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МИ ЛЕ НА ЋИ РО ВИЋ

РАД, РОД И ПО МОЗ БОГ

РАД(Т)НИ ЧЕ

Рад ни че, рат ни че,
дла но ви ти из бра зда ни.
Под но сва ког пр ста му љав жуљ.
Пр ви ко со но сац, дру гог плуг из о рао
кад си ти ма ре ног ко ња пре го
и зе мљи цу мај чи цу раз вр тао да ожи лиш.
Тре ћег ти јаг ње ме лем но оли за ло,
док се че твр ти од су ве ре чи љу шти.
Опу сти, от пу сти ди зги не
да крв ца не под ли је,
не по мо дри и на тру леж за ми ри ше.
Рад ни че, рат ни че,
ле ти на те ис це ли ла!
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НИ ЧИ ЈЕ МО ЈЕ И ТВО ЈЕ

Не дам ти до ме не чо ве че
хлад, да зној свој за ла диш,
док га ора ни ца пи је.

Са мо ко ро вом же жи
и ко при вом жа ри
склад од ба гре ња.

Мој хлад, а тво ја глад
у кр ња вом зу бу
и из бра зда ном обра зу.

На је зи ку ру шти пе сак,
зе не ја па дак се ни,
зем ни је свод, под зе мљом род.
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ПО ТО МАК

При ђи на след ни че на след ству
ко ре на под зе мљом,
што се кроз ило про би ја
да вид за де не 
у ре вер ти за ки ћен.

Оку ра жи упла ше не,
одо бро во љи уцве ље не,
за у ста ви раз дор међ бра ти јом.

Узми ра сти ње, по том че,
што на цр ни ци ни че.
Узми ми лом да ти се оми ли
же тва и жр тва,
зној и пој де до ва ти,
ко јим газ у стрн оки ти трн
и та бан им отврд нут, пре пу к’о сув.

Пра вед ни че, не дај бо го хул ним бли зу.
Не дај да мем ис кљу је жи ле ко ре ну,
да по га на крв раз о ре раз о ре 
и да се гљи ви це за па те под нок том.
Ма хо ви ну с па ња рас тре си 
да се го до ви раз бро је.

Очи сти, за о ри, по сеј, за лиј,
за пе вај гла сом же те о ца.
Нек ни че, нек зри узе лен,
уз ди же се ка не бе си ма и
је ка се чу је у вик и по вик.

Кад за зр ни, а ти са ме љи,
у по га чу ду кат са криј
да се про но си.
За ки ти се дра го цве том
и пред Оца бо го у го дан сту пи
да ти по ко ле ња бла го сло ви.
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ОД РИ ЦА ЊЕ

Што се та ко ла ко, бра те, од ре че мај ке?
Не моћ јој очи при те гла, ал’ чу је.

Пе тар се три пу та Спа си те ља од ре као,
а ти мај ку да хом у прах рас то чи.

Ка же да су јој Бо жи је ру ке бли зу,
јер јој ле ђа гре бе сту денпо сте ља.

При зва ла те да јој са нак до зо веш,
а ти јој ја ди ков ком це ли ваш че ло.

Не мре се та ко, бра те, си не и оче тр на та ср ца,
и не жи ви се пе ру ћи ру ке угар ком угље вља. 
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ОРАХ

Цвр чи лист ора хов под вре лим да хом да на
док бра ни хлад од сун че ве од ма зде.
Кро шња одо ле ва те ре ту плод них гра на
ко је у овој ни ци шти те је згро ви ту му дрост.
Под њим ко сац рет ко свој зној су ши 
што му врео по те че от ко сом ли ва да.
Гро му мио, туђ жи вот по не се на ду ши!
Си лан и сна жан под зем не ход ни ке ду би
у спре зи с ми стич ним де монсве том.
Не срет но ста бло тек сен му ру би
Ле по том ма ми, суд бом укле том.
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ГРАМ

Ра си па се сип ња у гру ди ма,
на го ни на ка шаљ јек ти чав.
Уста зе ну, очи у чу ди ма
ди сај пе ну шав, хра пав.

По вра ће ну су зу ро пац по пи на ис кап,
пре го рео у тај ни му ко трп ној.
Зе мљи на дар при сти же ју нак,
те жач ке ру ке му це ли ва 21 грам.




