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ПЛОДОНОСНЕ КАПИ ПЕСНИЧКЕ ДАЖДИ 

 

Ако је вас дух у ваздуху, ако је ваздух колективни облак, ако смо 

ми појединачно капљице те магле у колективном облаку, ако су 

нечујне и невидљиве силе које нас најнежније померају по небу, 

какав ли је тек Померач облака који, нежно и без напора, све 

помера и премешта, водећи бригу да утоли сваку жеђ и задоји 

сваку глад... 

 

Тај облак и, пре свега, његов Померач јесте онај који помера наше 

капке преко очију, који помера наше прсте помоћу наше воље, онај 

који помера реке, који оставља корита да њихов ток сачува, који 

шалује сваки лист... И колико је листова на свету, да ниједан не 

ошалује једнако.  

 

Тај Померач нам је оставио да, од Његовог дела, Њега не видимо, 

али да га осећамо у сваком своме даху и покрету. И да имамо 

осећај да најважније Његово померање није померање земље, 

померање звезда, померање сунца и месеца, и свега видљивог.  

 

Већ да је то оно непомично померање наших мисли, и наших 

осећања. И, изнад свега, распламсавање и померање изворишта 

љубави којом смо везани за Померача облака.  

 

Ове године нас је Померач окупио око бешеновске извиискре. 

Окупио нас је да у тој искричавости и њеном извијању извијемо из 

себе око сто педесет искрица  које јесу овогодишња бешеновска 

песничка приношења. Свако од ових песника је, по мери свога дара, 

и своје службе томе дару, допринео лепоти тог колетивног 

облака из ког зрију плодоносне капи песничке дажди. Та киша пада 

на мирисне, росне руже поезије које су, ево, замирисале око 

беншеновског манастира и чији мирис са небеса ослушкују свети 

Kирик и Јулита и шаљу Благослов овим песницима и нашем народу. 

 

         Благоје Баковић 
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Иван Гаћина 
 
 

НА НАДСВОДНОЈ ПРЕЂИ 
 
 

Лебдео је Творац изнад белих хриди 

спуштајући звезде из животног крила 

да од памтивека космопојем бриди 

окупана пламом Божанствена сила. 

У еденској луци цватозорје свиће, 

словослови васмир одблесцима среће, 

на надсводној пређи дуга се преплиће 

док у поход земљи огњолађа креће. 

На Косову пољу закрилиле руке 

заробљеног писца што истину пише, 

трпео је Лазар видовданске муке 

које Божја снага милосрђем брише. 

Расуло се семе раскршћем судбине 

кад је храбро пао за спас православља, 

потекла је љубав диљем отаџбине, 

где се верном пуку Бог Свесилни јавља. 

Ћирилична слова ванвременом броде 

проносећи славу небескога рода, 

на мудросној стази кроз Србију воде 

хиландарска светост, радост и слобода. 

У милосном току након обраћења 

светитељи крста живот вечни живе, 

записана дахом у књизи спасења 

сва се жива бића космотворцу диве. 
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Миланка Кузмић 
 
 
 
 
 

МАНАСТИР ОСТРОГ  
 
 
 
 
 

Дани прошлости прокрчише 

трње данашњице, 

са вјером у души стијене клесаше 

мали људи великога срца. 

Тамо гдје ни коров никнути не хтједе, 

манастир бијели облаке подупире, 

јаче од сунца стијене обасјао 

велики пламен манастирске свијеће. 

И док ме вјетар ледени шиба у лице, 

видим – 

мали дјечак са кандилом у руци 

кишне облаке загрлио. 
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Милан Чорак 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКИ  МАНАСТИРИ  
 
 
 

Облаци плове изнад Фрушке горе, 

а звук звона их покреће даље, 

као невидљиви померач облака 

нашу молитву ка Свевишњем шаље. 

Раскриле се облаци и небо отворе, 

и сине на нас плаветнило неба, 

а молитва наша се у висине диже: 

подари нам, Боже, мира и хлеба! 

Јасни звук звона помера облаке 

и отвара нам небеска врата, 

а молитва наша у вис се диже, 

вредније богатство од сувога злата. 

Света звона и Света гора, 

глас Божији са звоника  лети, 

у молитви и нади за лепши живот 

спокој и мир свима ће донети. 

Живот у молитви, тишини  и миру, 

у опојном мирису Фрушке горе, 

снагу нам даје за боље сутра, 

у којем ће свитати светле зоре. 

Манастири бројни  пружају мир 

и дух молитве из њих се шири, 

па Фрушка одише мирисом тамјана, 

ту се у души сваки бол смири. 
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Уточиште овде свакo може наћи, 

болан, тужан, и онај ко пати, 

сваки светац у манастиру своме 

мир, срећу и здравље  ће ти дати. 

Зелене шуме и питома равница, 

поља плодна попут широког мора, 

уздигнута у плаветне  висине, 

уз њих поносито  стоји Фрушка гора. 

Прохујаше векови многи  

пропланцима и врховима њеним, 

а она у себи манастире скрила, 

па их огрнула плаштом зеленим. 

Јецаји звона манастирских 

успављују нас сваке вечери 

и буде  све зором раном,  

молитва света гором трепери 

и Богу нас ближи сваким даном. 
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Милоје Вељовић 
 
 
 
 
 

СВЕТИ САВА ДЕЦУ ВОЛИ  
  
 
 

Драга децо, мали птићи, 

за прецима треба ићи, 

и у гору и у воду – 

и у борбу за слободу! 

Драга децо, бистре главе, 

појте песме православне 

и будите чигре праве – 

наследници Светог Саве! 

Драга децо, храбри борци, 

слободе сте лични творци, 

раширите руке своје – 

лепше ствари не постоје! 

Драга децо, дична масо, 

овај свет се заталасô, 

испољите снагу лављу – 

окрените се светосављу! 

Драга децо, ждрали сиви, 

Свети Сава и сад живи, 

свако нека се њему моли – 

Свети Сава децу воли! 
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Горан Витић 
 
 

МОЛИТВА  
 
 

Док умилна светлост буди ноћну тмину, 

крај кандила светли воштаница свећа, 

светлост та божанска са јутрењем сину, 

молитвени звоник јекну сред дрвећа. 

 

Одзвањају звуци што упија гора, 

док опојни мирис тамјана се шири, 

доносећи спокој ожиљку од бора 

да се људска душа с Божјом помири. 

 

Док из сиње магле изничу пропланци, 

капљицама росе док листове поје, 

са извором новим јављају се знаци 

што земаљску светлост у божанску боје. 

 

Монашки се пој сред олтара чује, 

што буди радост и вечиту снагу, 

молитвени псалми ко вапаји брује 

да учврсте веру хришћанскоме прагу. 

 

Подари нам, Оче, анђеоска крила 

да нам бљесну врата од самога раја, 

опрости нам, Дјево, мајко наша мила, 

поведи нас стазом блаженог смираја! 
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Весна Радовић  
 
 
 

НА ИСПОВЕСТИ КОД ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ САВИНСКЕ  
 
 
 

Дошла сам Ти издалека, Божјом руком вођена, 

На свом крстоносном путу, на путу Богочовека, 

Да ти се исповедим, Пресвета Богородице Савинска, 

И оставим ниску заветних бисера у Савини, 

Крај старог града Новога, где је зимовао Стефан Косача 

Тражећи спас од студени, Османлија и Млечана, 

Уздајући се у Бога и правду свог мача. 

 

Сву ноћ за мном завијаше звери у потрази за храном, 

Још сањам разјапљене чељусти  

Из којих цури непрекинута нит похлепе и глади. 

Иако већ одавно нисам јагње што код мајке сиса, 

Мени је потребан сто, икона и ћирилица,  

Да дозовем цара у Призрену и пољубим руку патријарху у 

Пећи,  

Мене је деда учио да су вукови пси Светог Саве, 

А да се Срби познају по слави и фресци. 

 

Иако незвана, дошла сам Ти издалека, 

Као прогнана монахиња из запаљеног манастира 

Која чује звона из светога храма. 

Те вечери лила је киша на приморју, 

Као да годинама није падала,  

А мирис чемпреса ширио се на све стране. 
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И док су у повечерје и молебан држали калуђери за 

здравље и спасење,  

Из црног ока једна црна суза  

Откинула се и пала на царске двери. 
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Милан С. Косовић 
 
 

КРАДЉИВЦИ ВРЕМЕНА  
 
 

Поприлично схватио таштину овога 

Не знам како благочестиво провести 

То је тај раскорак 

Хтедох рећи 

Благочестиво провођење времена 

И није изгубљено време 

Време унутар мене 

Протече водом и сном 

Понекад гледам 

Широм затворених очију 

Некад ми снови дођу и кад сам будан 

Простирем ти своју душу као светлописе 

Заветином свога била 

Зидам бајно здање 

Малињацима мог крвотока 

„Невидљив је померач облака“ 

Створитељ свега света Боже наш 

Похитај и управи срце моје 

Да с разумом почнем а добрим делима довршим 

Боже наш зашто се узбунише народи 

 

Обожи необожено 

Светионик буди свакој Божјој души 

Растерај црне облаке што се наднеше 
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Радмила Милојевић 

 
 
УДАРЦИ ГОНГА  

  

 

Минут је до дванаест, 

само још један откуцај сата. 

Ослушкујем ударце гонга, 

стојим на раскршћу времена. 

Осећам ненадане ударе. 

Или то срце, ветар куца? 

Или броји јаде невремена? 

Буром туче махнитога ветра. 

Једри јесењи месец. 

Сјајем заклања трептаје звезда. 

Шуштаји лишћа били би идила... 

Себе питам: 

„Згасне ли пламен љубави 

међу људима?“ 

Мисли се роје, разум се мути. 

Ко нам у животе унесе 

немире и голготе? 

Донесе оловне дане. 

Разори огњишта, остави угарке. 

Црне попут крила гавранова. 

Заувек затвори врата домова, 

угаси многе дане... 

За трен угаси ока сјај, 

створи ране дубоке. 
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Од којих мисао се леди. 

Човечанству намећу живот у тами. 

И људи – нељуди 

утиру сјај дугиних боја. 

Мисли се роје... 

После ударца поноћног гонга 

осећам да стојим 

на раскршћу камених времена. 
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Божидар Пешев 
 
 
 
 

ДОДИР НЕБА  
 
 
 
 
 

Паперјаст и бео ко дечија душа, 

облак плови морем плаветнила неба, 

у њему је благост и Божија рука 

која грли земљу преко поља, брега. 

Кад је небо тамно, а облаци густи, 

сиви као магла или ко уздах бола, 

то невреме ходи на крилима ветра 

и све подрхтава, чак и стена гола. 

А када је облак густ као поноћ тамна, 

кад на небу нису ни месец ни звезде, 

када плови споро и претећи вреба, 

тада нашом душом и громови језде. 

Облаци су знамен и благодат неба, 

опомена, претња и берићет рода, 

промисао Творца, мудрост, снага, радост, 

иако су само чиста, бистра вода. 

Облаци су слике овог нашег света, 

препуни доброте, радости и туге, 

они носе муње, поплаве и муку 

или нежну росу, мирисе и дуге. 
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Снежана Марко Мусинов 
 
 
 

СУНЧЕВ ЗРАКОЛУК  
 

 

Нисам од оних који људе деле 

по оном што на плавом небу виде, 

јер једни међу облацима траже Бога, 

разрешење мистерије постојања свога, 

док други, попут Роршаховог теста,  

нешто сасвим друго виде, 

а ниједни немају разлога 

својих искрених мисли да се стиде; 

свако ко свог живота држи чврсто конце, 

не мора у лов на облаколовце, 

нека га на путу добра срећа прати 

да се загрљају љубави, где год пошô врати, 

оној исконској, коју практикује свака мати 

кад у њено срце први плач детета сврати: 

ваља живот дати и облаке сунчаним зрацима 

померати, 

образима руменило радости подарити, 

нежношћу се опасати. 

 

Самозаштитом до одговарајућег вредносног 

система, 

где пловидба сивих облака не смета, 

чар је достигнућа – чист излаз из свести могућих 

беспућа; 
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они испред црте, црне мисли не слуте. 

Изнутра изједани звезду Зорњачу не виде 

ни лутајућој весници зоре и дана не кличу њено 

име: Даница! 
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Владимир Бајић 
 
 

 
У НЕБЕСКОМ РОВУ  

 
 
 

Стојим и гледам облаке беле 

како над плодном Добруџом плове, 

скривају двери Раја над њима, 

чујем: из њих... неко ме зове. 

Корачам смерно по светој земљи, 

полако... пазим – јер по крви газим, 

осећам душе, по вертикали, 

ратника старих који су пали. 

Пред њима сам мали, а опет велик, 

јер чујем где њихов говори челик, 

кад олова неста, тад бајонете 

и „прса у прса“  – Косово свете. 

Тамо далеко, где лимун не цвета, 

где француских лађа никада не би... 

тражећи од Бога правде и снаге, 

крвљу су славу створили себи. 

 

И данас, док стојим у овом рову, 

именом часним заклињем се њима, 

а сузом својом печатим завет 

на вјечну памјат – све док ме има! 
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Мишо Куљић 
 
 
 

 
МАШТЕНИ ОБЛАЦИ  

 
 
 

Облаци моји нису кишни, 

иако кроз њих често пада. 

Они су моји балони маштени 

кроз које ми ваплоћење допада. 

Са Богом драгим тако креирам 

шта ће кроз живот мене снаћи. 

Прљавом мишљу кад се заблесирам, 

снажно ме уме и ружно дотаћи. 

Када се врнем да боготворим 

следећи наук мудрог Тадеја, 

лако за машту небеса отворим 

да се играмо стварања Бог и ја. 

Кућа је моја никла без пара. 

Бунарску издан поклони Бог. 

Да пишем књиге пробуди дара 

кад радосно загрлих Оца свог. 

За сина свога Он нема вагу 

да дели мољења добра од злог. 

Мисао свака је молитва Богу. 

Пречица – нит трептаја радосног. 
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Милена Драгићевић 
 
 
 
 

НЕВИДЉИВИ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  
 
 
 

О, ко си Ти, тако моћан и јак, 

да одгурнеш тамни облак 

и да пустиш сунца зрак 

да осване нова зора? 

Од Твоје моћи 

да озелени гора. 

Природу будиш 

и живог створа. 

Душу нам грејеш  

свакога трена. 

Усрдно Ти се моле 

човек и жена, 

и свако дете у својој немоћи. 

Растерај облаке, 

уђи на врата у сваку кућу. 

Одговор знају сви, 

ко си Ти, о Моћни! 

Милошћу својом 

наду нам дајеш, 

у живот вечни, 

и кроз векове 

трајеш... трајеш... 
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Мирјана Магура 
 
 

ПРИНЦ СВЕТЛОСТИ  
 

Арханђеле Михајло, принче светлости, 

стави свој мач и вагу правде 

у људске руке, нека отерају све зло 

и демоне из мрачнога срца, 

како би добро у људима надјачало. 

Дај нама, понизним слугама, 

Божју снагу, снагу Свемоћника неба и земље. 

Чуј молитву, Божји весниче и саветниче, 

пренеси речи из црвених уста, као шафран, 

која се радосно ка небу дижу, 

док свети звук труба анђела одјекује. 

Заштити нас у сенци твојих крила, 

у борби против сотоне и сила мрака. 

Клечећи те молим да нас помилујеш 

у борби против сила зла. 

Славни вођо небеске војске, 

допусти нам да будемо 

у пламеном сјају твоје светлости. 

Буди милосрдан и јачај наш дух. 

Заштити нас, јер само светлост 

долази од светлости 

која таму срца раствара. 

Чувару Божјега реда, 

води наше душе ка вечном миру, 

покажи нам пут ка Богу. 
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Никица Душан Банић 
 
 
 
 

БОГОРОДИЧИНО КРИЛО  
 
 
 

На орману, који је мајка донела у мираз, 

била је рукотворина од дрвета. 

На њој су Богородица и Исус. 

Обоје са тугаљивим очима и чистим, 

бескрајно чистим погледом. 

Христ има веће залиске и 

старији је у лику за своју доб. 

Држи се прстићима за мајчину мараму. 

Мајка Богородица држи га у свом наручју. 

Црно-бела фотографија моје мајке 

гнезди се са њима, 

и она би у Богородичино крило. 

Дотле, облак се пење над планином, 

њих троје погледом у небо. 

За један трен облак испада, 

појави се дуга, а над њом 

њих троје угледаше милога Бога. 
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Снежана Шолкотовић  
 
 

НЕВИДЉИВИ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА    
 
 

Верујем у оно судбоносно сутра 

Које стидљиво најављује свој долазак, 

Оној тихој нади која осваја душу, 

Небеским силама које покрећу животом несташни облак... 

