ље осе ћам, ту не где око се бе,
Још ви ше у се би, у овој ду гој и пре ду гој но ћи,
У ко јој ша пу ћеш ми не чуј но о опе ка ма
И о град њи до ма! На пор но је све то,
Али је ра до сна ова уз ви ше на све ча ност
Мр твих и жи вих! А ум, ни на трен
Не ће да за ћу ти! Гра ни ца је ту, око ме не, 
Али ја је не упо знах, ја је у за но су га зим
Сва ко га тре на: 

Ово сам 
Ја, ово сам ти!
Ово си ти, 
Ово си
Ја! 




