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О НАДО, О ВАРКО,
ЗЛАТНА

Не беше таквог у Капернауму!Пред очима његовим,као у 
слици пророковој,Ни небеса не бејаху чиста,

Јер да га слушају долазахуИ вртлари 
вредни, и ковачипрепланули,И зидари 
снажни, и рибари тихи, иратари ведриИ 
пастири, с белим пастирскимдаровима,И 
господа, господа, капернаумска!

Али и они што као пси, гладни,Стајаху крај врата и остајаху 
последњи,Не одвајајући очи од њега и купаху се,У речи 
његовој, као у некој утешнојсветлости. 

И онемоћале удовице, и грбави, запуштени 
Старци, без наде, и сироти, и болесни, И 
божјаци, згасли, без крова, 

Деца истога Оца – слуге истога Господара! 

Тек рибари, синови капернаумски,Лађари прости, који праху 
руке у води,А дух у осами, свеци –Из простог народа 
галилејског!

Не беше то само звук и писмо,Не беше то само дар неба 
милосног,Нит нежно слово на песку, реч изУста невиних, 

превратничка – и дуги, дуги тутањ, Већ нада, та варка 
златна, с Брежуљка. Тихи изворски шум из гнезда кућног, С 
опустеле њиве – 

За оне што су доле – да буду горе,За одбачено – да буде 
омиљено,За презрено – да буде поштовано,За кротке – што 
зле и гневне кроћаху благошћу срца!

Јер велики бејаше – мали И господар бејаше – 
слуга А глава царска – ропска! 

О ТАЈНИ ИЗНИЧАРА СВИХ СУЗА У 

књигама не нађох ништа! 

Беше то махом зелени засад чији једри И нахерени плодови 
даваху лажну наду. 

Ништа не нађох у њима! 

Ни муњу слепца што певаше и тужаше У исти 
мах, ни невидљиву и непотрошиву врпцу, Ни 
удешену и искидану крошњу, са златном 
граном, У чијем замишљеном хладу рађаху се 
звезде. 

И док трчах за сенком,с ватром У рукама, испијах пехаре,пуне, 
Ведрозрачне, затурене,а вечне, древне приче 

Беху то чудеса свакојака – И рађање из цвета лотосовог И 
летење на облаку, и седење на дуги И потрага, на дну мора, 
за Чудотворном травом И за златним печатним прстеном, 
Анђеоским, између плећака. 

Па ипак, у књигама не нађох ништа! 

Ни страх,ни наду, ни веру Оног Што додиром руке 
даваше здравље другима 

И не могаше се загубити И не ишчезаваше из очију Већ 
умираше – васкрсавајући! 

Оног што рече – 

Ко ме изгуби, мораће да ме нађе! 

У Књизи је, с печатом новим, оче, све! Скривена до бола, 
похрањена у вечности И тајна, твоја, вековечита – и тајна 

ризничара свих суза! 

А тражио сам даноноћно, листао и оно 

што никада Олистати неће. Удисао бели прах, Тровао 



И видљиво – сад бива невидљиво! 

А све зле и добре – и праведне и 
неправедне, Грејаше Његово 
сунце! 

А ко је, уистину, чист Сад иде стазом свете смирености, Оче 
Ка достојној небеској утеси, Раздајући све што има, С песмом 
од сунца, од звезда 

И не може бити укаљан додиром нечистих. 

БЕГУНЦУ, БРАТУ 

Отворите капије града, нек’ огласе се звона, 

Нек’ заблиста свет бездомних и чистих, Нек’ – ућуте ти 
гласи неопрезни. 

Отворите капије златне, катанце разбијте, браћо, 

Нек’ уђе вековечити дечак,Нек’ уђе пастир стада.

И нек’ га уста славе и нек’ га душа хвали! У 
сиромаштву сиромах, у простоти прост, 
Што најави га, немирном својом сетом, 
љубитељ Летњег хлада и чувар златних 
пчела. 

