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БЛАГОСЛОВ СВЕТУ

Згуснуше речи нас уводе у сјај бића 
Драгиња Урошевић

После више од четврт века певања и десет објав- 
љених књига, потребно je пружити целовитији поглед 
на обимно поетско дело Драгиње Урошевић. Ова je 
књига тек један могући избор вредних текстова, који 
има за циљ да пробуди интересовање за поновно иш- 
читавање песникињиног дела, и да читаоцима и тума
нима понуди образложену систематизацију песама 
богатог опуса Драгиње Урошевић.

Чини се да шест овде издвојених тематско-мотив- 
ских целина представља битне предмете песникињи- 
них интересоваі-ьа. Те тематско-мотивске равни су: 
природа као 1) анимистички и 2) пагански ентитет, те 
3) хришћански одуховљен свет, у чему препознајемо 
праву духовну лествицу спознаје и самоспознаје; за- 
тим, окренутост 4) дому и 5) стварима као елементи- 
ма особеног заклона појединцу; и, на крају, 6) проми- 
шљање св oje (и иних) посвећености поезији као ду
ховном виделу које нам и разоткрива сјај бића. Ташто 
задовољство бираоца и приређивача проистиче из за- 
нимљиве чињенице да уочени циклуси мање-више 
представљају и хронолошки ред објављених књига, а 
да готово свака књига има понеку песму и поиски мо
тив који ће тек бити или je већ био развијен у neKoj 
другој песничкој збирци. To међусобно „призивање ’ 
мотива (a које овде нећемо рашчлањавати у нади да се 
и овај избор може најпре читати као самосвојна књи- 
га поезије) говори о песникињином инсистирању на 
одређеној тематици, што приређивач не би смео да не 
уочи, и песмама посведочи.
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„Шуіпти природе тајпа иікршьа у пама” je скуп 
песама које певају епифанију двора природе, тог свет- 
ског врта у којем почива суштаственост укупног по- 
стојања, у којем почива природе тајна шкриња, што 
се може, поезијом дакако, раскрилити и у нама. Упра- 
во та трансценденција je характеристика ових песама, 
а слике природе изразито рефлексивног набоја бројне 
су у књизи Згласје (1972), првој књизи Драгиње Уро- 
шевић. One имају иешто од парнасовски идеализова- 
не представе природе, а из іье се мисао ненаметљиво 
лучи, док стихови овог усмерења у потоњим књигама 
бивају конкретизованији, непосредније се говори о 
нпр. воћњаку, здели воћа, Долини јоргована, па и ма- 
ховини на прагу или попцу у предграђу, али, како у 
свему томе титра живот, она сушта светлосна објава 
и ту зари.

Песничко послање као да je, сугерише песма „Пев 
сужњи ’, трагање за танушном линијом смисла изме- 
ђу оне и ове стране божанског склада двора природе. 
А ако су нам дани зрневље грозда живота (давни уни- 
верзални симбол), онда je вино симбол душе смисла 
његовог, те се, у овим песмама, песнички субјект с ра
злогом запутио кроз катъе вина ка корену бића, али и 
откривамо да се заправо у нама (и свуда, ако нам je 
истинског вида) отвори природа цела („Поноћ”). Тек 
ту je простор бескрај, и време je бескрај, ту се они мо
гу поистоветити (Шта јесте простор ако није талог 
времена), али објава неће објаснити необјашњиво, не
го ђе, попут правог мистичног искуства, наслутити да 
време шта je ако не лежиште света узглавља duha 
(„Смислице”). Тачније, наслућивање je добило само 
још j сдан „снажан” песнички облик, оно што бисмо 
назвали рефлексивним у раним песмама Драгиње 
Урошевић ближе je објави, откривењу. Можда друга- 
чије човеку није ни дато да продре у природе тајну 
шкрињу! У каснијим збиркама (или песмама овог из
бора „О једности света’, 1989; „Кад канне звезда”, 
1990; „Шљиве и бели облак”, 1994) сликовитост дес- 
крипције се знатно повлачи пред рефлексијом, од пеј- 
зажа остају само зачудни обриси предела или из при- 
родног оквира издвојене знаковите noj единости. Kao
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да се она анимистичка прожетост свега постојећег ти
хо али неумитно предаје власти неодређених сила или 
сила Једног, као да се све колеба у мутној недоумици 
јесу ли биће у шкољци, душа океана или руке зоре ду- 
хови равни сваком другом, или над тим свеврсјем бди 
маг и чарац, или пак Бог. Првотно опевани панпсихи- 
зам као да се прво препушта неодређеној моћи унутар 
старог сунчевог кола, док се спознаја о Једном тек 
слути, а што читамо као ненаметљиву, имплицитну 
теогонију у песничком делу Драгиње Урошевиђ, која 
се очитује и овде иазначеним циклусима.

„Старо сунчево коло” je круг песама многобо- 
жачких мотива, било да je реч о мотивима препозна- 
тљивог митолошког система (грчког или словенског), 
или о мотивима који песнички транспонују живи свет 
у митологеме дела/ьа претходних сила. Снажну ин- 
спирацију песиикигьа налази у свету грчке митологи- 
је, али не у разноликости ликова пребогатог хелен- 
ског света богова, већ првенствено кроз песничку 
судбину Орфеја. Орфеј, не замукавши у болу сопстве- 
не судбине, налази снаге да каже хвала лири и коме- 
шању сфера што могу да причиним радости људима, 
исказујући тако нешто од природе песничке уметно- 
сти, упорност стварања истеклу из добровољне неса- 
нице. Орфејева песма, као и зујање poja дивљих пчела 
у природи, као и лесник данас и лесник увек, заправо 
изговара отите стаѣе света.

Богови и бића словенске митологије, за разлику од 
хеленских, који рађају диспут о прошлом и универ- 
залном, као да су увек ту око нас, те у многим песма- 
ма, које певају о сеоским сликама и природи, словен
ски „деизис” je део наше стварности и наше свакодне- 
вице. У претежном делу ових песама осећа се топли- 
на и добростивост русалке, Живе, Дајбога, шумске 
мајке, Перуна, а та топла прожетост свега живот, ви
дели смо, неодвојива je и од оног првобитног панпси- 
хистичког доживљаја. И када се у дијахронијском ни
зу песнички субјект обрати правоелављу, древни до- 
живљај присног живота свега постојећег не нестаје из 
песникињиног поимања, али нов контекст сада свему
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даје значење еухаристијско. И у певању о светлој мај- 
ци или олтару, као и касније о тепиху и чаши, или о 
Слову, осетиће се брижност и милостивост песничког 
доживљаја топлине Света, а што песме Драгиње Уро- 
шевић, тај својеврсни благослов Свету, ближи непо- 
мућеном доброљубљу'поезије Десанке Максимовић.

„Крштеіье у православљу” обухвата песме хри- 
шћанских мотива, а циклус најављују две сјајне песме 
претходног круга („Перун уступа коње светом Илији” 
и „Кнез Владимир руши Перунов кип”) које сугеришу 
и неумитност новог, монотеистичког поимаіьа, али и 
силу kojom се оно, понекад, васпоставља. И природ- 
ност мене и насилност смене познате су песнику који 
познаје прошло, осећа садање и слути будуће, и све 
прихвата са миром оног ко)ем нема ничег новог под 
небом. Прва песма овог циклуса, „Крштеіье у право- 
слављу”, заправо je „преумљење” и ветра и ласте, до- 
летелих у цркву, као симбола свеколике метаноје у 
спознању Бога. И као што ранијим кіьигама Драгиње 
Урошевић доминира пантеистички и политеистички 
доживљај, али се не губи ни у каснијим, тако се и на- 
знаке монотеистичког налазе и у песмама ранијих 
књига (нпр. „Шуњ”, 1972; „Песма о Лилит”, 1976).

Песнички субјект не пева о догмы, већ испевава 
слике понирањем у свет, вођен, сада, обоженим ду
хом. Нова мистичка спознаја je допрла и до потоњег 
времена, другачије се сада пойма скривени свет, дру- 
гачије се доживљава пут да се кроз себе полети или 
ухвати у коло са мртвим, да се в иди смрсак светло
сти и чује тихо зујање висина. У том контексту нео
бычно je и схватање сопствене потребе да се уметнич- 
ки ствара: Исповедам ти своју несавршеност, говори 
песнички субјект Богомајци („Молитва светлој мај- 
ци”). Та несавршеност je - охристовљен дух поседује 
такву свест - неодвојива од налог бића, али ипак, не- 
какво задовољство лебди над складом речи к oje се 
упућују светлој мајци, што je греховна таштина или 
нов доказ несавршености коју треба исноведыти, да- 
како, бираним речима и складно, онако како се поме- 
рају сазвежђа у просторима света. Увид Богом оду-
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ховљених чула у тајанство je оно есенцијално и када 
пева о познатим историјским личностима (Данило II, 
Јелена Анжујска) или о нознатим топонимима, тј. о 
храмовима (Градац, Сопоћани). Песнички субјект об- 
раћа се Данилу, достојанственику са орловим пером у 
десној руци, али не због љеговог списатељског дела и 
дара, већ да подели с њим епифанијски доживљај 
природе (мило погледај / прострте Светове загрцну- 
те од усхићења) и радост откривења да смо сви, и мр- 
тви и живи, једно заумно коло и да драг, до умрлог 
живи, а то непосредније и дубље пойма онај који та- 
кође свакодневно самерава реч, мисао и свет. Краљи- 
чин богоугодни живот je потврђен и прослављен чи
ном смрти, j ер падала je светлост са таванице као 
пљусак над њеним одром, а тамо где одлази чека je 
светлости обиље и пружене руке предака, у пределу 
извора и јагорчевина. Олтар у Градцу само подсећа да 
сваки олтар има мало срце којим je обухваНен велики 
свет, jер je Свет, заправо, у нама, што потврђује и 
с лика у другој строфи, слика снажне прозорљивости^ 
којом се каже да све, труљењу склоно, јабука, грозд, 
храст, треба да се спусти у жижу себе / да тамо 
траже сјај. Међутим, свеет о узвишеном и духовном 
не може (нити треба) да затоми обичну човекову бри- 
жпост за ближње, за укућане, те и мајстор, који гради 
манастир у славу Бога, своје мисли, колико Богу, по- 
свећује и жени, деци, њиви, тору и башти, j ер и та за- 
једница, породица - песникиња то зна - такође je Бог.