Верујем у духовну снагу молитве 

Која излази из душе и до самог Бога допире, 

Оној љубави која невидљивим спонама веже, опире се 

клетви, 

Само ради спокоја да се завађене стране помире... 

Верујем у оно исконско, људско, 

Што спаја људски род речима и делима, 

Заштити Божанске руке 

Која исцелитељску моћ има. 

Верујем да за сваког ко носи крст судбине 

Он има свој посебан план, 

И када тренутак тишти, забрине, 

Знам да човек није препуштен себи, никад није сам... 

И када је најтеже, Божанске силе су увек са нама, 

Разрешење за све се нуди, 

Терају облаке неповерења, сумњу која слама, 

Да схватимо да смо обични грешни људи, да се човечно у 

човеку не изгуби... 
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Срећко Алексић 
 
 

У ИМЕ ХРИСТА  
 
 

Песник устаје из земље, 

буди се сновима светаца, 

рањени орао над небом кликће: 

невидљив је померач облака. 

Фрушкогорска сена у тишини ветра, 

ветар Творцу божански предсказује: 

милост је љубав узнесеног сина 

на олтару Немањићке задужбине. 

Син сам Божији, виша је то сила, 

мене грешног у миру и вери позива, 

распеће Христово још увек бива 

света тајна поновног рођења сина. 

Дошло је време Бешеновског сусретања, 

милују ме звона манастирског тиховања; 

уз сва помиловања и опраштања греха, 

невидљив је померач сунца и облака. 

Гробове тишином, погледом целивам, 

светих мученика јагањаца на небу; 

срцем ко мачем голим приносим 

за спас од мржње недостојног света. 

Син сам земље, виша је то сила, 

јагње Божије што од љубави бива; 

Христос ме је руком помиловао, 

у мене уткао хришћанску веру! 
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Владимир Мићуновић 

 

НАУЧИТЕ МЕ  

 

Како да видим оно што јесте 

кад гледам сенку, своју и туђу? 

Питам се, питам: ,,Очи моје, где сте?“ 

Видим сенке, али у срце уђу. 

Не могу наћи пут до извора, 

јер не видех реку и нисам био 

крај ње никад – рекоше: ,,Не мора!“ 

Куда сам бежао, куда сам се крио? 

У себе се уздах, и у свој вид, 

и сад плачем, а које роним сузе? 

Утка се туга, обузе ме стид... 

То чуло што види све ми узе... 

Шта сам одмах успео да видим? 

Слике моје, у срцу насликане, 

због којих се сад још више стидим, 

јер оне само стварају ране. 

Невидљиво ми је, залуталом, 

оно што покреће облак, кише... 

Невидљиво је мом срцу палом 

што гледаху који победише. 

Научите, посрнулог мене, 

учитељи који видели сте 

оно што никада не увене 

– да само мисли постану чисте. 
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Милојка Јеловац 

 

 

НЕБЕСКИ СВОД  

 

Небеским сводом звијезде плове, 

ореол праве, круна их краси, 

а ја сам сама у сновима својим, 

зовем Свевишњег да ме болну спаси. 

 

Душа ми иште благослов Божји, 

док одавно, ево, постеља ме веже, 

и само Њему милити се могу, 

а оков живота стеже ли стеже. 

 

Знам да ћу једнога дана 

устати опет чила и ведра, 

Божја ме рука милује по челу, 

јача свјетлошћу посрнула једра. 

 

Услиши, Свевишњи, све жеље моје, 

од живота једва да прошло је пола, 

и не дај снагом свјетлости твоје, 

освјежи ми душу, ослободи бола. 

 

Ево ме данас поново пишем, 

и жељно држим перо у руци, 

захвална свецима и благослову, 

срећна и здрава у својој кући. 
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За вијек вјекова Теби се молим, 

и облак волим изнад мене снени, 

док кадим кућу острошким тамјаном, 

од среће љубим и жар ти врели. 
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Мирјана Јовичић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Гледах кô дете куле од облака 

на возу детелине лежећи... 

Кајасе је држала моја мајка. 

Ко помера облаке – не знадох рећи. 

Остатак живота само један облак 

у мислима је био, донео га враг – 

баш „онај густи што земљу опусти“. 

Појени безумљем, бледео нам траг. 

Нека се боре снажно и твој и мој стих, 

молитве, псалми, кондаци, тропари, 

да нам Цар Небески разум подари. 

Чувара правих вредности глас је тих. 

Моћном десницом својом зла да спречи, 

облаком красним доћи ће Цар Славе. 

Срцем ми трепере те дивне речи... 

Он помера облаке! К небу главе! 

 

  

 

 

 



                          

34 

 

Нада Ј. Дангић 

 

 

УЗДИГНИМО ПОГЛЕД КА ПРЕСТОЛУ ТВОРЦА НЕВИДЉИВОГ 

 

 

Живом душом у горњи је свет човечанство узнесено, 

у сједињењу са другим пројављује се у символима живим, 

са сведоцима је видљивим – света невидљивог са створовима 

светим. 

  

Слободни су од прилагођавања овом веку, те је речено: 

у свој обнови нашли су се изнад светог сливања. 

Видљиви су невидљивом, као идеје света невидљивог, 

преобразивши себе по узору постојећих идеја света анђеоског. 

  

Тако су на иконама ликове светих учинили нама ближим, 

ако имамо очи отворене за духовни свет, као и за виђења небеса, 

уздигнимо поглед ка невидљивом престолу Бога једнога – 

покретача облака, 

док тајну свог присуства – Синајску гору – Он облацима обмотава. 

  

Маглом обавијена тајна се оглашава  

и нашим обрадованим очима објављује светитеље. 

Иконостасом олтар окружује облак сведока – живих каменова. 
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Душко Р. Недовић 

 

 

МОЛИТВА  

 

 

Кроз трње и драч сам крвавио ноге. 

Као вук самотњак по невидјелу лутао. 

Вјера у Тебе ме спасила као и многе. 

После тешких падова поново сам устао. 

 

Газио сам блато и давио се у њему. 

Нијесам могао видјети своју звијезду. 

Туга ми је почела пјевати задњу поему. 

Црне су птице већ биле у мом гнијезду. 

 

Без плама у себи тражио сам Те међу облацима. 

Сломљен без игдје икога, распуклог срца. 

Давно обореном, показа ми сигурне кораке. 

И у вјечној тами, слијепом, упути зраке сунца. 

 

Молитвом Те нијемо дозвах ка себи. 

У моје несанице дође уз ријечи лаке. 

Благословен сам узлетио у загрљај Теби. 

Гдје ми блаженом растјера суморне облаке. 
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Момчило Јањичић Момо 

 

 

ВРЕМЕ ЧУДА  

 

У време чуда у Кани, Јабнелу и Јерусалему, 

Господ Исус бивствовао је у свему. 

Од воде точио је вино и, како Мојсије заповеди, 

губавца у здравог преуреди, 

а пред очима Понтија Пилата мутавцу откључа језика врата. 

Затим у Силоаму, Годари и Магдали 

на новим чудесима свет му захвали. 

Старом слепцу од рођења поврати вид помазањем, 

бесне лудаке што становаху у хумкама 

и малтретираху пролазнике и путнике 

осуди да живе на мукама и начини их у ланцима заточнике. 

Па жене излечи од злих духова разрешивши их стршних окова. 

Излечише их његове беседе да живе непорочне док не оседе. 

Највеће чудо у Витанији створи, 

чудо је ово о смрти и васкрсењу, 

кад Исус уз помоћ Божијега дара, 

а знајући тајну о светом исцељењу, 

васкрсну великомученика Лазара. 

У ово време грешни ја сведочим чудо ново: 

васкрсао је манастир Бешеново! 

Провиђењем Господа, духом оца Арсенија и добрих људи, 

Света литургија новим храмом анђеоски бруји... 
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Балша Рајчевић 

 

 

 

НЕВЕРОВАТНО, АЛИ НЕПОВРАТНО  

 

 

 

Кад се само сетим сетан 

оне тако само наше давне 

и незаборавне приче, 

ја помислим одмах 

колико данас другима 

то изгледа невероватно, 

па одмах, пробуђен и тужан, 

схватим колико сада је далеко оно 

што некад беше неповратно. 

Али још више сам тужан 

кад помислим да, можда, 

све то међу нама некад 

није се ни збило. 

Ипак, закључим опет чило, 

да je невероватно заиста и било, 

али слутим да је данас 

све то вероватно и неповратно! 
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Душан Ђорђевић Нишки 

 

МОЛИТВА  

 

Ништа ми немој одлагати, Господе, 

ни сан, ни ноћ тегобну, нити дан, 

Господе, нити љубав коју сваком даде, 

не одлажи ми сузу, ни смех, ни дечију радост, 

Господе, ни тугу коју угледах на дечијем лицу, 

са мојом умножи је, Господе, да детету осмех 

видим. 

Не одлажи ми ништа што свако је прошао, 

Господе, 

да издајство не покажем кукњавом и бежањем. 

Господе, проспи урок по мени, као сваком живом,  

да затрем самотну мисао гордости, Господе, 

да сатрем немоћ кад моћ ме уздигне, 

да схватим место Твоје, Господе, испред свих. 

Дај ми, дај покоре и покајања за све 

исхитрености мога срца, опроштај да примим свој, 

не одлажи ми радости опроштаја и покајања, 

Господе, 

не одлажи ми сузу за све поносе и пркосе који 

другима подарише несан и тугу, Господе, 

примићу твоју реч, као казну, за све моје 

гордости! 
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Ана Жигић 

 

 

 

НАРОД ИЗА ОБЛАКА  

 

 

 

Као пацови 

који су једва избегли дављење 

стискали су се у пчелињем саћу 

халапљиво лизали мед за сутра… 

 

Није је дотицало 

њихово лаптање... 

 

Срећна 

загледана у плаво небо 

чекала је 

насмејан народ иза белих облака… 
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Љутомир Рундић 

 

 

ПРОСЈАК  

 

 

 

На простирци од увелих трава, 

док летњи звиздан пржи ли пржи, 

згрчени старац крај друма спава, 

под главом изношен живот држи. 

Изнемогô од предуга пута, 

прилегао да предахне бар сат; 

сунце му сенку украло са скута, 

пржи ноге, голе му груди, врат. 

Дотукла га сиромаштва мука, 

нема кутка где би нашао мир. 

Туђа милост, испружена рука, 

судбине су зле беспоштедни хир. 

Иде старац из села у село, 

и готово без гласа проси грош. 

Смрт је ту, али јадник ће зацело 

претрпети много јада још. 

– У име Бога, бар нешто дај! – 

свака је реч као усуд тешка. 

Додели му, Боже, небески рај, 

јер живот је његов био само грешка. 
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Новица Ђорђевић Косов 

 

СВЕТОСЛОВЉЕ  

  У сусрет Богојављењу 

 

Земљо моја – небослови, 

Народ овај светослови, 

Који тобом данас ходи 

Да се поклони светој води. 

 

Радуј ми се слављениче, 

Крст понеси, Бога слави, 

Крст из воде који ниче, 

А над њиме Бог се јави. 

 

Радуј ми се, српски роде, 

За будућа поколења, 

Нека и она тамо ходе, 

А у славу вазнесења. 

 

Изнад воде птице лете, 

Православни живи свете, 

То Дух Свети на те слеће, 

Венац славе на те меће. 

 

Слављениче светослови, 

Свети оче благослови, 

Народ српски Бога слави, 

Ваистину  – Бог се јави! 
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Тања Ајтић 

 

СВЕВИДЕЋИ  

 

Пишем песму, а она мене пише. 

Дува. 

Невидљив је померач облака, 

у свему је, у птицама, у камену и трави, 

у сунцу и месецу, свуда је. 

Све помера, а затим враћа у ред. 

Хаос претвара у уређени свет. 

Све има смисао кад са нама је. 

Јак је пролећни ветар, транспарентан. 

Његова навигација савршена је. 

Опколи читаво небо 

и додирује нас благо 

знаком и обликом љубави. 

Видимо га у маслачку, у влати траве, 

лепом цвету, дрвету светом, 

у цик зоре, у заласку сунца, свуда. 

Молимо му се са обећањима да ћемо бити бољи људи. 

Молимо му се упорно, а и када не испунимо обећање, 

он нас опет загрли и теши. 

Ветар се чује, олуја долази, а мир је у мени. 

Звоно звони у даљини, 

ја га препознајем у свему и осећам под кожом, 

верујући. 

Пишем песму, а она мене пише. 
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Љиљана Ћуић 

 

 

НЕВИДЉИВИ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Сијају као да су од злата 

Безбројни краци сунчевих зрака 

Зором када сунце ноћ савлада 

И када небом светлост завлада 

Сунце зрацима таму пробија 

Како дан одмиче све јаче сија 

Сунце са неба светли и греје 

Радосно оно земљи се смеје 

Сваки дан пролази исти дуг пут 

Ноћу се скрије не знамо куд 

Језди од истока до запада 

Неприкосновено небом влада 

На небу увек има  облака 

Што стају на пут сунчевих зрака 

Облаци стално по небу плове 

И тако праве облике нове 

Облаци плове 

Ко их помера 

Да ли их вуче или их тера 

Невидљив је померач облака 

Као и творац сунчевих зрака 

Човек са земље у небо гледа 

И помоћ тражи када му треба 
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Помоћ тражи од невидљивога 

Од творца свега од творца свога 

Не открива нам се тајна свака 

Невидљив је померач облака. 
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Илинка Марковић 

 

 
ИСТИНА, КАЖЕШ! ИСТИНА ИЛИ ИСКУШЕЊЕ?  
 

 

Гладна су уста судбине за дуг живот. 

Ко си ти? Реци ми! – Ја сам суштина, постање и постојање. 

Твој сјај у оку, суза сливена са јесењом кишом 

преко старог голог стабла кестена, или судбина? 

Сутрашња непознаница, кнедла у грлу, или радост? 

Мирис петроваче, шљиве ранке, летње преславе, 

ход по покошеној ливади, поглед у небо и трагање. 

Жута дуња на мамином креденцу, сећање... 

Истина и сва твоја искушења! 

А душа као пустиња без циља међу непознатим стаблима 

залутала. 

Шушти и шапуће лишће: „Тужна је њена судбина“. 

Вриснем ка небу немим вриском. 

Хоћу да све буде као пре – молим се, молим, 

и само желим чистог срца да волим. 

Знам: никоме се не да што понети не може. 

О томе брине небеска свевишња рука 

и због ње подигнем главу и уздигнем се сва. 

Задрхти ми поглед и кане суза олакшања 

под светим крстом молитве за здравље. 

Његова је милост и воља најјача. 

Та светлост испод сунца ме привлачи. 

Она је невидљиви померач облака 

и путоказ мојим снажним животним вољама. 
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Драгиња Миловић 

 

МОЛИТВА ГОСПОДУ БОГУ  

 

Не дозволи да се изгубим 

у лавиринту живота, 

покажи ми прави пут. 

Верујем у Тебе 

и није ме срамота. 

Падам Ти на скуте 

и дрхтим као прут. 

Молим Те, 

чувај све што ми је драго, 

ничим Те нисам увредила. 

Моју кућу, моју децу, моје благо, 

свако зло с Тобом сам победила. 

Погледај, верна сам Ти, 

чисто ми је срце, 

мада не показујем на прави начин. 

Моја молитва Теби је 

као на плажи од песка зрнце, 

као у супи невидљиви мајушни зачин. 

Али, 

није моје обраћање Теби лажно, 

зато ми покажи прави пут. 

Помози ми, 

јер једино ми је важно 

да се не изгубим узалуд. 

Амин. 
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Жаклина Манчић 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Спознајући свет настао из мрака, 

Плавих џинова, метеора, комета, 

Црних рупа, црвених патуљака, 

Схватам – место је то којим шета 

Невидљиви померач облака. 

Пљеснувши најпре руком о руку, 

Реско громом разбије тишину, 

Па замахом по небу, у савршеном луку, 

Развеје светлуцаву звездану прашину. 

Свака осека на земљи и свака плима 

Њише се у складу са Његовим корацима. 

Страховито силан, а толико благ, 

Сваки од нас, мрава, тако му је драг, 

Па је Исуса Христа, свог јединца Сина, 

Дао да се избори са нашим гресима. 

Творевина Његова, прожета Светим Духом, 

При земљи, због нас растворена ваздухом, 

Слави Га хоровима анђела и арханђела, 

Који над нама бдију раширених крила. 

Вековима тако, од постања света, 

Док невидљиви ходач облацима шета, 

Читав се живот, од јутра до мрака, 

Од првог плача до последњег уздаха, 

Одвија у ритму Његових корака. 
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Јован Н. Бундало 

 

 

БОЖИЈА СВЕМОЋИ  

 

 

Када погледам небо из ведрине ноћи, 

видим како звезде по своду трепере, 

тад наслутим, Боже, снагу Твоје моћи 

и свемирску тајну ван земаљске мере. 

