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Харитина

МАНАСТИР СВЕТОГ КИРИКА И 
ЈУЛИТЕ 

Игуманија мати Харитина
са длановима од коре дрвета
далеко од најдаљих кућа
сама с вуцима
у данима
у ноћима –
диже манастир из пепела.
Мати Харитина
срца као планина
у славу Божију
а на корист људима. 

ЧЕКАЈУЋИ ЗИМУ

Насекао сам дрва – љуту границу,
листајућије секиром к’о преврео сир;
променио сам начете црепове,
очистио олуке, поправио опшивке;
офарбао прозоре и врата,
заменио стакла тамо где морам;
кроз димњак сам протерао први дим,
навукао пива, ракије и вина.
Сада чекам зиму,
надајући се
да ћу после свега
наћи времена да запишем
понеки стих,
по неку реч. 

САН

Сањао сам ноћас маглу.
Букве голих грана.
Каљаве друмове.
Баре залеђене.
Ситне пахуље.
Кишу.
Суве кукурузе.
Сањао сам
куће празне.
Дим из оџака.
Брда под снегом.
Црна стабла.
Црне стазе.
Мирис вруће.
Резак ваздух.
Даљину јасну.
Црнајата.
Црне птице.
Сањао сам Бису
са стотину бора.
Сланину димљену.
Суво месо.
Витомира где копа раку.
Две мачке.
Срне на пропланку.
Трагове у снегу.
Светог Аранђела.
Ђурђиц и кумове.
Сањао сам
главицу лука.
Вунене чарапе.
Моју Ирину.



НА ПУТУ

Склањајући се од телевизора
од телефона и новина
од празних књига
од људи пуних планова
од прорачуна и трговина
од еснафских кланова
од политика и странака
од пиатриота и превараната
од правих православаца
и свих осталих зналаца
од демократије и толеранције
од људских права и кохабитације
од проданих душа и одрода
од издаје и скотскога порода —
нађох се на тој стази
кривудавој богази.
Ни ту немам мира
јер је ходање спотицање
а трчање посрнуће –
али ми је лакше
јер том је стазом
давно пре мене
крочила нога о
оног дрводеље –
а Господа мога. 

НА КРАЈУ ПУТА

Овде
на крају пута
где се стоји сам
где су све боје једно
сва светлост тама -
одједном пред собом видим Извор.
Пружам руке
захватам и пијем
дугим гутљајима
жедно
као путник који је много ходао —
са тог блиставог Врела
са Извора живота
док прелазим у успомену
и постајем сећање. 

Зиму.
Четири ока сузна.
Четири руке –
две Христове
две Савине.
Сањао сам
ноћас
моју Србију.

У НЕБО

Кум Милутин
надимком Бата Мутке
пекар из Београда
срцем у Смиловцима
отац и муж и добар човек
сјајних очију
осмеха на лицу
под чупавим брковима
сетио се
кад се као дете
кренувши по овце
отргао од мајчиног скута
истрчао уз Видлич
радостан
да горе на врху уване небо;
и како је тужан био
када је са врха видео врхове више
са којих је небо било још даље –
кум Милутин
надимком Бата Мутке
пекар и муж –
уз ћило на ћило и мезе
пред продавницу
при Митка Црног
под Видличем
под звездама
у тихој ноћи
са понеким лавежом
и удаљеном клепетушом.