„Благослов напуштеном дому” je избор „поро- 
дичних” песама, бројних у опусу Драгиње Урошевић. 
Реч je о стиховима које обележава свест о „садашњој” 
празнини дома, а лепота живљења у породичној зајед- 
ници предочена je или као реминисценција или као 
химера. Мотиви куће (кров, опьиште, црепул^а, дим- 
њак, темељ, подрум ...) требало би да сугеришу укоре- 
гьеност, постојаност и животност, али, у контексту 
„породичних” песама, они се чине као контраст томе, 
j ер су од укућана управо или давно напуштени, и по- 
стају белези ишчезлог живота, где сада обитава само 
сећање или самообмањујућа визија. Занимљиво je да
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песма транспарентног наслова „Зидање куће” као да 
проспективно већ најављује нужност пропасти (пола- 
жемо под цреп маглу и маховину; подзиђујемо знаке 
живота и смрти), намећући сазнаі-ье да ђе сваки дом 
једном бити запуштен и бивши. Тако je одувек, мада 
сазнање тиме није мање болно, а неизбежно je стога 
што се у дом, да би неминовно био и део Света, „узи- 
ђује” и кишица, и ноћ, и месец, и супце. Живи дом je 
као црква, заједница укућана и сен-укућана који су 
једни другима неопходни, укућани дахом и гласом до- 
зивају своје сен-укућане, а сен-укућани, као познава- 
оци свега овостраног и свега оностраног, штите и уна- 
пређују „cboj” дом. А кад укућана нестане, и сен-уку- 
ћани постају сувишни; тада ће бар храст („Благослов 
напуштеном дому”), ако то није варка, одржати дах 
живота и дом чувати од трулежи и од корова, чувати 
као место породичног живота достојног благослова.

„Из малог куКпог сазвежђа” круг je песама који 
некадашњи анимистички доживљај природе замењује 
одуховљењем рукотворених предмета, тог правог ма
лое кућног сазвежђа. У овим стиховима провејава за- 
чуђеност лирског субјекта тиме да овај живот, ту око 
нас, мало ко примећује, уз вешто и ненаметљиво под- 
влачење очитости живота ствари, речима да није то 
тек став и стање душе („Те драге кућне ствари”). И 
овде имамо доказ прожетости уочених тематско-мо- 
тивских равни, тако да се, на пример, на тепиху, у 
истоименој песми, договори додир пропланака, у го
сте долазе русали и русалке, оностранки тај тепих ми- 
лује боса стопала, а све то, наравно, у стану и пред 
очима песничког субјекта. У стану, дакле, настаје и 
нараста свет испод типки писаће машине („Нова пи- 
саћа машина”), он mije мање стваран од спољашњег 
реалног, јep, такође, садржи и мирнее, цветаѣе и ве- 
тар, музвике фудбалских навијача, као и тишину ста
на. Taj и такав свет je могућ j ер закона уметности 
унети /међу комаре намештаја чине да обичне ства
ри /наједном бивају мудре и знају за себе („Уз ноћно 
тиктакање сата”), а и тако се зарања у дубине света. 
Једино што живот ствари бива интензивнији, или ин-
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тензивније уочаван, у одсуству укућана, те он, не без 
сенке туте, подсећа помало на онај давно напуштени 
дом, а без могућности да га истински надомести. Ту 
обитава она узвишена светлост, али нема топлине 
укућана: Лампа гори и у круг веје зраке / као што ве- 
тар на кровове купа наноси снег („Петролејка”).

„По пергаменту капљу речи” je циклус састав- 
љен од песама које тематизују поетско стваралаштво, 
песама преузетих из шест збирки стихова (од прве до 
најновије) што говори о чињеници да je песникиња 
Драгиња Урошевић увек промишљала песничку умет- 
ност и песников занат и на овај начин, a најновија се 
књига песама (Посеете и коментари, 1997), заправо, 
само и бави дијалогом о стваралаштву са стварала- 
штвом савременика. Сходно стиховима ове провени- 
јенције, сазнајемо да песници ослушкују мелодију 
свемира, али и згласја ту под прозором („Песници”, 
1972); рекреирају велику дневну музику иза завесе од 
двадесет шест векова („Сапфо или велика дневна 
музика”, 1976) увлаче се у дубине, у значеѣа ствари и 
бипа или само граде сићушан прилог за језик („У 
круг”, 1978). Пишчева оловка кадра je да за реп ухва
ти битно и одвоји га од небитног („Оловка”, 1995), 
њоме улазимо неопазимице у преплетени свепі / који 
од знаног одваја танка линија („Записивање стана, 
канцеларије и природе”, 1997). Писац се пита да ли то, 
однекуд, стиже војска спасеѣа, или - je ли то исто? 
- по пергаменту капљу речи („Писац”, 1994), j ер баш 
такве речи, које капљу на пергамент, дакле, нису про- 
извод неке таште игре ре-креације, већ то честица ду
ха, дата нам оно некад на Почетку, препознаје вели- 
чанство себе и величанство Света у којем обитава, то 
je трошица духа самоспознала да само згуснуте речи 
нас уводе у сјај бића („Сјај бића”, 1997).

Песничко дело Драгиње Урошевић не само да по- 
седује свеет о предоченој моћи поезије, већ je њено 
стваралаштво, својом вредношћу, истински пример и 
уверљив доказ такве моћи. Рекли бисмо да стихови 
који следе то потврђују.





CJAJ БИЋА





СМИСАО ЖИВОТА ЛЕСНИКА

Д. J. Данилову

У домовини макова, у црвеним пољима, 
беремо у слух не летњу вреву поднева, 
кликтање жуње у ведрини, 
већ оне звуке који до нас једва допиру, 
нежно дотичу Тучкове, мака, 
висе о јовиној реси, 
децу далеких сазвежђа.

У одаје стиха могу да стану 
само велики простори, 
Бахова арија, музика сфера 
који се корачак по корачак шире, 
док расту човек, планета, васељена, 
али не онако хитро 
како дошаптавају астрономска друштва.

Ухватити оно звучанье из позадине, 
каткад звонко, каткад мукло, 
увек протегнуто до звездане недосегнине, 
смотати га у клупко тонова и речи, 
ставити га у стаклену зделу на трпезаријском столу, 
поред чаја и ситних колача, 
поред шољице кафе, 
ето целог смисла живота песника.
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ШУШТИ ПРИРОДЕ 
TAJHA ШКРИЊА 

У HAMA





ПЕВ СУЖЊИ

1.

с оне стране ни мирис трептавог цвета ни трен 
само понека лепршава сен око себе убого путује 
мртвом усном дотакне земљу утрне joj крило хрло

с ове стране замирише трептав цвет и век
двор природе божански усклађен сунну у част 
у њему трагом зрачка звезданог ходају умници 
зурећ у живота свога слику шкољку седефну 
где засужњено опстоји биће једно биће само

клизи танушна линија смисла међ слобод ом и тамом 
кроз хумке опну светлост слути замишља склад 
зарад бекства из плавичастог мехура видика овог
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све само светковина смрти бива 
за нас са дивљим цветом у глави 
тајно венчане с тамом племом и пламом

хумка je права колевка бићу цветна огрлица 
нежних латица ход кроз мирнее нашег ума 
ова тајна што je у нама пространа 
рука руја која листове радости буди 
док силазимо у ширину дубину и таму

за нама шака пепела свијена у ружу сласну 
ил растрешена на крилима немирне воде 
уз свечано шуштаіье плаве душе океана
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ПОНОЋ

трепти тајна једна тамног овог трена
бескрај клизи с модром круном на главк
шуме му благо звезде из висина поной

кораком скоро лаганим као кроз капље вина 
крећемо се корену биђа мркој пустолини 
са узвишеном здравицом природи и опсежности 
са понеким лажним бисером на врху вида уснулог 
давно згризли сву лепоту днева научили сјај сена

бескрајно се отвара природа цела тамнинама 
из нас дрхтаве брезе даљинама се клањају 
ходе кораком плавим ко у часу смртног откровења
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слово

одлази стадо дана по јесењој свили 
лако газе у сећање последње селице 
у свелој души више ни лист да трепери 
тад замирите изненада у нама слово 
предел цвета раскриљен рубом годишта 
па нам шапуће росу ил тајну дубоку 
па нам гргори шуме у загрљају зоре

то се усправила реч
жут дан сакрила

мирише слова лет

минуше јесени слави празнике пролеће 
кроз шуме кандило маслачка пламиња 
шушти природе тајна шкриња у нама
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ДВА СЛОВА
О ДВЕМА СЕНКАМА

1.

пена светлости и шум бескраја у нама 
за брегом цветным зорњача буди чашке 
да нам путе поленове тек одшкрину 
у небо у светлост непојамних двора 
ал мирише црна ружа у свим правцима 
њишу сенке вихори поноћни благим вешала 
над крилом над цветом коњица ангела злих
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2.