 

Када чујем песме славуја у гори 

или кад видим пчеле на мирисном цвећу, 

знам да више силе дају освит зори. 

Снагом Твоје воље облаци се крећу. 

 

Допусти ми зато грехове да збрајам, 

други нека чине мером својих душа. 

Све што си ми дао, дао си на зајам, 

да ближњима враћам кад завлада суша. 

 

Дао си ми разум, молитву и снагу, 

зато ме охрабри, да ја другом дајем, 

да са душом чистом ходам по Твом трагу. 

Дозволи ми, Боже, добротом да трајем! 

 

Да ли се часне душе Јеванђељем хране, 

да ли кајање може грехове да спере? 

Врлине и мане плод су исте гране, 
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питање је трена шта душа узбере. 

Божија свемоћи, тамнину осветли, 

благослов пошаљи из небеских сфера, 

трунка сам прашине на брезовој метли. 

Знам да Твоја снага облаке помера! 
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Биљана Димичић 

 

 

ЗЛАТНА ИКОНА  

 

Сама у немалом граду када ти срце украду 

Несносни великани и великаши двора руског 

Отрежњени на темељу том пруском, сви они 

Моји, у забораву, пред златном иконом Светом 

Хеј, Мајко небеских висина, милина је Твоја 

На сред Васкрснућа, у срцу мом, страдалном 

Љубављу нас облиј и исправи уз Архистратига 

Ти, моја најсјајнија звездо, на путу јаких тегоба 

Архангели моји, колико је страшно трпети 

Муке у невиној души од ранијих поколења 

На путу спасења у дуготрајним молитвама 

Привиј ме, љубави, без зебње, где на тренутак 

Осетих небо, док Белог Анђела грлих, и заклех 

Се на дуго трпљење само уз топлу Мајчину помоћ 

Помени и Романове заједно са Фрушком гором 

И они су дали много у времену нама блиском 

Нека се њихове молитве рашире за народ мој 

У вековној патњи и срџби тој великој, ох, Мати 

Немој нас заборавити, јер времена су тешка 

Болна, злокобна, ипак упрта у велика надања 

Сведена за светост у хтењима и загрљајима 

Једноставно Те волим и све што ми пошаљеш 

Ех, сведочанство моје, врлино и сушта младости. 
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Сунчица Радуловић Торбица 

 

 

 

ГРАЧАНИЧКИ ТИПИК  

 

 

 

Лик на фресци без очију занемео. 

Мук тупо гледа у дно длета и моли безгласно 

за безименог, израза невидећег, 

у вечном бдењу за искупљење душе. 

Страдалнику се отисак јагодице отео од темеља 

и жигосаном сад век мери пој молитве, 

а у одјеку грмљавине срушеног звона 

уздигао се храм небески у палој зори. 

И булке у атарима миришу на душе, 

а зрикавци певају о руменим годинама 

док у затишју засталих векова удишу слободу, 

да време претекне бреме омеђеног духа 

склупчаног у простор. 
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Срђан Симеуновић Сендан 
 

 

БОЖЕ, ТИ НАС ВОДИ  
Химна Светим апостолима Петру и Павлу 

 

Нека чује речи свака мудра глава 

Апостола Петра и апостола Павла. 

Идемо ка вама, иза нас су греси, 

Боже, Ти нас води, истину вазнеси. 

Љубав нека нам снагу даје, 

да у нама вечно траје. 

Свако ко се себе стиди, истином нека бриди. 

Београд сад се ори, чујеш ли ове салве, 

то нам поји Петар, то нам поји Павле. 

Исус је са нама, за нас он се моли, 

да се благо живи, да се чисто воли. 

Златним сунцем песме ове 

нека нам речи небом плове, 

надом вечном мију лице, 

трагом рајске птице. 

Жене и мушкарци заједно сад поје, 

анђели нас прате, наду нашу боје. 

Сви смо сада једно, руку Божијих дело, 

цела васиона пламти сада смело. 

Наша снага, то је нада 

да се диже кад се пада. 

Чекају сад нове стазе 

да нам ноге газе. 
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Десанка Ристић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Сећам се само звонког смеха 

Није важно када 

Није важно чему 

Сећам се очију влажних 

И више није важно због чега 

Сећам се косе на лицу 

Не сећам се јачине ветра 

Сећам се радости у очима 

И зими је важна дуга и процвала трешња 

Сећам се топлине длана 

Није важно чијег 

Кад до душе допре 

Тренутак је важнији од века 

Крила су Твоја над душом сенка 

Невидљив је померач облака 

Невидљивом у души је гнездо 

И само лепота 

И само доброта 

Тиховање само 

Свадоче да Ти си тамо. 
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Мирко Стикић 

 

 

ОПРОСТИ, НЕБЕСКИ ОЧЕ  

 

 

Небески Оче божанског сјаја 

Што бдиш над нама свевидећим оком 

Благослов проспи изнад нашег краја 

Принеси нас себи у царство високо 

 

Да ли је стварност ово што се збива 

Невидљив је померач облака 

Да ли збиља или срце снива 

Али к Њему лети молитва свака 

 

Опрости за нарав моју тешку 

За сваки уздах из мајчиних груди 

Праштај за сваку причињену грешку 

Човек сам, а грешити је својство људи 

 

Нека опија мирис тамјана поново 

Зору нека буди пој оченаша 

У васкрснућу заблиста Бешеново 

Освећеног вина нека се точи чаша 
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Маја Ковачевић 

 

 

ИСТИМ СЈАЈЕМ  

 

 

С Фрушке горе  пронео се Србијом сад глас 

васкрсава Бешеново, Немањића храм. 

Бешеново свето, задужбина стара, 

задужбина српског Драгутина краља. 

 

Истим сјајем опет блиста Бешенова сјај, 

краљ Драгутин с неба гради фрушкогорски рај. 

 

С неба шаљу благослове архангели свети 

да се сваки Србин Бешенова сети. 

Кирик и Јулита сваког од нас зову 

да заједно зидамо задужбину нову. 

 

Из пепела устаје свето Бешеново 

да испуни свако срце Србиново. 

Љубављу се светиња гради и прославља, 

на духовну радост целог православља. 
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Слободан Цвитковић 

 

 

МОЋ ДУХОВНОСТИ  

 

 

Као што је невидљив траг наше душе, 

не види се ни Свевишњи на набесима. 

Невидљив је и померач облака, 

али се виде светиње што на земљи стоје. 

Као што је неспојива срећа са чемером 

који јад и немир у срцу и телу ствара. 

Неспојива је невера са чврстом вером 

што неизмерну тугу у радост претвара. 

Као што је немерљива Божанска моћ 

која је напаћеној души утеха права, 

немерљива је снага наше духовности 

што освећује и ка праведности усмерава. 

Просвећеног духа истину спознајемо. 

Манастире свете многе саградисмо. 

Бешеново из пепела усправљамо. 

Част православне вере сачувасмо. 

Духовности нашој нека је вечно хвала. 

Очима невидљива, ала помера облаке. 

Да земаљско са небеским спојимо, 

у душама ствара жеље чврсте и јаке. 
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Лепосава Лепа Пејовић 

 

 

БИСЕРИ ДУХОВНОСТИ 

 

 

Време тече, људи се мењају и одлазе, 

Манастир Пресвете Богородице памти, ћути, опомиње. 

Симболизира непролазност, постојаност, вечност. 

Постоји упркос свим непогодама, 

Хранећи се историјом Немањића 

И дружећи се са светињама наше духовности. 

 

Светињ епамте сударе култура, вера, народа, цивилизација. 

Неми су посматрачи историје српског народа 

И нит која повезује људе на позоришту историје. 

 

Уписују у сећање немаштине, рушења, паљења, пљачкања, 

Краткотрајност људскога живота, горчину свих људских судбина. 

 

Памте Немању и Ану, прву знамениту жену 

И монахињу Манастира Пресвете Богородице, 

Са светосавским именом Анастасија. 

Памте Вукана, Стефана Првовенчаног, 

Светог Саву, подвижника и богољупца. 

Сећају се Стефанових речи: 

„Часна жена у дому мужа свог 

Дража је од сваког бисера и камена драгог.“ 

У сећање уписују Руждине речи: 
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„Дошло време моје да ме Срби запамте. 

Ударићу по њиховим светињама.“ 

 

Настаде ударање, отимање, падање, устајање, 

Паљење, вриштање, пљачкање, рушење, 

Монахињама су пуцали живци по шавовима. 

Клизе мисли бисерима наше духовности и одлазе у реку 

успомена. 
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Мирјана Комарица Видовић 

 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Када нам се лепо и нелепо деси, 

Гледамо увек ка небесима и Божијој адреси. 

Такав је човек, 

Тражи спас у вери, 

То је у људској свести и души. 

Сви смо истог, 

Хришћанскога кова, 

И треба да нас зближава слога. 

Стрпљење, 

Да чекамо добро и спасење. 

Волимо ближње и будимо прави, 

Христос се са добром увек јави! 
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Благица Антић 

 

 

 

СВЕТА  БОГОРОДИЦА  

 

 

 

Са Сином у наручју,   

Ти, Пресвета Богородице, 

Зрачиш  благодарјем  

И душе упућујеш на смирење. 

 

Дарујеш  духовну подршку   

И наду за  спасење. 

Бдијеш над  нама,  Богомајко,   

Ти,  светлозарна  узданице. 

У времену које протиче   

Непрестана су Твоја настојања 

Да нас избавиш страха од тмине    

И од саблазни дана. 

Утемељујеш нас   

У исповедању вере хришћанске. 

 

Пружаш нам животну радост,   

Прославља те свако поколење. 
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Мирјана Крбачевић 

 

ТИ ЗНАШ, А И ЈА ЗНАМ  

 

Боже мој, 

дозивам и зовем, 

плачем и молим... 

Окомили се, опколили, 

ропћу, кикоћу и обруч стежу 

„они“ 

не знају или знају зашто, „онога“ пиони, 

просто морају – време је – тако кажу. 

„Они“ 

не знају или знају да Невидљиви померач облака 

посматра и чека своје мало стадо 

изнемогло од дугог путовања. 

„Они“ 

не знају или знају, али не маре, 

невоља још много да натоваре, 

болести, патње, јада, 

страха, немаштине, глади... 

Господ гледа и ћути, 

Господ зна, не слути – 

доћи ће час, 

па то је само један трен, 

повешће он нас. 

Зло ће се повући у сен, 

загрмеће тада спас! 
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Цвијета Марковић 

 

 

 

ЉУБАВ ЧИСТА  

 

 

 

Мајко Божија, Богородице, Дево, 

помилуј моје уморно чело, 

окрепи душу и отерај боли, 

само мајка зна тако да воли. 

 

Када ме туга савлада и немири сруше, 

страх одузме и речи пресуше, 

Твоја ме рука у живот врати, 

поглед мио у стопу ме прати. 

 

Срце ми огреје та љубав чиста, 

анђеоско око што из Тебе блиста, 

нежан осмех улива ми наду 

да са Тобом све препреке у воду падну. 
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Славица Клeин 

 

 

 

ПУСТИ НЕКО СЕ ЧУЈЕ ВАПАЈ  

 

 

Пусти да станeм 

испрeд васкрсeња Христовог! 

Да клeкнeм и замолим, 

са три прста прeкрстим, пољубим 

тај свeти камeн гдe јe Христос 

са распeћа спуштeн да лeжи. 

На камeн бих и ја да лeгнeм, 

грeшна, нeдостојна! 

 

Пусти! Нe кажњавај мe, ја нисам она 

коју су анђeли у сну обавeстили 

да могу што нe могу, да 

проричeм судбину... 

Мој нeобични пут нe слeди, 

нe копирај тугу 

кад радост јe у мeни! 

Јака сам као рeч 

коју јe дао Христос оцу Богу, 

у сузама и хладном зноју 

молeћи опроштај за нас. 

 

Пусти нeка сe чујe вапај, 

на руку ми идe да послушам 
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свe молитвe и да сe прeкрстим, 

у знак спасeња и измирeња 

измeђу Бога и нас људи – 

да љубав влада мeђу нама! 
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Борисав Бора Благојевић 

 

У МИЛЕШЕВИ  

 

Звони манастирско звоно у кишно јутро 

што виси у звонари ко сат са клатном, 

шест већ је прошло и молитва траје, 

монахиње Христу се дају и крсту златном. 

У немој полутами на крилима Анђела Белог 

са украшеног олтара лелуја одсјај свеће 

и прах Савин тихо силази са небеса 

с Господом да опет види наше распеће. 

И бљесну слике са неокречених дувара, 

што су настале крадом у турско време, 

и као тајновите сенке на рубу таванице 

нестану у храстовој греди што чува слеме. 

И све се умири после од шума Милешевке, 

а одозго са магленог стења извиру световна лица, 

ниске бројаница у низу на вратима храма 

чувају окрњену светлост изнутра од ластавица. 

И знам да овде умиру све невоље људске, 

као да време стој и да су сви сати мртви, 

у неком обећаном рају где правда истину тражи 

благослов се проспе у опрост и џелату и жртви. 

Мајстори зографи оставили су време које тражим, 

на белој хартији клечећи песму пишем словима златним 

и на крилима милешевског Анђела Белог, 

Раваници, цару Лазару и Поморављу идем да се вратим. 
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Драгица Шредер 

 

 

ОМАЖ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  

 

 

Богородице Дјево, 

 

Уз молитву Твоју 

ја постадох јака, 

испуни се мени тада 

скромна жеља свака; 

анђели чувари 

крстом ме штитише 

да молитву Твоју 

нико не избрише. 

Икону на платну 

навезла сам Твоју, 

као поклон цркви 

за утеху моју, 

јер Ти си за мене 

водитељка права, 

заштитница хришћана – 

и нека Ти је слава! 

Благослов си добила 

и родила Христа, 

младог Сина Божјега 

чија душа блиста. 

Света Мајко Божија, 
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за нас имаш слуха, 

Спаситељ је са нама 

кроз Светога Духа. 

Анђеоским Те поздравом 

величам и сада, 

Благородна Маријо, 

буди вечно млада! 

Чудотворна молитва 

срце нам отвори, 

Ти си наша радост 

што утеху створи. 
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Драгица  Обрадовић 

 

 

СВЕТО  ТРОЈСТВО  

 

 

Из вечности долази, у вечност одлази 

И у вечном постојању бива. 

Светошћу и духом чистим, кроз 

Миленијуме, у вечност гледа. 

Све види и све зна: шта би, 

Шта ће бити и шта се сада збива. 

 

Кроз реч и мудрост Творчеву све се створи... 

Постање то вео тајанствени скрива. 

Тај вечни пламен из грма купине што гори, то  је ватра 

жива. 

Дух Свети свуда пребива: у сунцу, у ветру, у води – 

Да нас загреје, да нас покрене, да нас напоји, 

Љубављу снажном да нас задоји. 

 

Крстом нас штити, кроз Свето Тројство у нама  постоји, 

У светлости чистој, у дугиној боји, 

Између неба и земље завет поставши, 

Потоп да се не понови као у време Ноја. 

Сина јединог посла за наш спас и да откупи грехе наше,  

У незнању свом многи пострадаше. 

 

Они који су чули Господњи глас, спасени беху и биће! 
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Показа нам прави пут и ново откриће – 

Рече нам да љубимо Бога и ближњега свога, 

Свим бићем својим и умом својим. 

Корачајмо путем Његовим увек и свуда, 

У Светом Тројству: Оца, Сина и Духа Светога! 
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Јасминка Јовановић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Небом плове, путују облаци,  

Невидљиви померач их прати, 

Плавим небом кô галеби бели, 

Васионом као слуге верни. 

 

Кад облаци као бели јањци, 

Валовити кô на води чамци, 

И кад небом ведри и облачи,  

Огртачем своју пласту шири, 

Облак димни са ветром померан, 

Плахом кишом, снежни и студени; 

 

Облак сунцу кад сакрије лице, 

Месец звезде – то на небу сенке  

Чини као залутале птице,  

Удар грома и муње светлице. 

 

Од искона и пророка давни, 

Са облаком проречених Тајни,  

Невидљив је уз облак праћени. 

 

На Тавору и Јордану, и Голготе састрадању, 

Са победом Васкрсења засијала васељена, 
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Невидљиво померање, али на крају биће јасно 

Светла муња када сине из облака и са висине. 

 

На све четири стране света 

Анђели ће трубом затрубити, 

Часним Крстом небо ће засијати 

И други долазак Христа, Цара Славе, 

Да ли са стидом или жељено Бога дочекати. 
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Биљана Делетић Милошевић 

 

МОЛИТВА МОНАХА  

(на рушевинама храма) 

   Оцу Варнави 

 

Остаци храма... 

Тама... 

