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ЂОР ЂЕ НЕ ШИЋ

ПЛО ВИ ПЛОВ ЧЕ

ПО НЕ ДЕ ЉАК, УЈУ ТРО

По не дељ ком ују тро – све у зна ку пре да је,
на ро чи то уо чи зим ско га сол сти ци ја
кад мрак на по чет ку је, мрак на кра ју све га је,
а жуд ња за све тло шћу ја ка, нај о чи ти ја.

По не дељ ком ују тро по ми слиш на ко но пац,
на ко рот ну ма ра му, на ра ки ју за ду шну,
а те ло би да се сна и утор ка до ко па,
спа со но сног окри ља, за по тре бу на су шну.

По не дељ ком ују тро за вр ти те син ко па,
а кр ти ца пот ко жна но ву ру пу ис ко па
и ствар ност се за љу ља на ри зич ној иви ци.

По не дељ ком ују тро ни кад не ће сва ну ти
чи ни се, а мо гла би, ба рем на трен пла ну ти
као кре ста пе тло ва кру ни ца на ши би ци.
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ВИ СО КИ ДЕ ЧА НИ, У СНУ

Ага ре ни на ди ру, за пљу ску ју Мле ча ни;
у сну: ни ски обла ци и Ви со ки Де ча ни.

Про то мај стор, ма ли брат, из кра ље вог Ко то ра,
гра дио је рев но сно, не слу те ћи зло тво ра.

Уве рен да сна жи Бог пре га о цу ма хо ве,
с пре ви дом да ру ши тељ не ха је за стра хо ве;

не зна да су сте фа ни с не бе си ма вен ча ни.
У сну: ни ске по бу де и Ви со ки Де ча ни.

По ве ље и ти пи ци, ка пи те ли, кон зо ле
одав но већ има ју све бо жан ске до зво ле

на кри ли ма ико не ар хан ге ла Га ври ла.
Ис под тог се окри ља цар ска ло за са ви ла,

где по ла зе, све ти сви, у де фи ле све ча ни.
У сну: сун це про си не и Ви со ки Де ча ни.

ИСА И ЈЕ1

Иса и је се зо вем. Бе јах мо нах, а са да
ста рац сам, ко ји се ни че му не на да,
на овом све ту где мр тви ма за ви де жи ви;
у зе мљи где тру не плод у воћ ња ку и њи ви.

Књи гу же си ју в до бра убо вре ме на по чех
ка да су не и ма ри пр ве ка ме не пло че
у те мељ Гра ча ни це и Де ча на сло жи ли,
кад вел мо же се ни су још међ со бом гло жи ли.
Слу жих вер но игу ма на, ца ра и ца ри цу
све док де спот Угље ша не кре ну на Ма ри цу.

Пре во дим Ди о ни си ја Аре о па ги та
и Пе сму над пе сма ма. А ни ко ме не пи та

1 Сто јан Но ва ко вић, При ме ри књи жев но сти и је зи ка, Бе о град 1877, 372.
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ода кле цр пем во љу, от куд ми сти же сна га.
Знам. На по слет ку сам. Али ипак без тра га
зем ног да не бу дем. До каз при ло жи ти тре ба
ка да се срав њу ју ра чу ни зе мље и не ба.

Свр ших же ту в злеј ше је всех злих вре мен. У гла ди
ко ја без но гу го ни, без но жа ду шу ва ди.
Тај опис оти ма се и му дро ме Је ли ну.
Сад че кам да се с Хри стом сје ди ним у це ли ну.

ПЛО ВИ, ПЛОВ ЧЕ...2

При ти сла ноћ ја ко же пу чи на мор ска.
Кат кад у мр кли ни про си не од сјај сре бра.
С Про кле ти ја и Ша ре сту ден је гор ска
ле гла у по сте љу де спо та и се бра.

У зе мља ној по су ди је леј из Ба ра
жу ти се. По ње му кли зи пло вак. Све тли
жи жак у ис по снич кој из би и ства ра
при вид бо жан ског сја ја. Већ пр ви пе тли

ја вља ју но ви дан. Шкри пи гушч је пе ро
по хар ти ји. Ја чај, учвр сти се, ве ро,
ко сим и рав ним цр та ма кра сно пи са
и уде ни име ово га ко ји пи са...

Па у ци да не пре мре же, ду ни ве тре!
Пло ви плов че. Пи ши гре шни по пе Пе тре!

2 Ми ло рад Па нић Су реп, Кад су жи ви за ви де ли мр тви ма, СКЗ, Бе о град 
1960, 10.
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ТВО РАЦ РЕ ЧИ3

Не ши ро ка ста за, не го уски пут
по тво јој су ме ри, уз рев но сни труд.
Од зло га скри ће те хло ро фил ни скут
кад кло неш у сум њи, на су кан на спруд.

Из лаз ни кад ни је у зр ца ло глед,
у за бо рав во ди, од њег’ би ваш сен.
Иа ко на кон цу све по ста ће лед,
ра но је за је зу, хлад ни дрх тај њен.

Бу ди тво рац ре чи, а не са мо чтец
ко ји ту ђој ми сли да ру је свој глас.
Бу ди бард и рап сод, гро мов ник и жрец
све док не пре тег не онај дру ги тас.

Нек го ри и све тли све што мо же, свуд,
пре не го за вла да та ма, мук и студ.

3 Бу ди те твор ци ре чи, а не са мо чи та о ци, по на вља ју ћи у се би да ко ји 
слу ша ре чи и не чи ни шта је за по ве ђе но њи ма, та кав је сли чан чо ве ку ко ји гле
да сво је ли це у зр ца лу. Јер по зна се и оти де и од мах за бо ра ви ка кав је био. А 
онај ко је про ник нуо у са вр ше ни за кон сло бо де, остав ши у ње му, овај не ће би
ти за бо рав ни слу ша лац, бла жен је тај (Те о до си је, Жи ти је Све тог Са ве).