прхнемо доле над чашом црвеног вина 
две сенке без крила без облика 
у пијанству мирисном мир са хумком 
са лицима која једно другом преду сан 
ко мрачна ноћ дану замке танане 
зором га порађа зором у мучнину повија 
у корен да га оруни у прах земни
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СМЕНА

из сплета векова изрони луч према врховима зоре 
трну светлости борове кроз најтишу таму
пред дверима тајне сања колона лучоноша о складу

неме и тесне под куполом небесном мимохода сени 
ветровима отварају чела да семење биља оставе 
опседнути звоном олуја које даљ предсказују
у врту светском младице ружа калеме
па мирише пена латица и пурпурин блист зари

храм руже анђелу склада и чистоте посвећен 
о смени умника који латице негују шапуће 
сказ да je луч њихова тајна свеобухватна
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СМИСЛИЦЕ

шта јесте простор ако није талог времена
време шта je ако не лежиште света узглавље бића 
слатка текућина у врх које мртви цветови круже

биће je увек само и пред тајном закопчано
скриљене вратнице узани пролази према свемиру 
клизи шапат о почетку на рубу свести
о сржи света превасходно гордој и тамној снази 
тајанствени облик под кожом смисла се смешта

тама и помор у недоглед света развијају крила 
уздрхтала душа смишљеног мага иснисује круг 
и чарац гута у незнанинама зачарану траку хода
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ЈЕЛЕН И СМРТ

надолази Смрт као поплава 
љубичасти валови круже 
око Јелена који je управо главу подигао 
док пије зеленкасте капи
да не осматра себе у језерској нутрини 
јер му тада дух у век двојност слути 
стварност твари - стварност сенке

и подилази га стрепња

Смрт се одшетала сва у љубичастом 
међу његове брегове 
сад су сви шумарци отровани 
и скутовима трују 
подједнако срне псе и људе 
сребрнасте лептире и риђе вукове

Смрт се одшетала сва у љубичастом 
он je за час застао на језерској обали 
занесен њеним ходом 
њеним крхким ходом 
који опија и шумори на све стране
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УСАМЉЕНИ ПРИЈАТЕЉ

дух једног мог пријатеља, 
напуштена велика кућа 
сломљеиа ограда 
маховина на прагу, 
храст на брегу који се њише 
у топло повечерје

дух једног мог пријатеља, 
звезда која у поноћ силази на реку 
да се напије текућине 
светлија од совиног ока

растрзан између дна и врха 
крхке материје снова и зидина, 
шум je светлости над водама 
иза ивице живота
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У ПОСЕТИ

видиш: изнели сте крушке на сто 
мени дубоко укопаној у себе, заћуталој 
видиш: изнели сте и зоље 
да облећу плодове, сврдлају кору 
видиш: воћњак и лето су на столу;
онда сте изнели и друге сочне крушке 
ваше речи, округле и набрекле од живота 
просули их по столњаку и тепиху 
видиш: и други воћњакје у стану;
изнели сте гроздове, колоплете зрна 
хамбург, афусали, прокупац
на столу су сад виноград и западно сунце 
са остатком сјаја у рибизлином жбуну; 
видиш: изнели сте једно село на сто 
и оно се мислећи да je предвечерје 
смирило и нудећи се преда мном засјало
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СКАЗА СТАРОГ ВОЋЊАКА

ja сам стари воћњак у вечерњој измаглици на брегу 
подножјем мог брега отиче долина, и река 
и пут силази у град, кровове и водоторавь 
посматрам са мог места у магли, у изведрици 
око мене удаљавају се већи брегови од мог брега 
распоређени у облику високих степеника 
и једна планина која се сад не може видети 
j ер се изгубила у вечерњој модрини

моја остарела стабла: неколико кајсија, орах, трешња 
јабуке: обичне и беле будимке, две кожаре 
помешале су ракље (расцепљене црне чељусти) 
са жбуновима купине и дивље ружице
на трње спустиле цветне лопте и грање

развигор гони суве влати
узноси их према жутом месечевом гонгу
силази у таму (као да силази у мит, на реку, на речни 

вир)

у суди се ма ко да си: закорачи међу моја стабла у
ocojy 

нек ти се не учине ноћним приказама, душама
умрлих воћара

не плаши се: у судару зазвучаће цика и урлик 
а затим ће из усталасаног грања све преплавити смех 
и подићи ћу глас ja стари воћњак
да причам сказу у вечерњој измаглици на брегу
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ТОПЛО И НЕИЗМЕРНО 
KAKO ПОПАЦ ПЕВ А 
У СУМРАКУ

попац пева на ивици града 
кроз отворен прозор чујем му глас 
како je све једноставно
топло и неизмерно у сумраку 
у ситном догађају
сажима се сав светски чар

кроз песму слушам раздрагано биће 
и сопствени ми живот у тај час 
изгледа пун и потпун

то попац пева висини Млечног пута 
шумовима и згласјима вечери 
стасу травке над својом главой 
савршеној руци природе 
која све то створи

али ако помислим
да попац можда дозива вољену 
низ сливове сумрака
покварићу уживање
и општење са природом
ј ep ћу неминовно схватити
да сам сама
и да тебе не могу дозвати

а звала бих те, говорила бих ти 
топло и неизмерно
како попац пева у сумраку
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У САТИМА СРЕЋЕ

1.

толико се светлости сручило за празник 
ко зна одакле: са страница светих књига 
из песме и обрушавања шеврљуге, из лета сунца 
из наклоности зеленог брега и питомости земље 
из дошаптавања удаљеног дела властитог ума 
из муњевитог споја даљине са блискошћу 
из мале пукотине да ли света, да ли свести

толико je j единствен био тај час 
мислим: налик на смрт
кад природа до врхунца успиње своја дела 
узима им свеет и преводи их у светлост 
налик на почетке стварања света 
објаву божје истине и врхове љубави
ретко могуће, али зато драгоценије и постојеће
налик на колевку у дворишту којој светли трешњин

цвет

и драги су били сви до једног људи
и рекох тада: хвала свакој травки
сваком створу што са мной овај живот живи
и све на свету срећно било
на сваком се кућном прагу светлост вила
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2.

речним коритом уместо воде светлост je текла
и Ибар je био река какву нико не памти
светлосна болеет опседала je Маглич 
од оснивања неосвојив град
предали су се донжон, свечана палата и седам кула 
пред црквом светог Ђорђа олистала умрла крушка 
са сувих je ракљи и грана њено цвеће 
унедоглед светлело кроз Долину јоргована 
до самих извора среће
до ерца свих са нама живећих људи

и пошто срећа уме да светли, рекох тада 
поделимо je са свима које будемо срели 
а ми ћемо je са дна кошмара наново дозвати 
и нека ветар на све стране света
у све домове, у све земље носи вест
о цвастима јоргована који уче да светле
и о цветићима који већ светлуцају караванима

нека светлосна објава дотакне мртве испод плоча 
на раст охрабри хортензије и љутиће на хумкама 
нека наши мртви буду у нама
бар па празник и у сатима среће
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О ЈЕДНОСТИ СВЕТА

ти, неизмерни просторе, и ви, светови неизмерим 
једно сте са собой, расути у свеврсју и свеизмерју 
сажети до тачке и у унутрашњости тачке 
растављени да се умножите и у једност вратите

и ти, боле, један си и једнако неизмеран свима
и ти, вечерњи призоре висина
израз си највише лепоте и једности
показујеш се на исти начни, мада не исто усхићеном

иутученом
ти, поноћно узнемирење околиша, звучиш 
младожењи који слуша глас невестиног маштања 
најастуцима, обавијен мекоћом собе
a постојаност куће му испитују громови и налети

кише
и оном који je расквашеној земљи и трави 
гробљанском свемиру у подне препустио драгу 
поверио муњама да joj светле у самоћи

слика једности света си
и ти, пастрмко из реке скочила за мушицом 
опнокрилац спретно бриснуо у висину, к брду 
и ти, бледо јутарње сјајкање окаснелих звезда 
и за њима несазнатљивих светова
задатих нам за будућност и у име трајпости живота
и ти, успомено на детињства нежност 
сливену негде са сунчевом светлошћу 
и уједињену са земаљском живом свешћу
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ПУТ ДУША
У ПРЕДВЕЧЕРІЕ

мир водами, тихост облацима
вазда исти глас говори у смирај дана 
од старине
листајући од југа према јави
од севера према сну
у вреву боја, у жижу свакодневља
да би се предвече душе тог дана умрлих 
попеле по путањи сунчевог зрака
у самртну дубину, у око ветра
кроз врхове равнодушних кестенова у парковима 
кроз сплет сликовитих облака, белих лопти 
налик на претерано увећан свет
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КАД КАПНЕ ЗВЕЗДА

кад каине звезда, од жарајабука 
са петељке неба, одозго 
пошто je црв, звездани створ 
прокопао тунел са краја на крај простора 
пусти мисао, голему куглицу, да склизне 
за грм, за три, друже 
заједно са првом речи
отворила су се врата тамнице 
сужањ je закорачио у висину 
небо му на пут просуло светлу пшеницу
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CBE CJAJKA ДО CJAJKE 
РАСКРИЉУЈЕ НОЋ

Сјајку no сјајку поздрављам на вечерњем небу, 
примам отпоздрав кроз вечерњи лахор, 
лагано машу ручице кроз мирисни ваздух, 
шапуће низ брегове ружин трн 
и двориште пуно благог клијања.