Клечећи, монах сам 

сред ничег моли. 

Боли 

гаснуле свеће плам. 

Около шибље 

гибље, 

поноћног ветра сој, 

а око скута лута 

љигавих змија рој. 

 

И киша лије... 

Бије. 

Низ лице крвав траг. 

Свуда су сене, зене 

на њега шири враг. 

Кô злослутнице птице 

ноћни се чује хук, 

а сасвим близу ризу 

дахом му кваси вук. 

Слеп за ту страву, 

главу 
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приклања Светом свом, 

уз веру саму  

да му 

обнови срушени дом. 

 

Та вера тело греје, 

где је у срцу Он, 

а страх у души 

руши 

црквеног звона звон. 

И неста змија! 

Клија 

неком светлином крај; 

и неста мрака! 

Зрака 

сија небеског сјај. 

То с неба стиже, 

ближе, самога Бога глас. 

Молитва бôли 

проли 

на рушевину спас. 

Тишина храма. 

Тама. 

Клечећи, монах сам 

усрдно моли. 

Гори 

кандила новог плам. 
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Слободан М. Чуровић Апис 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

  

 

Када ти застор  са очију пада, 

Самом Творцу  да си зрака лака, 

Тамо гдје је над твој,  радост слада, 

Помjерач  те чека, невидни, облака. 

  

  

Да трагаш за смислом, за сфером чистине, 

Из запита гдје се тек дотичеш знака, 

Из претвора земног, спасења истине, 

Колико је, Боже, колико корака? 

  

  

Да се стигне Богу на  видјело, 

Тајночувцем  пуноћа је свака, 

Оно живо бдијење, оно драго врело, 

У висину  пута и изнад облака. 

  

  

И заум да само вјером  јесте, 

Да те води миру, да је твоја снага, 

Тајна пред којом се хулитељи жесте – 

То је онај невидни помјерач облака. 
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Зорка Чордашевић 

 

РАЗВЕДРИ НЕБО, ГОСПОДЕ  

 

Размакни, Боже, облаке црне 

над мојим родом што неправду трпи, 

ослијепи џелата што сије смрти, 

иконе пали и свијеће трне. 

Разгрни, Боже, облаке густе 

над родом мојим што недужан страда, 

растјерај вукове са наших ливада, 

погледај згаришта – авлије пусте. 

Над Светом земљом облаке склони 

и својом руком заштити нас, Боже, 

нека се браћа више не гложе, 

Патријаршија опет нека зазвони. 

Тропрстој Бистрици утихни вале 

и чућеш вриску Ивана, чеда, 

и малог Панте што на Гораждевац гледа, 

и лелек мајки што дјецу жале. 

Са Авалом Ловћен премости дугом 

и моју браћу опомени, 

заледи мржњу у свакој вени 

да се не братиме са браћом другом. 

Сабери их и упути да Савином стазом ходе. 

И васкрсни братску слогу као што си Бешеново, 

која нестала је оног трена кад и царство Душаново. 

Још постоје српске мајке да другога вожда роде. 
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Радмила В. Стојановић 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Невидљив је, ал’ целебно мије, 

Евхаристик, благодатно бдије, 

Врлинственик на облаку спије, 

Исихаста суштаство излије, 

Дароватељ и воли и бдије, 

Љубав Божија цвета мирисније, 

Извор жизни тече искреније, 

Виделима невидљиво бије. 

 

Јулита Света и Свети Кирик, 

Евхаристији краснују Празник! 

 

Подвижник, поклоник и лирик, 

Облагодаритељ и схимник, 

Молитвеник и верник, 

Емануил и угодник, 

Ризничар и духовник, 

Академик и подвижник, 

Чувар ангелски, умник. 

 

Оплеменитељ и царственик, 

Благоугодни зборственик, 

Литургијски целебник, 

Архангелски штићеник, 

Краљствујушчи манастир, 

Акростих и панегирик... 
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Горјана Ана Живковић 

 

 

ПАСТИРИ  

 

Божије је стадо за чување дато 

не за господарство наслеђем од Бога, 

часно и поштено пазите га зато 

не зарад добитка, већ од срца свога. 

Порука је јасна апостола Петра, 

што учење расу попут цветног праха, 

за чуваре вере овог грешног света 

да понизни буду без стида и страха. 

Господ јасно рече: покајање жели 

јер од себе вазда обнову ће дати; 

људима што грехом душу су занели 

благословом својим пастире ће слати. 

За спасење дарје пастирима даје, 

људске душе вапе, огрезле у страсти, 

таштина и гордост пред Богом нестају, 

а исповест и кајање душу ће спасти. 

Послати од Бога нису господари 

нити Црква њима власти не придаје, 

Господњи су они верни неимари 

Јована Претече реч одјекује: 

„Господ овде расте, ја се умањујем!“ 
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Душан Живковић 

 

 

ПОКАЈАЊЕ  

 

 

Покајте се, браћо по Христу, 

за све што сте чинили, 

коренова земљу носимо исту, 

и ви сте на страдању били. 

И данас погром на православље, 

хтедосте њиме да нас сатрете, 

немило је Господу ваше славље 

с душманом главу кад дижете. 

Кајањем спас наћи ћете једино, 

време вам иде рачун да платите, 

други нам образ поднеће силно 

ако Бога молбом умолите. 

Вера ми не да, с кнедлом у грлу, 

да мрзим оно што представљате; 

подсећам вас на децу умрлу, 

кајањем мир да им дате. 

Спустиће Свевишњи руку на вас, 

опросте даће душама вашим 

ако је искрен и чист ваш глас – 

мир и спокој жртвама нашим. 
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Аћим Тодоровић 

 

ХВАЛИМ ТЕБЕ, БОЖЕ, АЛИЛУЈА!  

 

Ако ме понесу неке црне птице 

у мрачне кањоне стрмог пропадања, 

и ако ме сруше са оштре литице 

под силином канџи и мога незнања 

да нестанем грешан кроз вртлог олуја, 

ускликнућу громко: „Боже, Алилуја!“ 

Можда нека кап се мог живота слије, 

па се на стијени примим као лишај суви 

и постанем мрља коју свјетлост грије – 

у немушти својој што ће да оглуви. 

Утамничен снагом овоземног бруја, 

засудбићу гласом: „Боже, Алилуја!“ 

Замотан у перје, у катране смоле, 

спаљен живим огњем са небеског луча, 

прелистаћу пустош и странице голе, 

посегнути пелин из животног врча. 

Посљедњом ћу снагом јекнут из нечуја – 

свјетлописним зовом: „Боже, Алилуја!“ 

Кад усјевном њивом закорове клице 

и почну гријеси да расту и множе, 

завапићу Теби, са руба литице, 

јер коме би другом, мој Господе Боже?! 

Да ме грешног дигнеш из накота гуја – 

у свом слому моме: „Боже, Алилуја! 
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Илија Ђурђановић 

 

 

УСТАЈ!  

 

 

Нешто ме мори, кô суза гори, 

Нешто ми иште љубави клете, 

Нешто ме гони, и сузе рони, 

Нешто ме чупа, кô срце лупа, 

Нешто ми збори, истине мори! 

Нешто ми пева, касно је, зева, 

Нешто ме ништи, нешто ме тишти, 

Нешто милује, истина ту је, 

Нешто избраја, снове осваја, 

Нешто одваја, нешто спроводи, 

Нешто спасење, нешто издаја, 

Нешто кô Бог ка мени ходи, 

Нешто мирује, нешто устаје, 

Нешто говори, спроводи у ад! 

Нешто пак снива, и нешто бива, 

Стар сам, а био сам, био сам млад. 

Нешто ми каже: не брини, враже, 

Спорост ти помаже да досегнеш циљ. 

Нешто још верује, у мени казује: 

Устај, још увек, још увек си жив! 
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Данијела Јевтић  

 

РАБУ БОЖИЈЕМ  

 

Живот и овдашње благо су прах, 

од губитка нека те не мучи страх. 

У искушењу снагу изнедри, 

вером се и у тузи разведри. 

  

Газећи земљом, ка небу гледај. 

Ум, срце, душу – ти Богу предај. 

Псалми нека ти оружје буду, 

а благодат награда твом труду. 

  

У невољи човек се познаје. 

Жедном Бога, Бог утеху даје. 

До последњег даха злу се не дај, 

Христовом зеницом свет сагледај. 

  

Путујући кроз простор и време, 

у смирењу смањује се бреме. 

Живо семе Сејача се шири, 

док се земља с небесима мири. 

  

Кад си немоћан, од Бога тражи, 

молитвеном росом душу блажи. 

Све своје жеље једном замени – 

с Богом у себи ка Богу крени! 
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Никола Павловић 

 

ОСВРТ ОКО СЕБЕ  

 

У времену конфузије и журбе, 

у времену обавеза и нервозе без смисла, 

где све лети и као да се троши… 

Опијен сам снагом стваралачке моћи 

и пролећне свежине ноћи. 

Инспиришу ме радост живота 

и снага онога који је доброта. 

Сваки дан који је великодушан дар 

питам се исту ствар. 

Ко је извор сигурности и ко победник над таме, 

ко нас никад не оставља саме? 

Питам се и ко помера облаке пред сан – сваки дан? 

Питам се, иако знам да одговор знам. Осећам. 

Не умем прецизно да поделим благодат са вама, 

али могу да посведочим: 

један је покретач свега, одавде до неба. 

Један је што жели добро свима нама, 

један је у заједници и са нама. 

Људи моји! 

Инспирише ме радост живота 

и снага онога који је доброта. 

А вас питам: колики је наш залог побожности 

у време конфузије и журбе, док сви некуд јуре 

и пред покретачем отворених очију жмуре? 
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Гордана Шолевић Суботић 

 

 

ДОСТОЈАН СИ!  

 

Хвала Ти, Боже!  

По великој милости Твојој јутрос отворих очи. 

Хвала Ти за овај дан, за сваки његов трен. 

У тиховању се опомињем жртве Твоје, страдања на Голготи. 

Душа ми је захвална за сваку Твоју реч, 

Она је срцу непроцењив плен! 

  

Хвала Ти, Боже, за страх од кога задрхти срце моје 

када се запита: следим ли Господа? 

Јер истина је у основи речи Твоје! 

И  вечан је суд правде Божије, на небу и испод небеског свода. 

  

У невољи и болу Ти си утеха моја. 

Близу си оних који Те уистини призивају... 

Погнуте исправља рука Твоја и прихвата оне који падају! 

 

Људи смо, грешимо, али ватре пакла нас не плаше. 

Исус је распећем платио, 

Крвљу пречистом  јагњета Божијег искупио је грехе наше! 

  

Утврди путеве моје у речи Твојој, Боже! 

Не дај сили искушења да мном овлада. 

У Теби је вере моје непомерив стожер, 

Моја си снага за данас, и за сутра нада! 
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Једини си достојан, Царе Небески, 

Да примиш сву славу, хвалу и част! 

Нису Те клинови држали на крсту. 

Љубав те је држала! 

Божанска љубав за грешне нас! 
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Рада Ђошан Китић 

 

 

УОЧИ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  

 

 

Бритки сјеверац милости реже пред собом,  

леди сурове мисли и тијела. 

Леди и стазу која до тебе сеже, 

а ја за тебе палим свијећу уочи Светог Архангела. 

Желим да те угрије топлина свијеће воштанице, 

манастирски мир сам твојој души пожељела. 

Издржљивост да имаш попут скрушене испоснице, 

док ја за тебе палим свијећу уочи Светог Архангела. 

Твоје срце нека куца с миром, 

нека мирише кô зрневље тамјана догорјела. 

Не дозволи да нечасти приђу ти својим хиром, 

јер ја за тебе палим свијећу уочи Светог Архангела. 

Што Господ одреди достојанствено издржи, 

жалост и срећа на лицу када ти се уплете. 

Остани у својој вјери искрен и одан до сржи! 

А ја за тебе палим свијећу уочи Светог Архангела. 

Кандило ћу палити, нека освијетли путе 

којим ходиш, нека сијају сва твоја дјела. 

Кô стазе до раја, звијездама посуте. 

А ја за тебе палим свијећу уочи Светог Архангела. 
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Маша Машинка Б. Радосављевић 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Тебе, Боже Оче, хвалимо, 

Вечно Сину Твом певамо, 

Хвала Теби, Мајко Спаса, 

Што нам дајеш да пустимо 

Гласа. 

Док седимо, шетамо, певамо, 

Дрво, травку, птицу, гледамо, 

Небом плавим облак кад плива, 

Немо поручује и дозива. 

Ту је радост росне кише, 

Да земљицу натопи највише, 

Плодоносног небеског облачка, 

Створитеља невидљивог зрачка. 

Ко облаке нам помера, 

Јасно да је права мера, 

Невидљив је померач облака, 

Послушна да буде му душа 

свака. 

То Господ све уређује, 

Добротом и спасењем побеђује, 

Да у срце га примимо воли, 

Том миру, радости, благости 

не одоли. 
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 Милка Стефановић Мими 

 

 

 

ОСЛОНАЦ ЗА ЖИВОТ   

 

 

 

Опрости, Боже, породу свом 

што на кривди чудеса љуља се, 

а тражи мирно место своје. 

Страстима поражен свет 

велику је таму узбуркао. 

Ка провалији кренуо је. 

   

Достојанство у страдању гине 

док се дух и вера отимају. 

Зло би и Христа Бога да покори. 

А где је људска милост и слога 

да постојање одржава, 

да се у имену Господњем познамо? 

  

Презрење тами прождрљивој 

што на услужење бивамо јој 

док човечјом надом заповеда! 

Једини ослонац за живот  

од греха чистом мисли брани се. 

Љубави достојне љубите и чувајте! 
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Ми ходочасници Божји смо. 

У тами одсјајем искре своје 

пут ка највишем свету спознајемо. 

Светом Тројицом отворен је Очински дом, 

невидљив је померач облака 

где чиста савест мери своја дела. 
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Јасмина Обрадовић 

 

 

 

ПРАМАЈКА  

(Померача облака невидљивог) 

 

 

 

Диже се сунце 

да себе схвати. 

 

Ласта 

крилом покрила небо. 

 

У гнезду 

звезде. 

 

Кљуца хоризонт 

и светлом 

их храни. 
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Павел С. Ђурчок 

 

ОБЛАКОВОЂА  

 

Хајдемо до облака и нових прозорја! 

Невидив је ваздух – као да га нема, 

Чудан слуга Творца, истине сведок духа, 

Стуб од незнатнога, паре и прашине, 

Обличја  од капи, кроји  рука Божја, 

Дух је  изнад вода, увек са висине 

И приступан свуда, до крајње дубине, 

Његовој финоћи нема теорема. 

Узвисујеш воде са земаљског кала 

Себи за подножје, у небеса лете 

Пут благих или страшних, раскошних облака, 

Творевине дивне од капи, кристала, 

Изнад светских брига, таштине и бола, 

Галерије сјајне уметности више, 

Слике пролазности или благодат кише, 

И заклон од гнева, кô покров Пресвете, 

Свевидив а скривен  од људских  позорја, 

Са крилима ветра постају Ти кола, 

Кипућа, огромна, заносна и лака – 

Хајдемо у облаке у лету сокола! 

Заволех их рано, лепоту с висине, 

Утеху и образ ангелске белине, 

И радост светлости, у светима слави, 

Чекајући онај одсудан,Твој прави… 
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Јовица Плачкић 

 

 

 

ВАСКРСАВАЊЕ  

 

 

Христос је победио 

Дотад непобедиву смрт 

Био је то једини пут 

Људски род је нестати требао 

Али се десио чудесан обрт. 

 

Ако ни себе не можемо победити 

Не можемо се хришћанима називати 

Морамо осредњост надмашити 

И винути се до врлине 

У трњу грехова искрчимо чистине 

Кроз њих да Христова наука сине. 

 

Христове трагове невешто пратимо 

Одмакао је далеко, Њему стижемо 

Свакако, углавном каснимо 

Идемо мало путем, мало поред пута 

Много душа још увек лута. 

 

Цео живот треба да васкрсавамо 

Из несавршених у боље људе 

На уској стази да истрајавамо 

До спасења тако да буде. 
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Христос нам је утро стазу 

Хришћани све од себе дајте 

Не клоните када сте у поразу 

До краја живота васкрсавајте! 
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Драгица Драга Грбић  

 

 

МАНАСТИР СВЕТОГ СТЕФАНА У ГРЧКОЈ  

 

 

У тишини збориш 

На висини Богу близу 

Испред турског огња 

Под небеса зашô 

Темељи ти грчки Метеори 

Сачували славу давних дана 

Манастирe Светога Стефана 

 

С небом 

С литицама 

Молитву појеш 

Фрескама зидове гријеш 

Свјетлошћу Божјом окупан 

Степенице нам спустио 

Да се видимо 

Благодети наша 

Oсвијетли нас жишком cвога кандила 

Манастире ни на небу 

Ни на земљи 

На највишем грчком Метеору 

Свјетско чудо давних дана 

Манастире Светога Стефана 

Соларни сат одбројава 
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Вијекове уткане у камену 

У молитви 

У љепоти твога здања 

Чија те рука cагради 

Божја или људска 

Питам се овог дана 

Манастире Светога Стефана 
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Нада Хаџи-Перић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Ако је тамно  небо, тама је у одајама, 

тамне одаје нагоне сузе у очи, 

сузне очи значе да је туга у људима, 

тужни људи, да ли вам је вера у срцима? 