Нек’ уђе човечја душа, и Син и Отац, браћо 
Стидљиви зрак што удева се кроз 
лук небеских врата Господар 
Аврамов и наш. 

Отворите капије, браћо, сад 
збогомдобошари,Уклоните синови 
блата, из земљеМизраимовеИ запреге 
трошне – оружја звекетстрашни,

За њега, браћо моја, што у сенцимладог 
лишћаЛисташе природе књигу.

И из ње узе језик и мирис ливадски, Очев Што дизаше се до 
неба. 

И слушаше шум трске – Што под ударима ветра 
свијаше се крај реке 

И гледаше зелену траву И кринове црвене, и жуте, и 
љубичасте И смокве што скриваху се иза 

мркозеленог лишћа. 

И гују стидну, и смука – те ледне сенке, 
браћо И стада бројна по пашњацима. 

Отворите их,браћо, капије мисирске, браћо, 

За глас који говори, за руку која пише. 

Цареви нек’ га приме, свештеници нек’ га истрпе, 

Богати нек’ га не презру! 

се њиховим отровним млеком, Излагао зрацима црног сунца 
– 

Путовах у Земљу мрака, спуштах се У бунар живота, напуштах 
своје тело, Хтедох да ухватим и заробим смрт И купао се,без 
мајке, у зачараној Води Стикс и у тешитељској Легенди о 
невидљивом – 

Док не дођох до Оног што немаше Камена на који би главу 
своју спустио, Нит’ постеље – до бразде на каквој 

њиви До корита крхке барке и 
хлада старе маслине. И не чух речи 
које постидеше оне што 

Цеђаху комарца и камилу прождираху И лажно се мољаху, и 
дигоше Грешнике и задобише сиромахе. 

Беше то говор који се први пут чује, Беше то 
млада реч бегунца што справљаше Нови печат – 
с бојама светлим и чистим, 

Учитеља што на трошним праговима 

кућерака, На малим градским раскрсницама, Или на 
обали језера, учаше Галилејце 

своје. 

Па ипак, као Идумејац страшни, убица Жена 
својих и деце своје, кадгод зашушти Невини 
лист и затрепери сенка нека 

Враћах се у зелени засад, У чијем хладу све сенке беху исте А 
плодови, сад смежурани, без боје и 

живота. 

Шта скривих, шта згреших, ОчеКад застраши се срце!

Јер не знахКад падах – да падао нисам, Оче!Кад стрепех – да 
бивао сам тада, Оче!Кад губих – да добијах тада, Оче!

Јер шта је благо пропадљиво и празно 
Уздањеуњи светлост у којој купасмо се – Ако не 
дрхтај пред даром и милошћу Божјом! 

Јер шта је ваздух, испоснички и облак Што лута изнад 
наших глава и човек Са знањем – шта је, ако љубави нема! 

Но и ако захваљивах на изласку и заласку 
сунца И не расипах дане, а године, ипак, 
иђаху својим Путем, из сна – о свету не 
мишљах тако! 

А ко беху тихи, на земљи, Странци Што у ћелијама, у кули 
изгнаничкој, Не губећи наду, крепише милошћу и 

утехом, Док не летех крилима својим, О томе не знах 
ништа! 

Све до часа кад дигоше ме, из сузаУ радост душе,као кад 
после буреМир насели срца наша и душу нашу

Да се одрекнем себе и понесем крст свој И пођем за Господом 
кад трже се, из сна, Изљуби каменове и сломи стари печат! 



Из суза не погоде, нек си не природе лице

И радост објаве зоре 

Кад избори се с врелом сенком ноћи! 

Отворите их, браћо, тамничке капије, браћо – 
Јер градови су пусти – и браћа наша су пуста! 

За изгнаника браћо, за Странца у кући 
својој. Да запевамо, браћо, да 
заплачемо, браћо 

Пред славом и ловорима, пред душом човечјом, чистом 
И потрчимо за сенком, утешимо се њоме 

И клонимо се оних што као дим ће

проћи!

О, истино, вечна,О речи, вечне, живота вечнога!