Ha кућицу бунара спустила шакуједна сјајка 
и преде свилене нити у издужен канап, 
низ облутке камења запућене у дубину, 
све до разнежене воде.

Све сјајка до сјајке раскриљује ноћ 
и шири капије раног пролећа, 
на јорговановим пупољцима се ишчекује раскошан 

цвет 
a звончићи звоне на ораховим калемовима.
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ШЉИВЕ И БЕЛИ ОБЛАК

Обле и модре суштине 
дотичу недотицивог, 
бели облак који лута 
и на уста избацује белу пену 
j ер га зграби летња падавица.

Модре и обле суштине 
и бели крик 
чине једну летњу слику, 
једно огледало без дна, 
један призор без премца.
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У НОЋИ ДОК КУКУРУЗ СВИЛА 
А СВЕТСКА ПРЕЉА ПРЕДЕ

Сву ноћ кукуруз свилао, 
месечина мирисала 
на плаво, модро, љубичасто. 
Прелило се плаво, модро, љубичасто 
у изванноћно ткање, 
преко руба раног ружичастог освита. 
А ноћна je паучица упорно растезала жице 
преко долине и брегова, 
преко садова вишања и овсеника, 
преко шљивика и малињака.
Занету сну, 
схватио je фазан из високе траве 
да нешто из земље цури у модрину неба, 
да се успоставља пека ноћна веза 
икрикнуо 
да гласом раскине око света омотане 
танушне нити плавог, модрог, љубичастог. 
Као кукуруз месец и паучица, 
исти ветар преде небеска преља 
и упорно кроз ноћ и уранио дан 
разастире светски сјај.
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СТАРО
СУНЧЕВО КОЛО





JAJE

скућио се фазан у високој трави 
у топољаку, сплео собу међу влатима 
ведра и поуздана птица снела je златно jaje 
бели беланац и жути жуманац 
да започне свет из нити светлости 
на исти начин као и у иредатву где 
у почетку беше велико jaje 
мајка свих океана, отац свих копна 
изронило из плавих чељусти ничег;
богиња Погода, русих коса у замаху 
назирала се, плахог тела у покрету 
док je прскала љуска на четири стране; 
у кошмару, она je губила главу 
ко да савлада нагло пуштене силе 
воду, ватру и ветар, све њихове пратиоце 
д oj ахале из жуманца на коњима хаоса 
беху као млади бикови у арени 
а арена цео свет у настајању;
после општег праска видели су се 
сунце и месец, и светла зора 
и славуј je одмах пропевао 
ствараше се све предмет до предмета 
све створ до створа
из недокучивог делића секунде у недокучиви 
ваљала се воља света;
вода je преовладавала три дана 
четвртог je наишла ватра 
седмог дана зацарио je ветар 
створио све богове
и помео трагове делаша претходних сила 
човек се, као и jaje
после створио из себе сама

45



ИРИС

пролази ирис гласница небесном пеном 
за њом трепте велови ил векови шутње 
недогледном сунчевику шумно усмерени 
а у грлу глас сни шумску нежност 
у лету топлом топе joj се суноврати 
коња њених топоти и кочија белези 
разливају се по усни неба обриси дугини

пролази ирис
тајанство велова

глас проноси

сунчевику под крило складно лебди весница 
древних вечности помол времена свог трат 
пролази ирис пеном и велове лако проноси
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ОРФЕЈ

Поздрављам бога и његов смисао за вечну љубав, 
молим да ми опрости упорност истеклу из 

добровољне несанице.
Поздрављам божју спремност да због моје вољене а 

изгубљене 
узме човечји облик, јер она помало жена, чедна и 

безазлена, 
јест још. Прихватам његову понуду да joj се у 

мислима обратим.
Хвала што ме божји стан сматра полубогом, 
хвала лири и комешању сфера што могу да 
причиним радости људима.
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ОРФЕЈЕВА ТАМНА СЕНКА

Ja сам месечева ћерка, пред вратима мутног и 
несазнатог, 

изазивам жудњу, мутна и несазнатљива, 
ко ми се преда, предао се космичкој спирали 
до недогледног протегнутој, постојећој у вртлозима, 
изнад сна и испод прага бића, испод и изнад границе 

ума.
Водоравно постојим, усправно се пропитьем 
степеник по степеник, црту по црту видика. 
Еуридика je моја реченица, моја наследница, 
моја сенка, сенка сенке, сенка испод сенке.
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POJ ДИВЉИХ ПЧЕЛА

Ми смо највиша тачка светског реда, 
слика оног у даљине, у пећину одбеглог стаса, 
врх светлог живота налик на звездану скупину. 
У дубинама сматраним висином 
одсликан je наш земаљски, наш заједнички портрет. 
Свака je пчела сама, и свака у беспрекорном слогу. 
Наше зујање, тек минуло звучање 
изговара опште стаже света, зазива срећу 
из понора у које силази, о Орфеју, као и твоја песма.
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СУНЧЕВО КОЛО

игра коло у предвечерје, у висинама 
над дољама и бреговима, над водама 
које се сашаптавају муклим гласовима 
коловођаје сунце, утихнуо му жар 
зрелом мужу, зацрвенео се сјај 
светлом вечернику, господару видика

до сунца поскакује седефаст месец 
стидљив и j едва видан, сишао би у шуме 
да може, летео би као окаснела птица 
али од све слободе дато му je само
да слуша корак сунца, одјекивање његовог срца 
у бескрају, над примирении и замишљеним светом
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ЗМАЈ И ОЛУЈА

ено: душе утопљеника, сури орлови 
небо опкорачили крилима
очију исколачених од нођне несанице
од игре са послеподневним вихорима 
ено: воде облаке, силовите синове 
ено: воде олују преко брега
ка нашим трешњарима и виноградима

ено: киша буди змаја са врх села 
гром му ускаче у join топло гнездо 
и ено: где се змиј-птић устремио на олују 
сева муња, игра огњевита девојка 
али јаче још пламти крљушт 
као да je заказана
битка почиње у подне
лети одећа облака на све стране
лете праменови таме и куглице леда 
лети светло иње са змајевих л eh а
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РУСАЛКА ДРАГАНА

волим сеновиту драгану
тамну од тајне у свести свијене 
која у води живи
која се из ветра јавља
ружолика и нежна
трепери у измаглицама времена 
чигра из мог срца, сјај из ока

на сеоској раскрсници
у освит таме
састајемо се сваког дана

ja гютомак мудрих и здрав их 
момачки ластар старе и велике куће 
у којој све претиче а не расипа се 
потајно виђам своју изабрану

ни на једном сабору
ни на сам ружиндан
не долази јавно моја русалка 
а непрестанце до мене игра 
у бршљан-колу истим кораком
и иста joj мисао, знам, на намет нада
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БАЈАЛИЦА

Селене, селене, у гори јелене, 
на води јеленчице, у зраку сенице, 
даруј нам у тору овчице, око стреха ластавице, 
даруј нам пшеницу у пољу и водицу у гори.

Селене, селене, у гори јелене, 
на води јеленчице, у зраку сенице, 
даруј нам благу кишу и умерен ветар, 
на трешњи трешњице, на души душице.

Селене, селене, у горн јелене, 
на води јеленчице, у зраку сенице, 
даруј нам умне потомке и заумне пропланке, 
пријатељске радости и рођачке благости.
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ЖИВИНЕ КУЋЕ

ни на пола метра од снохватице 
подижем купу ни скромну ни чељади пуну 
са замагљеним прозорима, запушеним димњаком 
без јасних врата а да се привиђају многа 
ни по мери, ни по сну, за тек рођеног станара 
говори Жива у светло предвече
и схвативши смисао усуд-речи наставља 
теби коме досудих живот ветровит 
машту и недокучиву правду 
нека понекад у госте дође Дајбог 
и нека ти трпезу облије светлошпу 
а теби после ѣега рођеном 
подижем од свих пређашњих друкчију кућу 
/асних окана, врата и високог крова 
отвореног димѣака у виловитом пределу 
иодесну и чељади пуну 
у ове милостиве сате
не дам власт ни сунцу ни месецу 
не дам власт. ни вечерњачи ни зорѣачи
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ШУМСКА MAJKA СЛАВИ

ноћас je обесна и охола, повијена од смеха 
у пристранку брега, под месечевим крипом 
шумска мајка прослављала крсно име

наши су се кућни духови, за свечаност 
спремали од првог сумрака 
и по кући необуздано шушкали 
позвани у шумске лугове
по мртвачком поштару, месечевом зраку

око куће певао je славуј непрестанце
кад je предак за собой
тихо затворио врата
чуло се само како се удаљава песма птице 
и могли смо да замишљамо њихове кораке 
њихове лелујаве кораке, искошен ход 
низ стрме брдске стране
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ПЕРУН УСТУПА КОЊЕ 
СВЕТОМ ИЛИЈИ

чувај ове коње разигране
као што чуваш себе самог
тутњава копита по калдрми висина 
њихов je посао
тимари их док на кожи не засветлуца длака 
храни док на губицама не засветлуца овас 
пре него што их покријеш облаком 
обриши пену са њихових сапи

некада мој а сада твој закат je опак 
зато га не ублажавај
ти грми а ja од ох на одмор у сећање

вежбај преко целог дана
како да подстакнеш што већу тутњаву 
увече смирено поздрави
зажутели дукат на стаблу света
пун месец на врху неба
над крововима твојих штала