 

Када је душа у вери, вера је у нади, 

нада у трептају, трептај је у чекању, 

чекање у времену, време је у дану, 

дан иза ноћи, ноћ прође у бдењу, 

бдење траје до јаве, јава прође у молитви, 

молитва у речи, реч је у срцу, 

срце у љубави, љубав је у искону. 

 

Исконом идеш облаку, облаком можеш до неба, 

небом у васиону, до сунчевог зрака, 

зраком – до свемогућег померача облака. 

 

Али и ако стигнеш зраком до сунца, 

видећеш очи у којима је вера, 

јер невидљив је онај што облаке помера 

ако није у дубини срца. 
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Вером нестаје тама у очима. 

Вера пружа спокој трептајима, 

вера умирује сва чекања... 

 

Буди се са молитвом на уснама, 

Њему, невидљивом померачу облака, 

биће светла, нестаће туга и тама. 
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Весна Фекете 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОКРЕТАЧ ОБЛАКА  

 

 

Небо, тмурно, боје речног песка, 

надвило се над црепове кућа, 

светлост жмирка од муњиног бљеска, 

тежак ваздух обузе ми  плућа. 

Страх се неки увлачи у кости, 

у молитви спојише се шаке, 

Боже мили, ти нама опрости, 

и растерај са свода облаке. 

Кренем корак, а прати ме облак! 

Што Оче наш изговарам више, 

као да гром чује се све тише. 

Неки спокој успори ми кретњу, 

ја и облак кренусмо у шетњу. 

Пратимо се тако облак и ја, 

енергија његова ми прија, 

и тад сузе кренуше да гуше, 

за облаком то су моје душе! 

Мотре на ме мој отац и мајка, 

скрили су се иза тог облака. 

Боже драги, нисам више сама, 

Чувају ме и тата и мама! 
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Маринко Савић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Облаци су душе честитих предака, 

Ткани оштрим мачем или потезом пера, 

Тмурни, загасити, баршунасти, сиви, 

Рука Свевишњега спретно их помера. 

 

Надвију се свесно, учтиво поклоне, 

Над колевком меком липе процветале, 

Фрушкогорским гнездом православним, 

У недра му све светиње стале. 

 

Живописно месец кô фењер светлуца, 

Искричавим сјајем, сумњу да растера, 

Задивљен застаје, манастире гледа, 

Подстиче га љубав и у Бога вера. 

 

Каткад сузе кану, лаке покајнице, 

Спирајући грехе које тегли време, 

Искрено и од срца опроштај тражимо, 

Скренути нећемо од задате теме. 

 

Облаци су први параван вечности, 

Души покајничкој немерљива спона, 

Укажу на Царство небеско, бескрајно, 

Одрицањем свесним стиже се до трона. 
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Мученици прави најближи су Богу, 

Делима се добрим досеже до раја, 

Следићемо свете учитеље наше: 

Легендарног Саву, Павла, Николаја... 
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Мила Миљанић 

 

ЗАДЊИ ЧАС  

 

Кад задњи мој час стане ми на пут, 

пружићу руку насмејан, не љут. 

Замолићу само за још један дах, 

да мирис ти осетим пре него сам прах. 

 

Кад задњи мој час стане ми на пут, 

неће шибати овог света прут. 

Чекаће ме вода на извору светом,  

поља окупана вечитим летом. 

 

Кад задњи мој час стане ми на пут,  

скрићу једну сузу у најдаљи кут,  

јер само за једним пожалићу тада, 

што остајеш, дико, сама и млада.  

 

Кад задњи мој час стане ми на пут,  

потрчаћу к њему и рећи ћу: „Луд!“, 

али није залуд на земљи ми труд,  

хитам радосно на страшни суд. 

 

Кад задњи мој час стане ми на пут,  

ја већ свијам се уз Божји скут,  

машем ти, љубави, одлазим срећан, 

вољом Свевишњег постајем вечан.  
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Бранка Војиновић Јегдић 

 

ПУТОКАЗИ  

 

Ноћас ми небески скретничар 

показа стазу на коју да закорачим 

и нађем све одговоре 

на неизговорена питања. 

 

Корачам храбро грабећи даљине, 

а тамни застори сумње бјеже од мене 

и нестају у забораву. 

 

С првим јутарњим зрацима заблисташе поља 

окупана искричавом росом 

и све се травке повише као да ми се поклањају. 

 

У шумарку поред пута 

вјетар заплео грање и почупао сва гнијезда, 

па се и птице упутише мојом путањом. 

 

И старом страшилу 

покидана су сва дугмад на капуту, 

али оно лепршавих скута 

весело поздравља и показује смјер. 

 

А када стигох пред старе зидине 

које храбро одољевају ударцима времена, 

моје зрнце знања поче да нараста. 
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Анка Динић 

 

 

ЗАПИС  

 

 

Свети храсте 

испод твоје крошње 

Божији изасланици  

благодарни 

с народом својим 

у спомен Христу 

моле се за измирење 

људског рода са Богом. 

 

У твом стаблу 

исписан је запис православља 

о Божићу 

Лазаревој суботи 

Васкрсу 

Крсној слави 

Младенцима. 

 

Литија пева 

о пролећу 

лету 

јесени и зими 

о Христовом делу 

искушења и спасења. 
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Свети храсте 

твој корен и круна небеска 

чврсто нас спајају 

у вери, љубави и нади  

за вечност.  
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Mило Радов 

 

 

 

ДРУГИ СВЕТ  

 

 

 

И сад гледам птица лет, 

још се не дам! 

Ти побеже у свој свет. 

Опет њему да се предам? 

 

Не жалим за оним што је, 

бити бољи нисам знао. 

Све претвори, нека су твоје 

зле године што ти дао 

 

је рај, па да вечно живиш. 

И тамо ћу тражити те, 

жељи мојој да се дивиш! 
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Миланка Кузмић 

 

 

БОЛИ, МАЈКО  

 

 

Корак ми тежак застао на пропланку, 

кренула сам, а ни сама не знам гдје, 

невидљиви конци вуку ме назад, 

у загрљај трешњевог цвијета, 

у загрљај завичају мом. 

 

Зове ме пламен славске свијеће 

док ромори сузе воском вајане, 

зове ме мирис тамјана са кућног прага, 

дрхтава свјетлост кандила  

упаљеног на зиду крај иконе. 

 

Тишина ми бол растаче 

листајући сузама књигу дјетињства, 

оловком сјећања пишем прва слова  

на платну успомена протканих  

мајчиним осмијехом и мирисом крсне погаче. 

 

Боле ме, мајко, коровом зарасла поља, 

угашена огњишта и празна трпеза, 

копреном туге затворени прозори, 

боли, мајко, што тебе више нема тамо. 
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Момчило Момо Тубић 

 

 

 

БОЖЈА СИЛА – НЕВИДЉИВИ ПОКРЕТАЧ ОБЛАКА  

 

 

Сила Божја целим светом влада 

И бескрајни космос обликује. 

Планете и облаке помера, 

Награђује, а и пресуђује. 

 

Невидљиви покретач и сила 

Створена уз помоћ светитеља. 

Божја снага, са небеса мила, 

Чува нас и наша поколења. 

 

Како чува тако и кажњава 

Божја сила, сила са висине. 

Кад неморал овлада људима, 

Својим гневом небом ће да сине. 

 

Тог ће дана Божја правда стићи, 

Која никад посустала није, 

Никог грешног неће мимоићи 

Нитисе од ње може сакрити. 

 

Поделиће неправду и правду, 

Што се некад тешко разликује, 
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Одвојиће грешнике од верих 

И казнити их како доликује. 

 

Тешка ће се зажећи ломача 

Божјег суда, суда праведнога. 

Свети пламен и оштрица мача 

Поштедети неће нити једнога. 
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Братимир Петровић 

 

 

 

МОЛИТВА  

 

 

Дечак је певао 

Дечак је певао о Богу 

Дечак се захваљивао Богу 

 

Речи су биле: хвала ти Боже 

Хвала ти Боже на љубави  

Хвала ти Боже на срећи  

 

Дечак је речи понављао као молитву 

Лице му је било изобличено  

Руке су му биле згрчене 

 

Поглед му је био неприродан 

Дечак је боловао од синдрома Вест 

Дечак је певао о Богу, деловао је искрено 

Дечак се захваљивао Богу 

 

На чему 

Можда није разумео речи 

које су излазиле из његових уста 
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А можда је знао оно што у том тренутку  

други нису видели 

 

Дечак је видео у својој глави сва зла овог света 

и молио је Бога да друге не задесе 

 

Дечак је певао о Богу 

Дечак се захваљивао Богу, док су други 

безбрижно пролазили поред  њега 

Дечак је својом молитвом чувао њихову срећу. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

110 

 

Смиља Арсић 

 

СВЕМИЛОСНА  СВЕЉУБАВ  

 

Како да те осликам (у слабости духа), туго моја? 

Којом бојом – кад Свемилосна Свељубав 

Све бљештеће по мени распршује? 

Јер Он заповеди: р а д о с т! 

Он, Невидљиви, у срцу ми се гнезди, 

Па треперим од изобиља миља 

И благодати Његове. 

И смејем се и плачем, 

Јер не може човек лако Божанско примити. 

Удаљује зло и пере ме од греха 

Светлошћу милосрђа Свога. 

Не видим Га – а Он нетремице гледа ме. 

Не стражарим над собом – а Он бди 

Над свим делима мојим. 

Узрастам ка Њему када откривам себе у другима. 

Огледам се у ближњем и ближњи у мени, 

Јер Он премудрошћу твори то –  

Да испуни се з а к о н   љ у б а в и. 

Невидљив је померач облака 

Што зрак сунчев смешта у кап росе. 

Он, који васиону испуњава, 

У срце човека се сабије, 

Па жаром погледа и топлином осмеха 

С в е б л а ж е н с т в о    и с и ј а в а!  
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Ана Миладиновић  

 

 

ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА  

 

Зашуми, реко, шапат донеси, 

мир невидљиви нека завлада. 

Када у срцу љубав носиш, 

све док се молиш, постоји нада. 

 

Поглед ка небу, молитвом води, 

помера стене, срцем процвета. 

Води нас, носи кроз живот овај 

крилима љубави у нова лета. 

 

Светлост оживи и усред туге, 

радост завлада,зажубори. 

Тамо где истинска вера у Бога 

у светом храму молитвом води. 

 

Невидљиво тишином, истином, 

уз пламен свећа звоњавом јави, 

склопљених руку трен заблиста, 

осећај вредности, прави. 

 

Невидљиво, попут тишине, 

винеш се у простране висине, 

кô жедној земљи капљица кише 

с искреном вером душа дише. 
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Спокој и светлост донесе 

и љубављу те понесе, 

где мир Божји над свима влада. 

Љубав, вера и нада. 
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Војислав Трумпић 

 

ТЕБИ СЕ МОЛИМ  

 

Боже драги, што свемиром владаш, 

Светлост Ти си целе васионе, 

Подстицајник свега оног доброг 

Човечанству за будуће еоне. 

 

Створио си, Боже, што човеку треба, 

Ваздух, воду и топлину сунца, 

Дао моћ разума, ширину погледа, 

И довео све то до врхунца. 

 

Зато човек захвалан је Теби 

На младости и многе радости 

Што га прате боравком на земљи 

И у миру воде ка старости. 

 

Стварајући човек иде напред 

И прескаче препреке од шале, 

Божја помоћ, увек му присутна, 

И никоме шансе нису мале. 

 

Ти си, Боже, врхунац светлости, 

Светионик, извиискра јака, 

И схватамо, уверени да – 

Невидљив је померач облака. 
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Драгољуб Станковић  

 

ЧУВАР ВЕРЕ                                                                             

 

У цркви се молитва сврши 

Свештеник престаде да чита 

,,Где се наша вера чува?“ 

Свога деду унук пита. 

  

Седе деда крај унука 

У очи га бистре гледа 

Па му мрси плаву косу 

Мислима да оду не да. 

  

„Мило ми је што то питаш 

Питање је врло важно 

У животу што те чека 

Вера има масто снажно. 

  

Од давнина чувамо је  

Где је душман наћи неће 

У срцу је место њено 

Вера, извор наше среће. 

  

Православна твоја вера 

Ведри небо и дан сиви 

Не дај ником да је дирне 

С њом се лакше живот живи.“ 
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Ланац с крстом деда скида 

Једна суза с лица слете 

„С поносом га, сине, носи 

вера твоја чуваће те.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

116 

 

Јелена Спировски 

 

БИЋЕ ДУГЕ  

 

Наиђе зрак на малено биће, 

згуснутим страхом одувек трепери. 

Пусти ме у себе! – нареди и свиће, 

овде су за светлост отворене двери. 

 

Ако већ трепериш, зашто не на радост? 

Мајка је болна кроз кћери и синове. 

Свет ти цео дадох, ја сам пали гост, 

направи од њега свеце и вртове! 

 

Тешко ми је, Оче, начинити топло, 

мутне моје очи гледале су тугу. 

Да се опет родиш, исто биће светло, 

најбоље је сада загрлити дугу. 

 

Рађање ти дадох, па напој ране! 

Знаш да други виде, те ће исто тако 

цео свет, кад у тебе стане, 

да засија – и биће теби лако. 

 

Наиђе зрак на дугино биће, 

топлотом и радошћу оно трепери. 

Пустих те у себе – тако би и биће! 

Овде су за светлост отворене двери. 
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Оливер Миладиновић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Због кога сунце одувек сија, 

Због кога птица чује се пој, 

Због кога младе има и лија, 

Ко са злом увек добија бој? 

 

Због кога киша на жито пада, 

Ко то небу каже да плаче, 

Зашто у души постоји нада, 

Што, када сева, грми све јаче? 

 

Зато што неко одозго гледа, 

Зато што воли човека смех, 

Ђаволу тај мира не да, 

Једини што нам опрашта грех. 

 

Његова брада облаци бели,                                               

Душа му је добра и јака,                                                          

У његовом срцу за све места има –                                   

Померач облака.  
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Татјана Ајхолцер 

 

 

МОЛИТВА СПАСЕЊА  

 

Ћутим, у мени снажна празнина, 

са мном се буди дубока тмина 

од страха и неме тишине, 

да Бог спомене моје име. 

 

Просветли ме од доброте с неба, 

све то мени тако много треба, 

очи Те моје дозивају све јаче, 

па им се више, све више плаче. 

 

А суза хладна кô санта леда, 

у окно бешеновског манастира гледа, 

погледом милује икону сваку 

да учврсти веру православну, јаку. 

 

Сву тугу света ја збројим сама, 

у срцу хладноћа, самоћа, тама, 

уметник људским душама шета, 

моли за мир, спасење света. 

 

И путник намерник случајно стаде, 

у Божије стадо бескрајно гледа, 

о, људскости, где ли си сад, 

трагова мало, али због чега? 
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Будимо људи – патријарх Павле нам рече, 

остави речи за сва поколења, 

а крв у жилама бескрајно пече 

због нељудскости и отуђења. 
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Ани Стаjкова Иванова 

 

 

НЕВИДЉИВ  ЈЕ  ПОМЕРАЧ  ОБЛАКА  

 

Ти, што створи земљу за шест дана 

и украси небо звезданим сјајем, 

насели животом воде океана. 

Поштујем Ти име и душу Ти дајем. 

 

Дао си ми разум ово да запишем, 

радуjeм се цвећу и првоме снегу. 

Дао си ми ваздух и плућа да дишем, 

и ноге да ходим по пољу и брегу. 

 

Створитељу свега што видим и знам, 

на земљи и води, под дугиним луком, 

Теби, мили Боже, душу ћу да дам, 

Ти облаке крећеш невидљивом руком. 

 

Нашу кућу отац са Тобом је стварô, 

а Ти си нам дао пејзаж изнад села, 

знам да се на њему Твој поглед одмарô, 

дао си нам цвеће, потоке и врела. 

 

Видљив си и слепим, доступан си глувим, 

Твоја добра снага присутна је свуда, 

лек си души, телу, удовима сувим. 

Ја стихове стварам вољом Твога труда. 
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Невидљив си оку, а свуда Те има,  

Ти ми душу грејеш, као собу камин, 

Ти си, Боже драги, молитвама рима. 

