
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

БУ ДИ МИР ДУ БАК

МОЛИТВЕ*

МО ЛИ ТВА У ХРА МУ  
ХРИ СТО ВОГ ВАС КР СЕ ЊА

Од на ших очи ју не над но се са кри
сун це свје тло зар но

Убо ге си ро ма хе
оси ро ће ње сна ђе
тво јим уз ла ском та мо
гдје „На врх го ре трон се гор ди ви́си
и па ла та пре вјеч но га ца ра”

Узи дао си сво ју сјен ку
у те мељ Хра ма Хри сто вог Вас кр се ња
а да нас ти је ло тво је би по ло же но
да град њу до вр ши

Ме ђу на ма си
а на не бу ли тур ги ју слу жиш

Све све ти је си са брао
ми ре ћи ви ди мо и не ви ди мо
лу чу и та му
ту гу и ра дост
бла жен ство и бол

* Из ру ко пи са Бад њи огањ.
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Оти шао си 
да не би од ла зио
да ро дав че бла же ни
свје ти ло на ше не за ла зно
Ам фи ло хи је

БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ  
ПО ХО ДИ ГРО БО ВЕ

Гру до бол ни ан ђео
као звук ле ти
„по за пу ште ној срп ској ли ва ди”

Кри ла то зр но пра ха
у ви ду леп ти ра
тра жи „кра сно га на Ко со ву гро ба”

Сви та ла је зо ра
без осван ка
из ла зи ло сун це
без бе ла дан ка

Со дом сје ђа ше на сту де ном ка ме ну
под ко јим је на да ње на ше за ко па но

Жал ни отац „Ту ге и опо ме не”
по хи та ста рој по стој би ни
гдје је „Сун це срп ско гра ну ло из но ва”

И Цр ну Го ру ми лу
ка ра та ма бје ше по па ну ла
као рој цр них ска ка ва ца

Не по зна Ње го шев гроб
на Лов ће ну
ста ри јем бра ту Стра жи ло ва

Над мра мор ним зин да ном
би ја ше со дом за пу шио
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РИЛ КЕ О ВА АПО РИ ЈА

На са мр ти сто го ди шњак жа ли
што крат ко про бо ра ви
на сви је ту
као да је пре пје ша чио со бу
од ула зних до из ла зних вра та

Не у ка стар ца
ук тол ку је:
из не би ти ја у би ти је
из ни шта у не што
из без вре мља у вре мље
из тми не у сјај
кро чио је на трен
и вра тио се у по стој би ну смр ти

Рил ке отуд слу ша
па уче ња ка пи та:
ко је ста ри ји
ме ту за лем или тек ро ђен
и по сје чен ма чем Иро да

Чи та Де ве ту Де вин ску еле ги ју:
„Је дан пут сва ко, са мо
је дан пут. Је дан пут за у век. Па и ми та ко ђе
је дан пут. Ни кад ви ше. Али ово:
је дан пут да си био, па ма кар и са мо је дан пут:
зе маљ ски да си био, – и то је из гле да нео по зи во”

Учен му́ чи

Рај нер Ма ри ја опет про го во ри и ре че:
За кла ник јед но днев ни
ни је дан гу био на зе мљи
као ста ри на
ко ја се мла ђа од ње га
Твор цу вра ћа
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КАФ КА И МИ ЛЕ НА ДО ЗИ ВА ЈУ СМРТ

Пи сао је Каф ка Ми ле ни:
„Ни ко не пе ва та ко чи сто
као они ко ји су у нај ду бљем па клу”

Чу дио се што она о Је вре ји ма
су ви ше до бро ми сли

А он би их угу рао све
(укљу чу ју ћи и се бе)
у фи о ку ор ма на за веш:
„па да ма ло при че кам,
он да да ма ло од шкри нем фи о ку
и вир нем да ви дим
је су ли се већ сви по да ви ли,
ако ни су да фи о ку опет угу рам
и та ко док им не бу де крај”

Зар Фран цо ва фи о ка ни је га сна ко мо ра
на са мр ти се пи та ла Ми ле на
у концло го ру Ра вен сбрик
док се мо ли ла
„да умре без уми ра ња”

Дав но је већ Каф ка
под сје ћао док то ра Клоп што ка на обе ћа ње
да ће му пре кра ти ти му ке
ин јек ци јом опи ју ма

Ви де ћи ка ко при ја тељ окли је ва
по след ње ри је чи про сло ви:
„Ви сте уби ца
ако ме не уби је те”

Чув ши то
ста ри крв никсмрт
по хи та да од ми је ни док то ра
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КА ЛЕН ДАР МИ ЛУ ТИ НА МИ ЛАН КО ВИ ЋА

Да ле ко је Даљ
ода кле кре ну
у нај да љу да љи ну
пре ко Сун ца до Млеч но га пу та
гдје ври је ме ис пре да
не ви дљи ву мре жу
у ко ју лу ка ви пре лац
све ви дљи во ло ви и гу та

Пу то вао је вре ме мјер
из на сло ња че крај про зо ра
с по гле дом на Ду нав
и вра ћао се
с мје ра ма на дла ну

Мје ре ћи без мјер но
сти же у Ца ри град
да не бе ском са ту 
зе маљ ски упо до би

У Дру гом Ри му
гдје је ври је ме ста ло
кад за му ко ше зво на Аја Со фи је
ча тац ео на и бес кра ја
сво ју ра чу ни цу да де на суд
Са бо ру Ва се љен ском

Ако се Ју ли јан ском ка лен да ру
на го ди ште не при бро је дви је се кун де
два треп та ја смрт но га ока
у сто том ви је ку
ро ди ће се Хри стос у про ље ће
Вас кр са не ће би ти
а пе де сет хи ља ди то Ље то Го спод ње
окра ћа ће за го ди ну и је дан дан

Као да Зе мља ни је Сун це оби ла зи ла
већ се за гла ви ла у цр ној ру пи 
и вра ти ла у ни шта
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Слу ша ју ћи свог са пут ни ка
ка ко у се кунд – грам
ври је ме тач но мје ри
пи тао се ми тро по лит цр но гор ски
Га ври ло До жић
има ли Ка лен да ра
у ко ме је упи сан
Дру ги До ла зак Спа си те ља