заштити сиромашку цреп на кући
снове над димњаком
и жито у њиви
ако би се град на њих окомио
ти га отерај одатле даље
муњу поскакачицу и ватрену русалку учи
да се на животе не костреши
ако те не слуша
ти je за извесно време
отерај из своје близкие
и нека joj тада буде зауздана моћ
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КНЕЗ ВЛАДИМИР 
РУШИ ПЕРУНОВ КИП

срушите му висину чакљама и батинама
поломите му стае
пошаљите га у божји прапочетак
угасило се овде старо сунчево коло
над храстовом шумом и липовим мирисом

учините да за ластама гледа
и он једанпут са људском чежњом
за двама светим стаблима

нека понижен отплови низ реку
а ако застане болећив за светом у рушењу 
одгурните га у матицу воде
кукама и ерцевним алаткама
новом молитвом под старим облаком

не заборавите да казните немилосрдно 
сваког међу вама
који заплаче док он плови самртни пут 
веђ свикле обале га одгуркују
дрвено ерце из воде откуцава прошли ригам

ако нагло крену облаци и киша 
са било ког краја видљивог света 
предвођени оперушаним орлом 
ако се било откуд зачује грмљавина 
останите мирни под мојом заповешћу 
над гневом отписаних богова 
над заносом света у настајању 
са пуним даха плућима
j ер све то тек хоће да буде привид 
да и і-ьега неко брани
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док сс он лагано пловећи удаљава
и никад се више неће намрешкати то дрво 
кад почиі-ьу да се спуштају крупне капи 
и муња над пределом да светли
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КРШТЕЊЕ
У ПРАВОСЛАВЉУ





КРШТЕЊЕ У ПРАВ ОС ЛАВ ЉУ

одједном je ветар улетео у цркву
немирног грла, пролећног, над девојачку главу 
необуздани бог, дух претка иза колевке 
донео у наручју слику уцветалих трешања 
око кровова конака, поздраве брда наслаганих 
све једно иза другога, као облаци у дугом поподневу 
кад се одлучује пред кишу; и још je
ласта једна улетела под куполу, право у појање
да ли преплашена млада птица, насумице
полетела из гнезда, у близини, или
светица из старог краја, са прстеном у души
висока опомена, из неког ранијег века
која лети у пресудне сате да квари узносе савести 
и у злату обреда ствара суноврате

у налету ветра и лету птице, ипак
не може да буде зла
ни колико у чаши воде песка
у знак крштења и нове вере
убројиће свети оци са зидова, света мајка са олтара 
тихи часници и рођаци
и ову птицу, и овај ветар пао са планина 
ову даљину што се на све стране слеже



ШУЊ

шуњамо се нежни уз вечне бедеме бића 
к тек оцвалој пути пролећа питомог 
к врту у ком бели ђурђевак пршти 
на чашкама лептири крила остављају 
шуњамо се као ваздушасти цветови 
за земљу везани смрћу надахнути 
лепет нам мириса анђели у крви ослушкују
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ПЕСМА УРОНИЛЕ У МАГЛУ

ja, кћи облака, неђака магле и месечине
ja, пасторка cjaja и светлости, а и дана
не додирујем чврсто земљу, нити грлим дрво
нити дозивам обреде свакидашње
мрмљам, ћутим, уносим забуне у јасне ствари 
ни да кажем реч која ће зазвучати прозрачно

хрлим j едино ка оном што ће ме приближити
пламену

ja, пасторка cjaja и пене, грлим cjaj и пену 
грлим опсене, ноћне призоре у дневном руху 
грлим гласне приказе које зазивају моју главу 
ja, кћи реке и храста, грлим слике и сама слика 
грлим стару цркву и над њом гробљански борик
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ДА ЗАРОНИМ У ПРАЗНО 
И НАЋЕМ СКРИВЕНИ СВЕТ

Да зароним у празно и нађем скривени свет 
који за потоіье време, кад га не буде било, 
завешта врховни бог, у речној матици и над речним 

валима.
Гњурац сам са зеленом ћубом на глави 
и крилцима којима ме обдари врховни демон 
за времена многа и извесна у којима ће га бити. 
Речи и звуке, слова и знаке, скривалице у мсни, 
све ми то за потоњи лет остави од предака предак 

проклет.
Кад зароним у празно не знам коме да се приклоним, 
демону са корпом изненађења или богу са корпом 

заповести?
Кад 6их могла, као Тереза Авилска, постојана 
и знацима светог одана, са светима познаница, 
кроз себе да полетим и у сјајан дан да слетим! 
Да зароним у празно и nah ем скривени свет, 
да летим и да до небеског плаветнила буде сјајан мој 

лет.
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ПОТИСНУТА ДУША 
ГОВОРИ ДАНИЛУ II

ти, високи господине, под вињагом 
са орловим пером у десној руци 
крупним гроздовима над теменом 
подне je пред манастиром 
подигни очи и мило погледај 
прострте светове загрцнуте од усхићења 
пред распоном видљиве ти душе

са друге стране стола, пред тобом 
под сунчевим крилом и мотовилом 
светли и свети познаници, сад невидљиви 
до живог умрли: драг, до умрлог живи: драг 
ухватили се у заумно коло, кост у живој руци 
играју тихо, као кад ромиња кишица 
над овим нашим светом
пред тобом су, као пред скором олујом 
као да су стали пред лице блиске поноћи 
где се живот од смрти дели
према рукавцима зоре и надолазећег светла
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ОЛТАР У ГРАДЦУ

у монашким причама из старине 
говори се, не без страхопоштовања 
да свака црква на олтару има срце 
мало срце којим je обухваћен велики свет 
оно откуцава дневио-нођни ритам света 
збивања из средишта земље, из звездаиих ројева 
к oj и се кроз ветар јављају, мале сјајне бубс 
обеиіене над висином

украсимо, драги свештеници, срце-олтар
jабуком, гроздом, трастовом граном, цветом

георгине 
ставимо их поред иконе светле марке
йена зраче у бојама-изворима призора 
труљењу склони и црвима податни плодови 
пека сијајуу почетку од радости као и ми 
а онда нека се спуштају у жижу себе
да тамо траже сјај којег нема и ретко га бива
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ПРАОЦИ У СОПОЋАНИМА

тихо зујање висина у час благ
јавља се преља из напоредног света
пошто je затворила вратнице на Млечном путу
и дала знак другим сазвежђима
да je завршена светлуцава игра у бунарима и на

врелима
мајка ноћи, задихана од протеклих журби
j ош држи вретено у прозрачној руци
испредене нити падају на ружин бокор пред црквом 
нада смрсак светлости у жуњин лет

нико не слути, на земљи, да je клонула глава
и сад унедоглед преде вредна рука

сребрни месец, j едва видан друг помрчине
силази за гору, иза уздигнутих врхова дрвећа
урања у замишљену бескрајну воду
да уступи простор сунцу
које, као весели пастир, звони са истока

у мрежи јутарњег сјаја, под куполом
сакупљају се равномерно речи свештеника
шушкају праоци и увлаче се у сопоћанске зидове 
после у молитви пробдевене ноћи
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ПУСТИЊАК И СВЕТЛОСНИК

над планином, над падином, над пећином
наднели се облаци и ускоро ће киша
ускоро ће суноврат воде
испружиће бор гране да их облију млазеви;
у шареној утроби пећине
над каменим облицима, старим даровима
тамаје обесила крошњу;
кад све стане време ћути
у сумаглици вртложи се велико ишчекивање

ни да je сунчев зрак пред пустињака стао
ни да je месечево седефно однекуд пало
не би се очи човечуљка, умиреног и дремљивог 
покренуле; али иајсдном се прснуо
кад je случајно отворио длан
и угледао једно светло биће
како je заиграло међу линијама и наборима коже 
налик па девојку која игра у житиим пољима 
а в стар joj застаје у одећи и на раменима
или као кад на саборској ледини нога сустиже ногу
у кругу замамне чежіье око драгана 
псіьс ее она око своје замшшьсне осе 
ка себи вишој и недокучивим вишгьима

jош je чуо нустигвак, откуд у оваквој тами 
пес му славуја, и удал-спу мелодију фруле 
прсі варају ли се то ухо и око у духовна чула 
да ли се у епарном ваздуху наталожила духовна сила 
или бог оснива станицу за своје биће 
на длану носвећеног у тајне самотности 
носи ли оно око главе ореол времена
и говори ли о облику удаљсних окружја и селишта 
он то нс зна; он седи, гл еда и слуша
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МОЛИТВА СВЕТЛОЈ МАЈЦИ

ти, светла мајко, са зида, погледа топлог
као са лица сунцокрета зањиханог у летњем подневу 
преданог таласима радости у ваздуху, загрли ме 
валима свог унутрашњег мора, ширином плава 
у којем галеб извија путању у правцу стења 
ти верна облацима, врховима којим корачају 
они који поверују, као створови
који лете у висинама, родитељко наших душа

исповедам ти своју несавршеност
речима-рекама, онако како ти дишеш са зида 
полако и равномерно, како се померају сазвежђа 
у просторима времена, светлица до светлице 
до круга круг, до света свет, у размерама 
твог ума, светла мајко
која живиш међу сјај-бићима
над сталним понорима и у повременим висинама
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МОЛИТВА MAJCTOPA КАТОЛИКА

у капели Светог Николе, па обропку Градца 
догорева свећа, упамћени одјек опьа 
то се моли мајстор из западних страна 
да му високи чува у приморју децу и іьиву 
тор и башту, да домазлуку подари воду 
бистрију од ведрог неба, гушћу од меда 

жена да му буде верна, као ветру топола 
као тори висина, да га носи у очима 
и у ходу, да je походи у сумрак и у јутрима 
да je тако удаљен буде присан 
да му бог учини да сс појави 
кад га из себе дозива, у иаручју да joj усни

он моли за божјаке који их
док православии манастир зидају, поцепани 
обилазе, тако убоги а іьегова деца 
милост пека им он подари у суровости

он дал>е моли да сс превише не пита 
нарочито при заласку супца 
зашто свет тамни
и опет се у прсђашше стаіьс враЬа 
и да ли има богова разних вера 
или je бог само j сдан 
да му одговори к oj с себи пружа 
он са свих страна омеђсн
не замућују поглед и не сврдлају у души

пека бог j сдан или умножен 
све ово прими као молитву 
обдари га сном у j ас ним сликама 
и иска и бог буде срећан
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КРАЉИЧИНА СМРТ

1.