Молитве Ти читам и говорим – Амин!   
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Мариа Лазић 

 

ХРИСТОВ АНЂЕО  

 

Свети Стефан Лазаревић, деспот српски, 

утврди и посвети главни град Богородици, 

и пред престолом Божијим моли Бога за нас грешне. 

Над градом развио је крила анђео, 

хука великог ветра простире се над свом земљом. 

Христов анђео поје Трисвету песму, 

над градом, Богородичиним градом, 

над градом, белим градом. 

Тражећи срећу у земаљским творевинама, 

људи заглувеше за тај пој 

и умиру од глади у овом метежном свету. 

Помилуј, Боже, нашу распету земљу Србију! 

Милости, Боже! 

Драги Христе, Боже наш, 

не греје сунце нигде тако лепо и тако топло 

као у наручју Твом. 

Тражећи срећу 

у богатству, уживању, части и слави овог света, 

ставили смо ружну маску на свој прави лик. 

Смилуј се, Боже, на грешан народ Твој. 

Помилуј нас и спаси, драги Христе, Боже наш. 

Пролазе дани и мило појање анђела 

чује се у свој земљи Србији, 

над сваким храмом, сваким домом, у сваком човеку. 
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Никола Раусављевић 

 

 

 

ИСПОВЕСТ  

 

 

 

Горе ка ведрини судбоносног крста 

кад покајни часи обузму ми снове 

једино још вера стоји посве чврста 

за жеље и наде и све мисли нове. 

 

Помера се земља изнад моје главе 

док босим стопама хрлим ка видику 

и умива дашак влати младе траве 

стварајући опсен према своме лику. 

 

Ал’ на небу пуном пребелих облика 

тече као река један живот посни 

препун мира, духа, спокојних одлика 

 

иза којих Отац небеског корака 

приносиће дар, човечји, лучоносни 

све док невидљив је померач облака. 
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Милијана Мика Голубовић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Твоје су очи светлост у ноћи 

и одсјај високе моћи. 

Твој дах допире до мене 

и душа спутава немогуће наде. 

Невидљиво помераш све, блажиш и пазиш. 

Твоје су речи присне мом срцу. 

О, велики други свете, 

ко сам ја заправо? 

Неуснула пројекција мамурног јутра. 

Покушавам да додирнем недодирљиво, 

да докучим  и завирим са оне стране. 

Неспокојна сам, жудим за далеким стварима. 

Заборављам, заборављам да немам крила, 

да сам прикована за ово парче земље. 

Ноћ је предебела, без сна. 

Можда се сан примакао да ме покрије, 

а ја лежим са очима просутим по Твојој руци. 

Ни очи ни рука немају крај, ал’ имају моћ. 

Блудим и сањам Твоје ивице ока, врхове прстију, 

и капљем, капљем, 

тако у бескрају, Мајко,  

Пресвета Богородице! 
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Павле Мијуковић 

 

ПУСТИТЕ ПТИЦЕ НЕКА ЛЕТЕ  

 

Пустите птице нека лете, 

Нека својим крилима дотакну небо, 

Нека нас подсете на све оно лепо, 

Нека Богу испевају наше песме! 

Заборавите ругло света, 

Јер ће вас оно прогутати, 

Јер ће убити вашу веру, 

Вашу срећу, 

Ваша весела срца! 

Чујте речи! 

Сачувајте љубав, 

Јер се она у истини крије, 

У сваком кутку, 

У сваком зрну светлости! 

Невидљив је онај који облак помера, 

Који нам поклања јутро, 

Који нам дарује ноћ, 

Који живи у нама. 

Невидљив је онај који шири крила птицама, 

Које ми и не приметимо, 

Занесени имагинарним, 

Нестварним речима које лажу. 

Зато их пустите, 

Пустите птице нека лете! 
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Драган Јевтић 

 

ЦВЕТ ВЕЧНОСТИ  

 

 

Са чудних висина, кроз облака вео, 

Долетео је голуб, сав диван и бео. 

Свих царских лепота он семе остави, 

На ливади малој, по полеглој трави. 

Непресушним сладом облак семе храни, 

Са истока сунце од мрака га брани. 

Сав диван и леп, отворио се цвет, 

У трену је том замирисао свет. 

А ливада мала, сва препуна сјаја 

И мира по земљи, којем нема краја. 

Усправи се цвет, као неки лептир 

Што љубљаше све, као да је пастир. 

Али коров зао, од отровних мрља, 

Љубомором венац направи од трња. 

Уби један цвет и његов диван сјај, 

У пакости својој мисли да је крај. 

Али миро дивно кроз пупољке вири 

И истину сву стално пољем шири. 

Он цветаће опет, сав у својој слави, 

Да понизи коров по смрдљивој трави. 

И ливада ће света имати само сјај, 

И што јој је дато, бити вечни рај. 
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Јасна Миленовић 

 

 

СМИСАО ЖИВОТА  

  

Одакле талас мору, 

И рибâ јата бескрајна? 

У томе је одговору 

Скривена живота тајна. 

 

Одакле птици крило, 

Уместо мŷка – цвркутање? 

Вечну је ноћ озарило 

Свевидог ока сијање. 

 

Одакле облак сред плавила? 

Одакле снег планини? 

Мисао Вишњег је јавила 

Шта свет око нас чини. 

 

Ко вуче наше конце 

И свега што бива рођено? 

Звони живота звонце, 

Руком Вишњега вођено. 

 

Одакле мени душа? 

Добро и зло шта вага? 

Када ме судбина куша, 

У вери – моја је снага. 
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Обоженога лика 

Спуштам се Вишњем до ногу; 

Полако, од безбожника, 

враћам се опет Богу. 
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Драгиша Ераковић 

 

 

НИЈЕ  

 

 

Није невидљив 

Онај кога волиш 

 

Није невидљив 

Онај кога волиш 

 

Није невидљив 

Онај који ти пут показује 

 

Померач облака познаје 

Водотоке река и љубави 

 

Увек разуме 

Даривање и надање 

 

Није далеко онај 

Кога у срцу носиш 
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Милорад Шаровић 

 

 

 

ДОБРО ДОШАО, СВЕТИ САВО  

 

 

 

Добро дошао, вјерски учитељу Свети Саво, 

На радост своме српском роду напаћеном, 

Најмудрија српска свештеничка главо, 

Творче духовне слободе крвљу плаћене, 

Вечерас Ти се молим са десна три прста, 

Исто као што то чинише и преци моји. 

Кличем Твоју химну ту испред крста, 

Гдје и приличи да се молитвено стоји. 

Сјутра је Слава. Ко је Србин – светкује! 

Славимо Тебе, духовног учитеља. 

Молитвама Твојим снага вјере се кује, 

На уснама Твојих ђака само је једна жеља: 

 

Молимо Ти се, архиепископе Свети Саво, 

Да нас погледаш с духовних висина, 

Учини да српском земљом не влада ђаво, 

Него да света круна прелази са оца на сина! 
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Блаженка Живковић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Невидљив је померач облака 

и у мојој души станује, 

знам сигурно то је 

љубав Божја, што ме милује. 

Љубав Божја, што ме милује 

и срцу моме казује 

пут који је обасјан 

да друге треба да дарујем. 

Љубав је моја јача од свега, 

баш као љубав од Бога што стиже, 

душа је моја пуна топлине, 

а снага моја само се ниже. 

Молим те, Боже, дај ми још снаге 

и све моје задржи чистим, 

вера је моја јача од свега, 

јер како без тога ја да живим. 
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Секула Петровић 

 

 

 

ЕКСПИРИЈ ЗА НОВО ДОБА  

 

 

 

Покушај у себи да пронађеш 

дах будућих дана. 

И диши те дане… 

Пожели да све буде савршено, 

да у том будућем времену 

има нас више, да се волимо, 

да рата не буде… 

Пожели и оно што ти се сада 

чини толико далеким – 

да се планета не греје, 

глечери да се не топе и 

да преживе ретке птице 

у долини Увца 

и на острву Моту Mататахи. 

Пожели, сине, све то 

и веруј у своје жеље! 
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Живан С. Филиповић 

 

 

УСПЕЋЕ СВЕТОГ САВЕ  

 

Руку Твојих да не би, 

звезда православља изнад Свете горе 

својим сјајем не би засијала. 

 

Ума Твога да не би, 

ко би нас из таме у светлост дана повео? 

Очију Твојих да не би, 

ко би нам звезду водиљу на небу пронашао? 

 

Ломача на којој су Те спалили 

осветлила је пут Твоме православљу 

да из вечитог ропства пронађе себи пут 

којим си нас још као дете повео. 

 

Прах са Твоје ломаче уздиже Те на небо 

и претвори Те у звезду православља 

да у Твојој светлости пронађе 

место свога постојања. 

 

Звоњењем звона са Врачара 

јутром будиш Твоје православље 

да на ногама дочекује нови дан 

обасјан са неба светлошћу Твојом! 
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Георгина Крстић 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Облаци бели сад по небу роне. 

Ко се усуђује њих да помера? 

Ко се усуђује њих да ствара? 

Никада нисам видео лик који 

Уз помоћ љубави облаке помера. 

 

Ја лежим негде на земаљској трави 

И мирно посматрам облаке. 

Они беже, зарањају и одлазе. 

Чини се да то раде сами, 

Али верујем да неко ипак помера те облаке. 

 

Невидљив је померач облака 

Што помоћу среће и љубави ствара њих. 

Невидљив је уметник овог света, 

Јер тако је морало бити. 

 

Недодирљиво је дело његово, 

Јер облаци који небом језде 

Симболи су само правих дела. 

 

Његова права су дела она 

Што човека и невине облаке вежу. 

Померање облака само је мит, 

Стварање и рађање човека 

Је најбоље дело невидљивог уметника. 
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Јован Д. Петровић 

 

МОЛИТВА ЗА СРБИЈУ  

  

Помози да останемо живи 

научи нам руке да се пружају ка Теби 

наше уплакане очи 

утисни у облак усамљен на небу 

сузом нашом охрабри посустали  

млади корен опстанка 

избави нам бледо трупло полегло  

у потолине те јалове постојбине  

прогнане из памћења и заборава 

скраси нас тамо где птице не усуђују се  

 

Песму нам обележи јасним словом  

спасење да нас препозна  

кад орлови већ столове постављају 

 

Орканом умиј и обнови нам име 

окруњено на спрудовима пристајања  

на грудобранима обнављања 

 

Научи нам руке да се пружају ка Теби 

трпњу нам награди љубављу 

у светлостима вечно да постојимо 

 

Молим ти се, Господе! 
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Војин Тривуновић 

 

 

УЧИНИ ДА БУДЕ ВОЉА ТВОЈА  

 

 

Обраћање Творцу 

неба и земље: 

кад си стварао свијет 

исткао си му капу небеску 

створио си кишу 

да њоме залијеваш усјеве своје 

људи да клијају послије кише 

да буду богоносци 

да се држе Твојих заповиједи 

да буде воља Твоја 

створио си ријеке милоснице 

и чамце на њима и чамџије у њима 

да превозе с једне на другу обалу 

све саму милину 

али није прошло много времена 

осилише се људи силином 

небо од земље раставише 

учини 

да опет буде воља Твоја 

како на небу тако и на земљи. 
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Олга Манчић Лодика 

 

 

ЗРНО ГОРУШИЧИНО  

 

 

Да ми је само мало, Господе... само мало, 

тек зрно, тек делић тог зрна горушичиног, 

знала бих да растем и гранам се попут стабла, 

до облака, које тако лако покрећеш. 

И све живо се креће рукама Твојим, невидљивим, 

а све видљиво поста што си створио за нас. 

Шаљеш благ ветар и птичји глас уху мом, 

да ме веселиш и учиш ме добру. 

Каткад подигнеш ме до узраста мог маленог 

и мало више, изнад мог погледа, несебично, 

као тихи шапат мајчин док изговара успаванку. 

Љубављу твојом чуваш ме, Господе. 

А ништа за узврат да Ти принесем, 

сем песме душе моје грешне. 

Пресвети мој Господе, покрени ме 

и води ка Теби, као јединој истини. 

Кишу коју у облацима чуваш, пусти 

да натопи наша поља и ливаде, 

родне њиве и корита нека се пуне! 

Нека пупи и расте то зрно горушичино, Господе, 

до близине Твоје неизмерљиве! 
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Душан Ружић 

 

ПУТ ПУТНИКА ЖЕДНОГ  

 

Жедан приђох бунару старом. 

Одвија се уже, витло шкрипи, 

кофа кида паукове нити. 

Руга ми се мрачно дно. 

Да ли у њему има што? 

Све су молитве, Господе, моје: 

дај ми само кап воде твоје! 

Прхну бела птица, оде у висине, 

пљусну киша. Какве ли благодети! 

Појави се огедало бистре воде. 

 

Гледам доле, а видим да горе 

невидљива рука облаке помера. 

Напуни се кофа, вода се прелива. 

Попих гутљај, оснажи ме и окрепи. 

Спознах пут путника жедног 

и символ вере што православне прати. 

Веруј – и нећеш погрешити! 

Не треба ти ништа осим коре хлеба, 

воде ћеш наћи на неком бунару. 

И бићеш примљен од Господа, 

на извору вере живе, непресушне, 

где се чује молитва монашка. 
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Иван М. Петровић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Лагум мрака, завијање сирене срца, 

Морају се у времену срести. 

Ушушкане, под снегом који врца, 

Морају младеначко коло повести. 

 

Крадем песнике, и бирам речи 

Темо где се облак дира, свемиром. 

Утрнула је већ нога која клечи, 

Али је душа окупана миром. 

 

О, звездо сјајна, заводнице с неба, 

Којом прострује моји дамари, 

Слађа си од залогаја тек печена хлеба 

Као кад с болних леђа спадну самари. 

 

А све је лакше, и душа ближе 

Сваком годином која се копрца, 

У Твоје царство лагано стиже 

Део мог тела и мога срца. 

 

Приносим жртву, покајање моје, 

За све што јесам и нисам учинио, 
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Знам да је кајање сигуран пут 

Ка светлости престола Твога. 

 

Ти, невидљиви померачу облака. 

 

И зато Те молим, Свемогући Боже, 

Уклони грану са мога пута, 

Нека се наше молитве множе 

И нека пресахне рана љута. 

 

Слава и милост Теби, Ти невидљиви 

Померачу облака, што скидаш маглу 

Са очију наших, трасираш пут ка светлости, 

Оној правој. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

141 

 

Миомир М. Лакићевић 

 

ДВА БЕЛА ГОЛУБА  

 

На свету је безброј померача, 

Али оних правих, невидљивих, мало, 

Који само уз Бога имају ослонца, 

Или их је сунце из свог котла дало. 

И пчеле благосне када на цвет слете, 

Богом невидљивим из светлосне сфере, 

Оне свака собом око цвета плете 

Невидљиве нити – својих крила мере. 

Два бела голуба с Немањиног двора, 

Или Студенице – духовне станице, 

Полетеше жељом невидљиве силе, 

Симеона оца, до Ане краљице. 

Два голуба шаље својој драгој Ани, 

Слушајући Бога у својој памети, 

Да је обрадује у светом монаштву, 

Да му дух световни и до ње долети. 

Лете голубови небу у висине, 

А Божја им рука разгрће облаке, 

Голубови бели пар су и по Богу, 

Носе на ногама прстене навлаке. 

Светлосне прстене Немање и Ане, 

Те златне везице срећне породице. 

Поклони Немања Божјим анђелима 

Што су им по души птице веселице! 
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Мирјана Драшковић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМJЕРАЧ ОБЛАКА  

  

Питам се 

Колика је Твоја снага 

Када само срцем могу 

Осјетити радост 

Велику као облак баш 

За лица око мене драга 

Смирај ми души даш 

  

Питам се     

Колика је љубав Твоја 

Помјерајући облаке  сиве 

Који ме носе и у очи 

Свјетлост свету боду 

Да видим да ли сјећања живе 

Када сви од мене оду 

  

Питам се 

Колика је Твоја вјера 

Да штитиш од невоље све 

Погледом милујеш ме 

Блага је казна и молитва свака 

Док ми наду у живот удишеш 

Знам да си то Ти 

Мој невидљиви помјерач облака  
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Александар Черековић 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

Невидљив је Онај што седи крај мене када ми је тешко, 

Невидљив је Онај што ми срце пали кад се у самоћи молим, 

Невидљив је и када се с дететом игра, алʼ знам да постоји. 

Невидљив је померач облака. 

 

Невидљив је и када ме упозори док возим, 

Када ми раним јутром очи отвори, 

Невидљив је и када са Њим зборим, али знам да постоји. 

Невидљив је померач облака. 

 

Невидљив је када у цркви стојим, када ме бодри док се бојим. 

Невидљив је док се са четкицом борим. 