унедоглед снежна белина, унедоглед поворка 
црни pen вијуга, ни врана нема 
ни живог створа у снегу, ветар лети 
брже од анђела, стеже грло и дуб
стеже планину и на реци са праском ломи лед

у такав дан један, снежан и нем 
пошла je краљица у даљину 
загрлила светлости обиље, неба праг 
удахнула и издахнула зимски зрак 
последњи пут, у обручу мећаве 
нашла стазу до извора, до јагорчевина 
пружене руке предака узела 
као кашику шумског меда, пчелин зуј
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2.

само су снег и ветар ударали у окна 
конака сваки час, на постељи 
док слушала je зимњи звук, j ау к 
далеких бића, залутала црквена звона 
ти тренуци тако магловити и осиони 
тако упорни, све до причешћа 
јатили су се, затим изненада ишчезли

много je светлости ушло у собу 
ни од ватре, ни од вихорног дана 
падала je светлост са таванице 
у млазевима у почетку, затим се слила 
као пролећни пљусак, облак без дна

и са прозора je куљала
откидала се и падала на ствари 
и по поду, на главе монахиња 
које су клечале поред постеље 
на оскудни тамни призор, срцу 
краљице тако драг, тако висок и узнет
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БЛАГОСЛОВ
НАПУШТЕНОМ ДОМУ





КУДА ОДОШЕ

Куда одоше 
рођени уз веселу ватру 
док дрво исповеда шумске тајне, 
венчани под сводовима тамне цркве, 
заклети прво на верност Оцу и Сину, 
на тек онда на супружанску?

Куда одоше 
са слава и свадби, 
са моба и косидби, 
са тешких кулука 
и уз раздрагане нопевке, 
пољоделци, власници воћњака, 
питоми са домаћим животињама, 
познаници са дивљим, 
домаћини и калемари, 
да их нико не иомене 
и да за њих нико никад не чује?

Куда одоше 
преље, ткаље и везиље, 
чобанице и млекарице, 
садиље селена под данашњим прозорима, 
да их нико не препозна 
и да им нико рсч сећања не упути?

Одоше ратари и ратарке 
у узвишени град по имену Требеж, 
да се поравнају са господом и велможама, 
одоше да провере мапу свог знања 
сигурни само да су потомцима 
изабрали бољу путању 
док се сунце и месец врте све у круг
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ЗИДАЊЕ КУЋЕ

зидамо, зидамо обдап кућу
са кровом на четири воде
са димњаком у средний неба
димом који се разилази у осам праваца
полажемо под цреп маглу и маховину
кишицу и ноћ
на северној ивици постављамо за украс чуваркуйу 
према двема странама света, одасвуд видљиво 
подзиђујемо знаке живота и смрти 
косо према западу љубичаст месец 
право према истоку црвено супце
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БРАЧНИ ЈАСТУК

на брачном јастуку виноград 
лицом окренут нрема зори 
крупна зрна на чокотима светло 
кореновим путевима падају звезде 
види поноћ, види своју немоћ 
виде наспрамна села 
тајну и усхићење у срцу света 
шикнуло вино до Кумове сламе 
не да да му опојност 
бачвари сатерају у бачве

77



ДУША ОЧЕВА 
ПОШЛА JE НА ПУТ

врти се, врти вечерњи врт 
светли вече низ пут 
пење се у луг 
вере уз шумски дуб 
из дана у дан 
све у круг 
све у круг

душа очева пошла je на пут 
плаче глог и плаче вук 
породицаjеда 
чује се до у неба кут 
чује се до у зајутарје крик

путује слика, светачки очев лик 
у висинама
путује магичног смеха звук 
у Кумове сламе крај 
путује отац нотнупо сам
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МИНУЛИ УКУЋАНИ

минули су кроз ову кућу
многи укућани, слободних душа
испод црепуље и огњишта
испод врата, кроз одшкринуте прозоре
поред катанаца, кроз кључаонице 
у облику лептирових крила 
пламичака са пчелињих свећа
отошли за ум, за гору, за океан
сад нам долазе само на празник 
незнани а дозвани, звездана бића
из читуље имена
предвођени са испод прага
сахрањеним првим домаћином

у ноћи несанице сен-домаћин уме
да зрак-руком помилује младенка и младенку 
да у олујно доба
у колевци поњиха дете
да наговори селен, љубавно растиње
да кроз прозор у собу yhe
кад су времена ратова и устанака
да кроз сан укућанима
дошапне сваку добру вест
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ВЕЧЕРА

увече празан заноћи сто
са мало месечине у тањирима
уредно постављеним на врху планине 
међу ружама на белом дамасту 
уцветалим у снегу тканине

ко уме, ако не сен-укућани
да у кашику захвати месечине 
да из бокала у чаше
пресипа светлуцаіъе ноћних сати 
на врхунцу свеопште пажње 
док бисерак зри на гранама таме 
ко уме, ако не сен-укућани 
да срцем подупре празно време 
треба их препознати кад наилазе 
са њима бели медвед и поларна лисица 
у наручјима перуника богиша 
да штити од поноћног грома наш дом 
од божје искре наш свет
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БЛАГОСЛОВ НАПУШТЕНОМ ДОМУ

*

нека у напуштеном дворишту израсте храст лужњак 
можда и цер, зимзелен чесвина, или пре свих липа 
да joj километрима лете инсекти, несвесни сакупљају

села
да мирише преко брега и на изласку сунца

нека у старом дворишту ипак храст лужњак 
у снази и страсти, не липа у мирису и зујности 
по жељи неодлучног потомка и одлуци пролећа

израсте
баш поред основе куће, у темељ и циглу нека урасте 
у подрум, међу бурад корен пусти
и нека наш опустели и напуштени дом
од невремена, а још више од времена и трулежи чува
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*

пека се никад не запати коров
на месту на ком je смирен пламсао ружичњак
где се у личност развијала свака ружа
засмејана или утонула у се, у укућана будила

осећања
кроз прозорско окно селен продорно мирисао 
тепао само младенцима, само љубавницима чујно
а они на месечини сновидели
лепоте света над светлим бреговима
молили невидљиве и ко зиа да ли постојеће силе
да им нико неправедан, нико нсискрен
пико ко се у природу снова нс разуме
не дође на кућни праг

нека миришу по васцели дан сенке ружа
из давног ружичњака
и цвасти са јоргованових стабала пород бунара
и вода у бунару да буде бистра
да je не муте обилие кише и провале облака
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ИЗ МАЛОГ 
КУЋНОГ САЗВЕЖЂА





ТЕ ДРАГЕ КУЋНЕ СТВАРИ

у сваком разговору важно je како им прићи
и колико им времена дати
папир и грамофонске плоче су отвари ноћне
у далекој, далекој вези са душом
са биљурним огледалом норед врата стана
са оплемењеним ликом којим нас оно дарива
док обилію веје светлост са лустера

рат и мир ствари, рат и мир су нашег света
и велика зависност ствари ноћних и ствари дневних
може да буде само привид
растојање чије се тачке никад састати неће

ствари могу заратити
непосредно корисне са онима чија се сврха удаљава
и губи некуд
кревет може ступити у рат са сликом
и није то тек став и стање душе
која се нашла у средишту збивања
и покушава да њим управља из малог кућног 

сазвежђа
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ТЕПИХ

Ноћ сакрила шаре на тепиху. 
Наранџасто-беле мрље на светлој основы 
очајавају што се не вид и 
да су из сунчеве породице
а радују се што су им у госте дошли 
русали и русалке
и шушкају по стану.
Са тела им се цеди вода
и река се улива у вунено ткање.
Договор се обавља
да се сутра додирну пропланци 
у раним вечерњим сатима
а затим опет поседи у мом стану. 
Љубакају се девојке и момци, 
само једна чезне за овоземним драгим 
који не чује њеиа шапутања.
Тепих милујс боса стопала
и удвара се мокрим телима оностранки.
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ПЕТРОЛЕ JKA

Петролејка, са заштатном капом на стаклу, 
мало сунце на стакленој чаши петрол ej а, 
црвеним ружама свуда по облом телу. 
Руже су покривене росом 
а жута подлога капима светлости.
Лампа гори и у круг веје зраке 
као што ветар па кровове кућа наноси снег 
током мећаве чије шапе зграбише град. 
Пламичак неумитно исисава петролеј, 
ватрено дојенче на светлећој дојци, 
шири мирис око велике лампине душе. 
Вејавица светлости, 
као кад снег пада на дрвљаник 
и завејава дворишне призоре, 
тако сад светлост завејава собне слике.
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ЧАША

Осам углова, осам кула стражара, 
осам светлуцавих војника 
у подножју са везом љубичица у одговарајућим 