Невидљив је када Му грехе говорим, али знам да постоји.  

Невидљив је померач облака. 

 

Е, Тај, баш Тај који љубав изроди, 

Тај који свет направи, тугу разгони. 

Тај који наше сузе броји док распет, са крста, врагове разгони,  

Васкрсењем својим и смрт уклони. 

Е, Тај облаке гура над Јерусалимом својим. 

Тај што ме воли и кад у греху стојим. 

Тај што се  не види, а знам да постоји. 

Он је невидљиви померач облака. 
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Милан М. Цимбаљевић 

 

 

 

ТИШИНА ТИШИНИ  

 

 

Ходочастим наше манастире 

Темеље христовјеких одбрана 

Расаднике рукописних успона 

Многима се опет враћам 

Најрадије долазим и одлазим сам 

Тишина тишину радо прима 

Узалуд наук о јединству разлика 

Вјерујем себи и својим намјерама 

Враћаћу се изнова мучним почецима 

А знам да једино је све 

Невидљивом померачу облака видљиво 

К њима ме вјекови смјере 

Јеванђељски путокази сталности овјерене 

Тврде ме ћирилични свјетлокази 

Звони са цркве 

Храст се весели њише 

Нешто му је мило. 
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Марко Јовичић 

 

 

БЕШЕНОВО  

 

 

Оних дана нашег рода, 

измољено од Господа. 

 

Онде где не беше ништа, 

осим шуме и ловишта. 

 

Проносећи прва звона 

Фрушком гором од искона. 

 

После којих у манастир, 

као стаду своме пастир, 

 

долазише народ многи, 

војсковође и убоги, 

 

док му сасвим црне кише 

шест векова не срушише. 

 

Па поново с краја села, 

силом светих арханђела 

 

и њихове благодати, 

подигнуто из папрати. 
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Непрестано, пуних шака, 

са небеса и облака... 

 

Прњавором жута смиља 

Стефан Урош благосиља 

 

задужбину свога сина, 

сремског краља – Драгутина. 
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Дејан Крсман Николић 

 

НОВО РАСПЕЋЕ  

 

Ако си један од оних који поверовати хоће 

да само лепота може спасти овај свет, 

Створитеља лик у заласку сунца спазићеш, 

у зеници ока Његовог и хроматском одсјају реке 

ново распеће видећеш 

пoследњег дринског вивка одсечни лет. 

Ако си заиста човек искреног небеског кова 

и поверовати хоћеш да само лепота може спасти 

овај свет, онда сигуран буди да чак и облак тамни, 

који над реком овом води невидљива рука Божија, 

спас у себи носи, за тебе... и ближњег твога. 

Ти, који си из праха створен, валовите Дрине син, 

ко Кирик Свети од мајке отет, дете поносног, 

помало виловитог рода, с вером у Христа и речи 

пророчке свог далеког руског брата, 

натчовечанску моћ и снагу промишљу Свевишњег 

добићеш… и никада више неће бити рата. 

Онога трена када се Господ међу људе врати, 

морао ил’ хтео... у кликтају и крику 

дринског вивка последњег, плач и вапај 

Мајке Божије спознаћеш, из суза њених јата 

раздраганих вивака над манастирима летеће свој 

божански лет, љубав и доброта вечно трајаће 

и лепотом својом васкрснуће васцели свет. 
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Мирјана Штефаницки Антонић 

 

 

 

ГЛАС НЕБА  

 

 

 

Са небеса глас нека се чује 

На узрастање светиње Немањића 

На светој гори фрушкогорској 

Длановима пуним мириса тамјана 

Свеће палим и приносим себе олтару 

У предаху молитве моје 

Обраћам се теби Творче 

У религијском станишту 

Мога срца 

Теби који помераш невидљиве облаке 

Да свим људима буде 

Дат на дар душе мир 

Спокој ума и радост живљења 

Вила спаситељица 

На вратима манастира Бешеново 

Изговара Давидов псалм. 
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Гордана Јовановић Шарић 

 

 

 

 

ПРЕТПРОЛЕЋЕ  

 

 

 

Усхити ме време кад пролеће сине, 

кад март ћудљиви буђење наговести, 

кад се крило птице у облаке вине 

почетком априла, око Благовести. 

Срце ми обузме нека игра моћна, 

а поглед поприми плаветнило неба, 

напупелог грања шапутања ноћна 

окрепе ме више од воде и хлеба. 

Тад безглаво лутам по бескрају њива 

и напајам чула, сваку пору коже, 

у руменом јутру што свањива 

Тебе препознајем и хвалим Те, Боже! 
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Милован Мићи Петровић 

 

 

 

РОДОЉУБЉЕ ВЕРУ КРАСИ  

 

 

На видиковцу вековног огњишта, 

Стазама духовности, чистог срца, 

Родољубље и мудрост  веру краси 

Православним  ореолом разума, 

Благостањем златног олтарског крста. 

У облацима царства небеског, 

Свевидећег невидљивог померача 

Вера је све јача! Колевку Крсне славе 

Воштанице са колена на колено заре. 

Да не претвори никада у сенке сећања 

Храмове  нашег светог крштења, 

Крштеницу не отуђимо забораву, 

О злу да нам душмани не мисле, 

Стварношћу православље поиграва. 

Вером, истином, са земље или с неба, 

Опстанком у немирном, тешком добу 

Бескрајну слободу себи да уложимо; 

Дедови да нам се не преврћу у гробу! 
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Зоран Додеровић 

 

 

 

БАБИН БУЏАК  

 

 

 

О ветрови, о олује ненадне 

Што облаке беле гоните 

У плаветнилу небеском 

Попут стада без пастира 

Сјај сунца помрачи 

Сиви плашт небески 

Носи кишу жедној земљи 

Из бабиног буџака 

Воћњацима фрушкогорским 

Зеленим стабљикама кукуруза 

Постројеним као војници 

На бранику отаџбине 

Бостану жедном сунца 

Са шумом летње кише 

Манастирског звона звон 

Слио се у сан вечи 

Капи кише што падају 

Имају божанску моћ 

У језеро се претварају 

Небо са земљом споје. 
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Милица Мима Дмитровић 

 

 

ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА  

 

Када љубав опет о благдану дође 

обданиће радост уснулога стада, 

у порти мог срца отвориће двери 

где царују вечно вера и нада. 

 

Пред њом ће занемети неверице 

кад је виде под сребрним гајтан везом, 

заумљену, вечно младу, 

Божијим ликом овенчану. 

 

У пламену славске свеће окопниће кристал сузе 

узвисити мук што оста у арији монашкога поја, 

подарити радост 

кад испијем путир благости господства. 

 

А ја ћу молити, златним лишћем окићена, 

кô што знам – вазда сама, 

бројанице срмом плести и слушати шапат неба, 

звон свог била у венама. 

 

И опет ће доћи љубав благодарна, 

 сва у свили и кадифи, и у сјају оних дана, 

 у јелеку с мојих груди, у кошуљи твог дрхтаја 

да стане уз престо свечаног чекања. 
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Заиграће коло у кључу тишине, 

зазвониће вера на вратима врта, 

заблистаће нада кô што могу јутра, 

запеваћу и ја – благдан је и сутра.      
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Стеван Милошевић 

 

 

МОЛИТВА МОНАХА  

 

 

Кад муња плане и својим бичем 

расрди окна звезданог неба, 

а ветар хуком призове немир 

који нас кришом и пакосно вреба, 

у некој шуми или на гори 

где ехо страха пркосно јечи, 

уз бедем мутних капљица кише 

чуће се мило шапутање речи. 

 

Погнуте главе, здружених шака, 

са питком сузом што лако буја, 

свако ће слово шапутања тог 

красити ноћ кô песма славуја. 

Није то цвркут, ал’ ветар мири, 

гони и зрна киселих соли, 

са Мајком Божјом, скрушеног срца, 

монах за опроштај моли. 

 

Док хорде сени дивљају криком 

и траже пораз његовог чина, 

празног стомака ал’ ситог духа, 

молиће свеце и Божјег Сина, 

за зрно чуда, за искру наде 
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и мирни расплет људскога века, 

у таквој молби синуће јарко 

из дна блата у богочовека. 

И оно мало што му је дато 

радо ће увек делити свима, 

 

подвигом овим имаће за се 

више од оног што злато има. 

Славиће Бога и кад све мине, 

трени без вере њему су шкрти, 

молитвом својом у судњем часу 

лишиће душу терета смрти. 
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Бранислав М. Вуковић 

 

 

ЗАПИС СА ФРУШКЕ  

 

Сабрасмо се у Господу 

и пронађосмо 

темељ свој 

 

сложисмо се у двоје 

 

пробудисмо радост 

да нам тишина 

изнад глава не звоца 

 

призвасмо неимаре 

и ниче храм 

из дланова 

 

обрадоваше се 

и гора и вода 

шуме прогледаше 

а птице отворише уши 

да чују 

 

неко додаде 

на чистој екавици: 

Кад нас не буде више 

и за ову ће светињу 

говорити – 

беше ново 
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Славко Вуковић 

 

НАДНАРАВНЕ  РАВНИ 157 

 

Иде и плаче који носи сјеме да сије; 

поћи ће с пјесмом носећи снопове своје. 

    ( Пс. 125-6) 

 

Опет нас вијекови ломе кроз ждријела и брзаке, 

кроз букове, кроз бране и бездане. 

Ти, што невидљив у магновењу разгониш олује и облаке, 

зацијели своме убогом роду ране. 

 

Опет нас зазивље хљеб наш насушни са олтара, 

зачала, пјенија, катизме из псалтира, 

опет се над нама ново небо отвара 

и излива благодат изнад манастира. 

 

Ти собом самјераваш све вријеме свијета, 

равно и наднаравно, тежећи своме миру, 

жертва хваљенија, во вјеки прињета, 

за пречист причест у часном путиру. 

 

Чак и када ћуте – говоре те двери 

кроз жубор вијекова, ношен валовима... 

Нек’ нам дом ту  с надом вјекује у вјери! 

То нам љубав збори да нас вјечно има. 

И само црнорисци у дугим молитвама ноћу 

открију да ријеке теку узводно, а воде низводно, 
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и само они који могу издржати самоћу 

изрећи ти знају то лице благородно. 

 

Иде и плаче који носи сјеме да сије; 

поћи ће с пјесмом носећи снопове своје. 

Нека нас наднебесна благост обавије, 

прими нас, Вишњи, под окриље Твоје! 
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Љиљана Фијат 

 

 

 

ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Можда ће нестати, безнадежно увенути, 

речи што значе оно што се не каже 

и које чула више не могу скренути. 

Ноћу су црна и велика брда. 

Месец је проткан болом у виду чудесног цвета 

Изнад Бешенова. Поврх гробнице Александра Рашковића, 

последњег команданта Петроварадинског пука, 

који је сласт славе српског војника пронео 

у биткама код Франкфурта, Лајпцига и Граца. 

Ова чаша вина њему је у част! 

Грдна магла можда ће нестати. 

Моћ времена стварања, богатства преконоћ. 

Бесциљност људи који се другима продају до кости. 

Као бела трун на рамену Светог кнеза Лазара 

пре него што је из Бешенова пренет у Саборну цркву у Београду. 

И попут бљеска светлости – тело, лице и држање црквењака 

очитаће молитву захвалности 

када се звона бешеновачка огласе. 

Јер већа од небеса нисам видео. 

Невидљив је померач облака! 
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Властимир Станисављевић Шаркаменац 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Невидљив је померач облака, 

но, да ли жив је, или је само идол, 

да ли му личим, или сам од горштака, 

да ли у причи, али ја сам га видô? 

 

Кад је сиви киш-облак натерô 

к сувој њиви сеоског сиромаха: 

Не помреше деца својом вером, 

син му беше, друг му пуног даха. 

 

Други пут кад ослепљен девојци 

у брак утка најлепшега момка, 

красише је свадбе хит-увојци, 

брат за сеју: Вучем звона громка. 

 

А трећи пут невидљивог гледнух 

кад уз шкрипу старачких колена 

старцу-даси да ми скочити, једну 

бебу спасити с „точка запењена“. 

   * 

Тај се јави „кад му се не дугује“ – 

час је прави кад се у Њ верује. 
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Миланка Бурић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА   

 

Сузе нижу бројанице око зглоба 

Који држи чашу животне бујице, 

Човјека распињу његова два ока 

И срце које невјером трује се. 

 

Како не писати о трњу, 

Како не говорити о страдању? 

Али, стани, шта знаш о Васкрсењу, 

Докле мислиш да живиш у падању? 

 

Господ је ту сваког па и овог часа, 

А у Њему најсигурније уточиште, 

Рјешења и чуда из Његове руке Спаса 

Чекају на тебе – и зато одмах буди се! 

 

Тамо у теби је одговор на бригу: 

Души си ускратио мирис храма, 

Па се васељена окомила на твоју снагу, 

А из невоље душа не може да изађе сама. 

 

Разуми тајну Божије љубави: 

Твоје је да се Њему предаш, 

Не брини за овај живот пролазни, 

Господ ће, вјеруј, свега да ти пода. 
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Воли, милостив и пожртвован буди, 

Храбар да обећање Богу живиш, 

И весели се кад те свијет мучи, 

Јер том свијету бићемо увијек криви. 
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Марко Поропатић 

 
 
 
ПОДЗЕМНА ЕЛЕГИЈА ПОМЕРА ОБЛАКЕ  

  (Браниславу Петровићу) 

 

 

Јесам ли то замукô испод биља 

и прах сам и слушам тишину 

и бледим у непомену збиља, 

jесам ли пропао у празнину 

збратимљен са фауном и флором 

загледан једино у голо ништа 

бездоман украшен хлором 

док из костију споменак блиста? 

На подземну елегију зар подсећам 

није живот ово испод биља 

ризу зар да место кичме осећам 

тупу нулу место пехара изобиља? 

Јесам ли то замукô у овој трави 

и кост сам испод зелене длаке 

и друштво су ми вредни мрави 

и не видим Оног што помера облаке? 

Ипак у хладном невиду слутим 

да је живот нешто сасвим друго 

краснију будућност гласно ђутим 

вечност траје кратко а трен предуго. 
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Славко Марковић 

 

 

ПЕСНИЧКО ХОДОЧАШЋЕ НА ФРУШКОЈ ГОРИ  

 

 

Свету тајну песник има: 

у облаке жеља да узлети воли – 

болу песме не одоли... 

Измаглица песме тражи 

да оснажи своје биће – 

кад ће моћи снове звати, одсањати, 

запловити тајном зрака, световида, 

надахнуте руке Божје, 

позивима са Ловћена: 

„Свемогућство светом тајном шапти 

само души пламена поет!“ 

Са Ловћена у „зракама“ 

позив песме тајни плови 

к Фрушкој гори, 

невидљиви сабор чини. 

Ходочашће свих песника 

на путеве жеља води. 

Тајну песме, као живот, 

оковаће речи свете, 

да узлете у висине – 

да се с душом песник сретне. 

У милине рајске зоре 

све се слије с хармонијом вечне тежње... 
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И снови и жеље песнике ломе 

док песму створе! 

И опет, и опет тону – 

у своје непреболе... 
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Јесењин Ј. Туркић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЈЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Вјетри живота ломе нас болно, 

Кô вите травке танану влат, 

Душа пространа поље је бојно, 

А живот борба и стални рат. 

 

Стрпљиви ковач оружје кује, 

У огњу жари, у води кали, 

Водом му меком снагу дарује, 

Пламом милује, жести и пали. 

 

Промислом својим премудрим, вјечним, 

Невидљив је помјерач облака, 

Увијек и свагда бодрећи нечим 

Човјека палог, грешна, нејака. 

 

Сва искушења Господ нам шаље, 

Љубећи нас много и изнад свега, 

Путем спасења кренимо даље, 

Њега славећи, љубећи Њега. 
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Весна Бобић 

 

 

 

 

БОЖИЈА ВОЉА  

 

 

 

Рекао си: Отићи ћу, а ти не тугуј много, 

не можемо ништа против Божије воље. 

Загледан у светло своје душе, ћутао си 

и вирио кроз остатак времена чекајући. 

Стрепела сам од сазнања да ипак одлазиш, 

очекивала чудо, милосрђе, дар неба. 

Божија воља – рекао си и пожурио да 

додаш још коју шаку несебичне љубави. 

Рекао си: Чувај се, деца гроб некʼ уреде 

како сам замислио – онда смо плакали. 

Отпловио си Божијом вољом, прво у сан, 

са сузом у оку, јер у сну је мање болело. 

Још не могу да верујем да си отишао, 

испраћен кишом и звездом падалицом. 