бојама 
на столњаку ручне израде.
Чаша вина, тек подстицај за разговор, 
окушьених око правоугаоног стола, 
слика магнолијиног света над нровалијом, 
над временем које се наднело над усне и обрве. 
Ветар хуји над отпијеном површином 
а усне звиждућу напев који слушаше 
још док je чаша стајала у ладици, 
широко отворених уста на површини даске, 
наопако окренута да се заштити од прашине 
а у тигању се пржила риба.
Стакло се час удвара садржају из високе буради 
из подземних подрума, са округлим сводовима. 
На столу благи перед и благосташе, 
раекречен прибор за јело мсђу љубичицама, 
иза ручка од пастрмке и шаум-торте.
Светлуцава новршина тек изневери садржај 
и почне љубакање с а честицама ваздуха, 
цурицама у пролазу, на општем пропутоваіьу.
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УКРАСНА ЧАША

Лишена свакидашње сврхе, 
удаљена од употребне вредности, 
млечно-бело стакло са плавим ружама на лечима 
она непрестанце зури у собни простор 
кроз стакло библиотеке.
Дозива нематеријални свет 
смештен иза граница ововремености.
Може да прими воду у своја недра 
и на површини лотосов цвет 
али то вешто и непрестано избегава. 
Jep, тада се замара и тихо брекће 
као воз кад пристане на железнички перон. 
Најбоље je препустити je 
и препустити се њеној неизмерној доколици 
у којој се садрже господство и нађена сврха. 
У красна чаша, тешко обухватљиви предмет 
у дугим седењима пред њеном појавом. 
Не нуди оку ништа сем свога облика 
и боја које певуше у плавичастим нијансама 
кад се утиша собни ноћни свет.
Звонак сопран стакла под куцањем нокта са

кажипрста 
изговара порекло из четких мајсторских радионица. 
Вољена и тешко у песми изговорљива 
ленчари на освојеном простору 
у који се смешта и делић неба 
кроз стаклена врата од терасе, 
у заузетом положају
да охрабри све оне који живе без сталне намене.
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НОВА ПИСАЋА МАШИНА

испод њених типки, пекаревих руку
као да je хлеб, нараста свет
као да су хлеб, нарастају речи и слике
плећа змаја су њена азбука, од а до ш
а такође и друге ознаке и бројке:
сва писмена кад се распореде водоравно и усправно 
задивљен застане свако ко
у писму и језику жели да чита више
од обиља и простог распореда слова

и баш je требало да дође пролеће
да купим нову машину, да запишем шта:
мирнее, цветање и ветар, сваконоћну несаницу 
узвике фудбалских навијача са улице
или да поступно описујем тишину мог стана
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УЗ НОЋНО ТИКТАКАЊЕ САТА

над лучном поноћном цртом
на којој се дневно, свесно дешавање свело 
над ноћном клацкалицом природиних енергија 
може ли се узети звук сата за звук општег крвотока

света
ако смо сами у малом стану, са разбацаним стварима 
које не знају за себе, са стварима у бесвести 
свеједно: у стану у ком савршен ред у простору 
естетска решења, закони уметности унети 
међу комађе намештаја чине да обичне ствари 
наједном бивају мудре и знају за себе
а онај који ту организује простор и време 
тражи у кућном поретку цивилизацијске корене 
дозива дубине света, историјски ток уводи 
међу мале предмете и смешта у свакодневне шеме

може ли ноћно тиктакање зидног сата у дрвеном
раму 

са душом шума за сатним умом 
може ли ноћно тиктакање будилице
са душом индустријског радника и прозног писца 
може ли ноћно тиктакање стоног сата
са лажном душом Вајмара и електронским билом 
макар за тренутак да умири наш собни свет 
и глоксинију којаје цветала
пурпурно и опипљиво у саксији на комоди
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СЕКУНДАРА

Kao вилин коњиц прозрачних крила, 
лаког тела, лети по бројчанику 
старог сата, имитацији Вајмара. 
Сажвакалаје у ситне залогаје 
дубину и висину времена, 
пије кап по кап простора, 
пење се на стрми врх 
и враћа у мирно подножје.
Дочекују je у свечаном строју 
сатна и минутна казаљка 
као што се дочекују драги сватови 
ca jабуком на капији.
Колико почетака и колико завршетака 
у корпи за одношење сићушног одељка времена. 
У тили трен може да стане крупна радост 
и да се до искони у праменовима заори бол. 
У дослуху са музиком сфера свира проласке 
кроз тамне градине, кроз мутна несазнатја.
У часку што ми га поверљиво казује 
мислим на оне који су узнети на врхове света 
и на оне који поцепани стоје у реду за милост. 
Вилин коњиц крилом сва отворена врата затвара, 
сва затворена врата широко отвара 
да крочи заједно са нама, слушаоцима откуцаја, 
у нове искони и обрадује свет.
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ЗЕЛЕНО У СУБОТУ

Укрштеница са мртвом зеленом природом.
Зелена паприка испружила трбух 
у правцу спарног поднева, 
зелени спанаћ раширио крилца 
и укрстио превоје са зеленом салатом. 
Зелено поврће плази језик зеленом воћу. 
Ругање тешко подносе зелене јабуке 
и зелене кајсије у стакленој чинији.

За време поподневног зеленог сна, 
кад те не вреба „Инсин” зелени будилник, 
наднеси зелено дисање над зелену шуму у њихању, 
под управом зеленог ветра, 
над ливаду са зеленим травама у таласању.

Видиш иза зеленог капка ока, 
на старом градском отоману, 
зелен вихор међу зеленим врбовим грањем, 
поред старог бунара обраслог у зелену маховину, 
зелен венчић изнад врата дома 
из којег су преци испратили потомке 
у зелене звездане вечери, 
у зелене месечеве уранке.
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ПОПОДНЕВНО НЕВРЕМЕ

јавиће ти се бог кише и гром, врећа електрицитета 
у стану на једној београдској падини: са терасе 
посматраћеш поподневно брзо наоблачење 
коловођа и хоровођа, гром момак играће звучно коло 
заједно са муњом девојком ући ће ти у собу 
обгрлиће столицу, кревет и орман: од страха 
задрхтаће речници, приручници и оловке на радном

столу
све време гром ће звучати а муња светлети: 
невреме ће потрајати два-три сата, и онда ће сићи 
као што низ падину свако годишње доба силази

94



ПО ПЕРГАМЕНТУ 
КАПЉУ РЕЧИ





ЗАПИСИВАЊЕ СТАНА, 
КАНЦЕЛАРИЈЕ И ПРИРОДЕ

Мирославу Максимовичу

Сферно je време, и тачка je време, 
бесконачно протегнуто и бесконачно мало, 
у плавичастој кошуљици, у изведрици, 
као што сунце мами змијин свлак, 
мами нас да запишемо стан, канцеларију и природу.

Ужегло доба и пространи сати 
придружени титрајима свести 
ни да замиришу старо и препознатљиво.
Песник се у недоумици лаћа папира 
а животиње га моле за милост саживећег.

И улазимо неопазимице у преплетени свет 
KOM од знаног одваја танка линија, 
искрада нам се у маглу сутона 
и дрхте призори од даљине и миља.
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ОЛОВКА

О ловка je истозначна еа небом у доколици, 
нуди благе кише над нашим надстрешницама. 
Уме да изговори мало јесењег руја 
око прага дома, 
мало пролећног жара на пупољцима, 
да запали природу као добро сачињену цигарету. 
Уме да оре бразде и изокрене свет, 
на главу постави окућнице и ограде, 
за реп ухвати битно и одвоји га од небитног. 
У покрету луди уме да поврати намет 
и да се из шених запушених уста зачују сјајне речи. 
Жуди за детаљима које смешта на велики простор 
и за оштрим стенама 
које са неколико покрета номера.
Прекорачује границе искома 
да у мутним дворанама nahe крупну ружу. 
Управља се према добима дана, 
ујутро je орна да чепрка по историји 
а увече чезнутљиво погледа кроз прозор. 
Да није оловке многи би усамљени јахач 
данима сам јездио кроз мукле планине. 
Кад се иступи графит 
она дуто дозива оштраче 
да у пуни замах поврате звена чула. 
Најбитнији предмет у бираним домаћинствима 
домаћинима нуди шољицу кафе и шољу чаја 
кад никога нема у близини.
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У КРУГ

записујем ноћ на белом папиру 
увлачим се у дубине, у значења

ствари и бића

на испустима мрака
градим сићушан прилог за језик, за време 
таложим голубове и слике
и о свему стичем само нејасно знање

а множе се у простору честице
светови, множе се васељенске бесмислице 
и само по која нежна пред става
уместо свести, уместо мудрости
само овлашни записи

народа и речи
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САПФО ИЛИ
ВЕЛИКА ДНЕВНА МУЗИКА

тек зора беше завирила у Митилену 
пустим тргом разбашкарила се рујнина 
тек голубови нанизани по крововима 
измаглица уденута у тишину зајутарја

ослоњена о лиру и сребрни noj ас 
наилазилаје она
осмехнута пред изроном дана и вековима
у пламеној замци сакривена
шетала својим вртом између љубичица
док и сама није постала буктиња

наилазилаje она
проносила кораком одмереним и нежним 
у грлу сасушен комад супца
поређана годишња доба у огањ
усправљене мачеве и камеи

звучала je лира сама
док су лежали прети на вртним љубичицама 
шумска чарнина у скољеном простору 
хватала ее па струнама
ослушкивала са жицама нечујни ход природе

и кад je она тонула у даљинама
тонула je и лира
у чврстом загрљају два тиранина 
слушају бат својих ерца
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везују утробе у двоструки чвор 
одувек заједно - заувек заједно

иза завесе двадесет шест векова
велика дневна музика
још се виде ѣени велови од најтањег звука 
свила и тамнина
уз време се пентрају љубичице
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ПИСАЦ

седи пред манастиром, под ораховом крошњом 
за дрвеним столом, са испруженом десном йогом 
сам, онај који види, гледа ружин грм у зеници 
распраскава се црвени шипурак, нампожен иза

ограде
где je некад била башта, где се ширила мрежа 

бундева

onaj који види, да ли у сновној измаглици 
onaj који разазнаје светлости, на хиљаде их у

природи
знакове и звукове, месечеву заумницу, Зорину 

бистрицу
гледа наједном, како низ обронак, у сумрак силазе 
млади мушкарци, у тамној одеђи, у поцепаној обући 
шуме им кораци по месечевим литицама
разговор им je жубор, на махове присан
удаљеи ветров говор, шуштање кише над павиљоном 

јесени

да ли je то војска спасења, пита се
можда poj садашњих изасновника, можда лутајућих

мртвих душа
гробље je за манастирским зидом, или je то сумрачна 

помисао
да свест посматрача затрепери, као врба над дубоким 

виром
чују ли се то кораци у зеници или у уху
у ружином долу, или то по пергаменту капљу речи 
из слуха оног који гледа ништа спустило се са

планинских страна
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ПЕСНИЦИ

тако ноћас певамо на крилима звезда 
у осами трена на разним странама света 
висина небесна у Цветове сочне пев точи

смртни и танани ослушкујемо мелодију свемира 
ил под прозором свира ветар немиран у лист сух 
у глухој тами расту призори непојамни
струне шутње говоре под челом нам
тајну нашу у самртни чвор стоструко везану

тако ноћас седимо на крилима звезда
а живот издajник у прамен праха претвара нас 
скривајући злочиначке руке у раскоши часа
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МЕСЕЧЕВ ТУМАЧ

Алеку Вукадиновићу

У Твоју кућу, пуну мириса мајчине душице, 
сјахавали су гости из оновремја са зрака 
да им тумачиш шта говори млад а шта пун месец.

Са парчетом месечевог сјаја на длану, 
за трпезаријским столом с којег су могли 
да се послу же суштином и чајем, 
Ти си тумачио значења из смера повести, 
као преља која преде у сигурна времена.

У Твојој соби осветљеној плавичастим сном 
било je дана кад су одржавани пародии сабори, 
а врева протеклог времена уливала се у сад, 
у данас и сутра, као ораси који пуне корпу.

И кућа, и гост, и месец, и сан су бајка
Твог чула вида и Твоје моћи говора 
над сувопарним пределима к oj и очекују кишу 
а пуни су дана чија су рамена порфиром огриута.
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СВЕТЛОСТ И ПЕСМА

Бранку Миљковићу

у ноћ загонетну доносиш коштицу за духовни дар
у језгри најтамније звезде исковале сусрет
чула растрешена и чупави цвет мисли у корену зрео

разумео си
кад je свеет света постала премалена за твоје чело
кад су небу и земљи отпала крила која си им створио 
да
смрт дугоречна ослушкује глас и нерв песме
стварност си напустио да ван разума оснујеш

слободу

на твом гробу лептири и људи свијају уточиште 
чува те у вечној шкрињи од злоредих златна

прашина
лева одсутност твоја песник над кареном почива
из црног мрамора жубор ватре

где je поезија застала
застали су свемир и свет
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CJAJ БИЋА

Бориславу Радовићу

Згуснуте речи нас уводе у сјај бића, 
давно од нас су шумски пропланци, 
у поподневни мир занета кућа, 
здела млека и ћуп меда на столу, 
да се дозовемо првог и потовьег, 
једноставности и страсне равнотеже.

Месечевим бићима забрањен je приступ у наш 
забран, 

истакнут je знак да се радо подајемо дневима 
а нетрагом нека се губе ноћи 
кад оностраници од зрака преду нити 
од којих се ткају свилене заставе заумЈва.

У наш oj густој, као млеко и мед, градској соби 
наум уведе за jединицу душе страсну меру, 
предмети склоните братство по несаници 
као на стаблима јабуке у старом завичају 
из којег се преселише у зделе на писарем столу.
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НАПОМЕНА О ИЗБОРУ

Овај избор je сачињен од песама објављених у збирка- 
ма Драгиње Урошевић од 1972. (Згласје) до 1997. године 
(.Посеете и коментари), док je песма „Куда одоше” објав- 
љена у часопису Повеља (2/3-1996). Приређивач није узео 
у обзир песникињину поетску прозу из књиге Срдачие мо
литве над тамом (1997), као ни из претходних књига. 
Задржана je интерпункција онаква какваје у књигама одак- 
ле су песме.
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БЕЛЕШКА О ПЕСНИКИЊИ

Драгиња Урошевић je рођена 17. јула 1949. године у 
Краљеву. Живи у Београду. Објављене књиге песама:

Згласје
Просвета, Београд, 1972.

Велика дневна музика
Матица српска, Нови Сад, 1976.

Чежі-ьа под тамним боровима
Глас, Београд, 1978.

Линии устанак
СКЗ, Београд, 1989.

Призор из заумбрежја
БИГЗ, Београд, 1990.

Јелена Анжујска
СКЗ, Београд, 1994.

Небеска преља
Заједница књижевника Панчева, Панчево, 1994.

Дневник добровољне несаниие
Просвета, Београд, 1995.

Посеете и коментари
Просвета, Београд, 1997.

Срдачне молитве над тамом
Просвета, Ниш, 1997.
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ИЗАБРАНИ КРИТИЧКИ ТЕКСТОВИ 
О ПОЕЗИЈИ ДРАГИЊЕ УРОШЕВИЂ

Срба Игњатовић: „Ново, занимљиво, вредно” (Драгиіьа 
Урошевић, Згласје), Књижевна реч, г. 1, 4, Београд, 4. 7. 
1972.

Вук Крњевић: „На трагу” (Драгиња Урошевић, Згласје), 
Политика, г. 69, бр. 21098, Београд, 1. јул, 1972.

Милан Младеновић: „Песма као хомологија метапси- 
хичког и метафизичког” (Драгиіьа Урошевић, Згласје), 
Студент, г. 36, бр. 20, 7. 11. 1972.

Богдан A. Поповић: „Смисао трагичног погледа” (Дра
гиіьа Урошевић, Згласје), Књижевне новине, бр. 423, Бе
оград, 16. 9. 1972.

Јован Пејчић: „Поезија као могућност склада” (Драгиіьа 
Урошевић, Згласје), Поља, г. 19, бр. 175, Нови Сад, сеп- 
тембар, 1973, стр. 20-21.

Предраг Протић: Драгиіьа Урошевић: Згласје, Књижев- 
ност, г. 28, књ. 56, св. 1, Београд, јануар 1973, стр. 111- 
-112.
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САДРЖАЈ

УВОД У ИЗБОР

7 Благослов свету (Славко СтамеииК)

СЈАЈ БИЂА

17 Смисао живота песника

ШУШТИ ПРИРОДЕ
ТАЈНА ШКРИЊА У HAMA

21 Пев сужњи
23 Поноћ
24 Слово
25 Два слова о двема сенкама
27 Смена
28 Смислице
29 Зелен и смрт
30 Усамљени пријатељ
31 У посети
32 Сказа старог воћњака
33 Топло и неизмерно како попац 

лева у сумраку
34 У сатима среће
36 О Бедности света
37 Пут душа у предвечерје
38 Кад капне звезда
39 Све сјајка до сјајке раскриљује ноћ
40 Шљиве и бели облак
41 У ноћи док кукуруз свила 

а светска преља преде



СТАРО СУНЧЕВО КОЛО

45 Jaje
46 Ирис
47 Орфеј
48 Орфејева тамна сенка
49 Poj дивљих пчела
50 Сунчево коло
51 Змај и олуја
52 Русалка драгана
53 Бајалица
54 Живине куће
55 Шумска мајка слав и
56 Перун уступа коње светом Илији
57 Кнез Владимир руши Перунов кип

КРШТЕЊЕ У ПРАВОСЛАВЉУ

61 Крштење у православљу
62 Шуи,
63 Песма урониле у маглу
64 Да зароним у празно и нађем скривени свет
65 Потиснута душа говори Данилу II
66 Олтар у Градцу
67 Праоци у Сопоћанима
68 Пустињак и светлосник
69 Молитва светлој мајци
70 Молитва мајстора католика
71 Краљичина смрт

БЛАГОСЛОВ НАПУШТЕНОМ ДОМУ

75 Куда одоше
76 Зидање куће
77 Брачни јастук
78 Душа очева пошла je на пут
79 Минули укућани
80 Вечера
81 Благослов напуштеном дому

ИЗ МАЛОГ КУЋНОГ САЗВЕЖЂА

85 Те драге кућне ствари
86 Тепих
87 Петролејка
88 Чаша



89 У красна чаша
90 Нова писаћа машина
91 Уз ноћно тиктакање сата
92 Секундара
93 Зелено у суботу
94 Поподневно невреме

ПО ПЕРГАМЕНТУ КАПЉУ РЕЧИ

97 Записивање стана, канцеларије и природе
98 Оловка
99 У круг

100 Сапфо или велика дневна музика
102 Писац
103 Песници
104 Месечев тумач
105 Светлост и песма
106 Сјај бића

107 НАПОМЕНА О ИЗБОРУ

109 БЕЛЕШКА О ПЕСНИКИЊИ

НО ИЗАБРАНИ КРИТИЧКИ ТЕКСТОВИ
О ПОЕЗИЈИ ДРАГИЊЕ УРОШЕВИЋ
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