Божија воља – кажем тихо не померајући 

тишину насталу твојим одласком. 
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Јасмина Малешевић 

 

 

НА ОБЛАКУ МЕКОМ  

 

 

О невидљиви 

У светлости сакривени 

Дању помераш облаке лаке 

Ноћу упрежеш кочије златне 

И шириш руке да скупиш боли 

Мајке земаљске 

Док се за здравље свецима моли 

 

О невидљиви 

У вечности сакривени 

Дању помераш облаке тешке 

Ноћу звездама снове недриш 

И шириш руке да скупиш муке 

Оца земљоносца 

Док љутим знојем небеса кваси 

 

О невидљиви 

У љубави сакривени 

Тебе виде блага слова 

Тебе виде речи песме 

Од змије и пламена 

Од јабуке и камена 
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Нађа Бранков 

 

 

 

ПРИБЛИЖИ СЕ, ГОСПОДИ  

 

 

Тако смо ништи под престолом Твојим, Боже! 

Вучемо репове греха, копита калдрму стружу, 

земља нам у устима, из срца чкаљ ниче. 

 

Прах убоги јесмо, 

сагрешисмо, Господи! 

 

Опрости среброљубије, славољубије, самољубије, 

сагрешисмо, Господи! 

 

Опрости многословије, празнословије, злословије, 

сагрешисмо, Господи! 

 

Опрости лакомство, неверство, зверство, 

вео тајне скини, јер ноћ је одмакла, 

раскуј нам гробове живота, изведи... 

На прапочетак врати, кад лебдео си над водом, 

Тама беше над безданом, а земља без обличја и пуста, 

кад пећина нам беше дом, над главом звездозарило 

слеме. 

Сети нас давнине и првине, ево, иду дани! 
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Глас самбуке, трубе и свирале пред Тобом је, 

на језику Ти милост за нас слабе, нижње 

 

што веру истоком чувасмо, 

Твојих се путева држасмо. 

 

Дух свој опет у човека и човечицу дахни! 

 

Са сузама кајање мешамо, 

трисвето Те величамо. 

 ... 

Зацели мољење наше... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

171 

 

Mирослав Мише Болтрес 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Он – све је створио, 

све види, све чује и све зна! 

Све тајне земље и неба дозна, 

Он – свестворитељ! 

Невидљив је померач облака... 

Упаљено кандило гори пред иконама 

од постанка хришћанских времена. 

Поглед ка небесима – да нас од зла сачува, 

 

Он – свечуватељ! 

Невидљив је померач облака... 

Дан и ноћ, месецима и годинама 

ка Њему тече непрестана молитва: 

да нас благосиља и дуг живот дȃ. 

Он – сведржитељ! 

Невидљив је померач облака... 
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Радојица Перишић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Невидљив је померач облака, 

Иако га тражим с оба ока; 

Није видљив или ја поглед немам 

Који види даље од мог скока? 

Невидна су облакова леђа, 

Горња страна која види горе; 

Није видан ветар над облаком 

Нити капља која пуни море. 

Невидне су слутња и најава 

Да ће облак нестати сливањем; 

Није видно месечине светло 

Укривено облачним скривањем. 

Није видна Даница у сутон 

Ако облак засени јој лице; 

Невидна је али знамо да плови 

Врхом неба до дневне ивице. 

Све невидно, скривено и тајно 

Приземљеној човечијој мери, 

Али је видно душевноме оку, 

Промишљењу, свевидећој вери. 
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Данијела Јевтић 

 

 

 

СКРИВЕНА ЛЕПОТА  

 

 

Један цветић стидљив, 

за друге невидљив, 

испод лишћа вири,  

нежношћу ме смири. 

 

Под плаштом од неба, 

цветић као зеба, 

зна да Бог га чува  

и док ветар дува. 

 

Свој твари смисао 

Бог је уписао 

и утеху шаље 

кад је тешко даље. 

 

Ко поуку тражи,  

цветић неки га снажи: 

Божији знак носи, 

немиру пркоси! 

 

Изнад шумског гнезда 

већ засија звезда. 
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А и цвет почива, 

лепота се скрива. 

 

 У шуми живота – 

 скривена лепота. 

 Само пут смирења 

 води до спасења. 
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Петар Н. Крек 

 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Плаветнило бистрог неба уресио облак бели, 

који се, попут ластавица, пространством овим сели. 

Час се пут југа, кô стрела, хитро устреми, 

а онда пут севера ухвати правац, лутач неми. 

Ни запад не жели мимоићи, нерадо мада, 

али свом се брзином устреми истоку тада. 

И пратим ту магичну, веселу, чудесну игру, 

у којој неко вешто покреће облак као чигру. 

Па упитах се: ко је и где се покретач скрио 

и како се на ову смелу игру одлучио? 

А зашто бих откривао ту истину бајну 

кад Господ све је срочио у приповетку тајну! 

 

   

 

 

 

 

 

 



                          

176 

 

Љиљана Глигоријевић 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ  

 

Притајен, невидљив небесима ходи, 

брижно прати своје стадо, 

путевима чистоте нечујно их води. 

Са дашком ветра шаље благост, 

дозива веру, љубав и наду 

да уче вернике смерности, лепоти, 

братској снази, људској доброти. 

Свету недељу у сваки дом шаље 

да се Оче наш из њега чује, 

а у цркви да се хлебом и вином причешћује. 

Невидљив је посматрач, 

будно је његово свето око, 

судбину за сваког од нас он тка, 

путеве нове ствара, не посустаје. 

Џиновска је у њему снага, 

невидљива али јака, 

померач је он облака, 

див-јунак је, сила свака. 

Неухватљив, невидљив је, 

и увек је он са нама, 

нашом душом титра, пламти, 

у нашим је венама. 

Бог је сила невидљива, 

али је стварна, али је жива! 



                          

177 

 

Цвија Ашћерић Митровић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Вију се и гомилају црни облаци, 

Тутње застрашујуће небом, 

Изнад затртих огњишта без кровова, 

Зидова, без врата и прозора. 

Помериле се границе разума, 

Помешале се стране света, 

Померио се часовник у вртлог, 

Обезвредили полови, и породи, народи. 

Зле силе предводе коло лудила, 

Невиним црвене реке бестидно, 

Истину лажима фарбају, 

Љубав пелцерима мржње калеме. 

Семе би да расемене, 

Светлост мраком да осване, 

Изворе да пресуше, мора да источе, 

А муње би према потреби. 

Само Свевишњи може да укроти 

Све то зло и похлепу, 

Стрпљењем и љубављу завека, 

Јер је невидљив померач облака! 
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Естер Терзин екс Маргит 

 

 

ЗНАМ ДА СИ ТУ  

 

 

Не видим те, алʼ Ти помераш облаке 

и будно пратиш све моје кораке, 

кад паднем, нежно ми руку пружаш, 

све моје страхове разоружаш. 

Знам да ме чуваш брижним погледом, 

из пепела дижеш једним покретом, 

нејака крила ка небу да винем 

и ширим Твоју љубав са висине. 

Поведи ме, Оче, стазама својим, 

без Твоје љубави не постојим! 

Врати се у срца све деце своје, 

јер без Тебе ни они не постоје! 

Чекам да се појави Твоја дуга, 

да се избрише сва бол и туга... 

Врати осмехе на наша лица, 

да цвркућемо кô јато птица! 

Знам да си ту, да помераш облаке 

и будно пратиш све моје кораке, 

да нежне руке ка мени пружаш, 

препреке на путу мом разоружаш! 
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Весна Балабан 

 

 

БОГ ЈЕ ЉУБАВ И ЖРТВОВАЊЕ  

 

 

Идемо на извор светињама да процветали Аронов штап 

и све свете реликвије чуване у ковчегу завета 

подаре нам моћ и снагу за добробит целог света! 

Боготражитељство је благодат, 

нуди нам духовно сазревање и само је одабранима дато 

да у вртлогу еволуције пронађу стазу откровења. 

Постоје разна веровања која мењају ментална лутања, 

смењују заблуде и богопознања. 

Бог се преко пророка Израиљевом народу јављао 

да подели божанске мисије, савете пуне љубави је слао... 

А као доказ сопственог сина жртвовао! 

Свако има властиту интуицију, а то је азбука Божија која из нас 

тече 

као вода са извора љубави – ни отворена пећница хлеб не може 

да испече. 

Свет је шаховска табла, потези, дела која чинимо 

без видљивог играча са друге стране табле, 

иако се сви претварамо да га одлично познајемо. 

Ипак ћемо једног дана за правила игре и препреке 

одговарати пред Њим за своје поступке. 

Животне прилике нас носе на нежељена одредишта, 

а сва та људска достигнућа без љубави су ништа. 

Важно је миран и будан бити, 
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животне рачуне стрпљиво сводити; да нам буде што боље, 

док се анђео и демон договоре које ће изабрати бојно поље, 

јер борити се са самим собом изгубљена је битка пред Богом. 

Вера у Њега одбија све ударце, док живимо у чуду свакодневице 

и нисмо у стању предвидети последице. 

Бог врло добро зна шта је најбоље за нас. Не разликујем путеве 

свевишње. 

Творчеве намере су мистерија моја и за све написане речи, Боже, 

хвала ти! 

Нека буде воља Твоја! 
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Милојко Калосеровић 

 

ОРЕМ ЗЕНИЦУ ОКА СВОГА  

 

Орем по Косову равном 

Изоравам бразде душе 

О плугове одзвањају кости 

Ко звона Самодреже 

Из иловаче пили крв. 

 

Орем те Косово равно 

Пооравам незнане гробове 

Нигде камена  

Све крст до крста 

Земљо међу три Божја прста. 

 

Орем те Косово равно 

Кроз векове 

Нисам поорô ни по ара 

Срце у мени дрхти 

Изораће и самог цара. 

 

Преоравам цркве староставне 

Знане и незнане 

Све наше војводе 

Пале тиће 

Изораћу и Југовиће. 

 

Ораћу те голим рукама 

 Док је још сунца 
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 До последњег зрака 

 Првог сумрака 

 И длан не згази стопа 

 Милоша и Марка. 

 

 Ораћу те Косово очима 

 И сузама из зеница 

 До Цариграда 

 И Свете Софије 

 У три Јерусалима. 

 

 Шта ако уморан 

 Изорем Вука 

 С упереним прстом 

 У Обилића 

 Снашао би се он и данас 

 Косово му пуно Бранковића. 

 

 Од поноћи до пред зору 

 По месечини 

 Према звездама 

 Орем своју и туђу земљу 

 Орем Косово похарано 

 Свето и отето 

   Не дам 

   Макар у орању 

   Остао сам. 

              Цик је зоре  

     



                          

183 

 

 

Одзвањају плугови росни 

Ко љевишка звона 

Оре се векови 

Увек и вазда 

Ораћу била ми ово 

Последња бразда. 

 

Орем те Косово равно 

У нафори и вину 

Телу и крви 

Твоја поља су олтар 

Твоје шуме порте 

Орем небо и земљу 

Друм и пут 

Праг и удут. 

 

Орем 

Моје повађене међе 

Тапије вечности 

Расејане мошти 

Просуте кости 

И нисам први. 

Орем 

По својој крви 

Зеници ока свога 

Можда изорем 

И самога Бога... 
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Снежана Танић 

 

 

 

ТИШИНА И ПРАСАК  

 

 

Тренутак сам 

за вечношћу јездим 

мора сам у реке улила 

Ћутим 

 

Речи сам предала рибама 

 

Ено их излазe из реке 

Проходале 

Огрнуте плаштом од светлости 

просипају искре уместо речи 

 

Заједно смо невидљиви победник 

над звекетом празногласја 

узлетом слабоумља 

над говорником са позорнице 

 

Тренутак сам 

из мојих груди 

потекоше харфе 
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Сара Јовановић 

 

 

ОСМЕХ ОБЛАКА  

 

Нису још моје виделе очи, 

или се бар поглед не сећа, 

како вино за гроб ти се точи, 

како се твоја угасила свећа. 

Још ниједну кап ове сузе слане 

не виде дан ни сунца зрак, 

испаре све већ чим зора сване, 

осмех је за људе, за тугу је мрак. 

Само су ове моје тупе песме 

кришом у себи носиле све ране, 

певале о чему се ни ћутати не сме, 

као бисер црни тињале кроз дане. 

И само је један поглед са висина 

стаклио ми очи у том диму сивом, 

био тихи шапат у свету тишина, 

држао ме руком својом невидљивом. 

Док све у глави ломило се снажно, 

слао ми је птице да ми осмех дају 

и само понекад неко подне влажно, 

онда кад боли ојачају. 

Кад живот сасвим у мени је стао, 

када све песме још не беху наше, 

један је облак без гласа показао 

оно што усне никад не казаше. 
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Јасна Арбанас 

 

 

МИЛУНКА САВИЋ – СРПСКА ХЕРОИНА  

 

 

Мила моја Милунка, најмилија, 

мој Милуне, 

таман си стасала 

да понесеш кућни праг 

и преслицу, 

да извезеш своју девојачку спрему 

и припремиш тканицу, 

а онда љута гуја три пута уједе, 

дан у ноћ, ноћ у дан се премете, 

па ти своје девојачке плетенице 

у тробојку српску исплете. 

Узе пушку Милунка, мој мили Милуне, 

па на бајонете и мушке главе, 

а ка теби цео-целцати земаљски свет своје пушке окрете. 

 

Зато ћути, Милунка, 

Милуне мој, ћути мушки 

и тајну чувај све док метак 

кô орден са прса женских 

причу твоју не откине, 

па по војсци малој, храброј, 

вест се шапатом чује: 

ево жена-војник кад јој време није, 
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ако је икад време за војевање и погибије. 

 Раме уз раме са браћом својом 

 по страшној српској Голготи ходи, 

 а онда некако женски 

 учини и више, 

 јер потпуно сама 

 у заробљеништво одведе 

 заробљене 23 братске душе. 

 А све тихо – да не може бити тише! 

 Тешко је, Милунка, мој Милуне, тешко 

 кад се земља запали, 

 кад гори 

 и гора и вода, 

 кад у очима човека вук завија, 

 а ти си једино жељнa дана 

 у којима се слобода свија. 

 Па када се после Албаније, Крфа, Вида, 

 Кајмакчалана и Солунског фронта 

 свет и све накако смири, 

 они сељаци, ратници, јунаци, војници 

 у заборав кренуше, 

 моја Милунка, мој Милуне, 

 ако се тешко и славно 

 икада може заборавити. 

 Па на твоје груди твој краљ качи ордење 

 и славни савезници Французи 

 Легијом части овенчаше те, 
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а ти на својим прсима пркосно 

орден материнства носиш 

и дечије осмехе гајиш, 

ти – у којој се мајка, војник и човек 

у једној жени слави. 
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Драженка Трбовић 

 

 

ИГРЕ СВЕТЛОСТИ  

 

 

Има ли лепшег 

Од погледа ка небу 

У смирај сунчаног дана, 

Има ли радости веће 

Но од болна извидана. 

Кад игре светла 

Преламају се нежно 

Кроз облаке беле и прозрачне, 

Ма како око рањено је, 

Небеске слике га привлаче. 

Али полако 

И вештачки синоћ 

Убелило је ноћ, 

Озарило те 

И уплашило – 

И лажно има моћ. 

 

Да ли можеш рећи 

Која је светлост 

Лепша и трајнија, 

Која ти за срце, 

Која ти за око 

Лепи се и прија? 
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У смирај дана 

 Боје лимуна 

 Сунце нам небо краси, 

 Облаци бели га испраћају – 

 Помилуј, Боже, и спаси! 
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Душан Карановић 

 

 

ВРАТА И СВЕТОВИ 

  

 

Куцајте и отвориће вам се, тражите и наћи ћете! 

Јер дарови духовни не долазе од људи него од 

Бога, 

и не могу да их приме сви, већ само они 

који ишту и траже, траже и налазе. 

Тај други свет није над нама, него је у нама, 

и не отвара се споља него изнутра, 

и не закључава се онима који му долазе, 

који Бога и Духа Истине траже. 

Куцајте и отвориће вам се, 

кад  ходате и кад спавате, кад сте тужни 

и кад се радујете, 

кад сте сити и кад гладујете. 

Јер се врата (сазнања) откључавају тајно 

и остају отворена трајно. 

Иштите и даће вам се, тржите и наћи ћете, 

јер  ко иште прима, а ко тражи – налази. 

Тражење на овоме свету траје доживотно 

и  нема ништа скривено да се неће открити 

нити  откривено, а да се неће дознати. 

Милости потражи, а не прилога, 

Господа Бога у срцу живога! 
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Славица Јовановић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

 

Невидљив је померач облака, што скупља муње у небеске вреже, 

кад злотвори кидишу на Србе, муње баца док се не разбеже. 

Он разгони облаке од сунца и пулсира кроз свако људско срце, 

поруке нам шаље по птицама, светлости неба, православља луче. 

Кад помислиш да живот је мучење, светлост тами уме да 

пошаље, 

месечину, мио мирис кише; све је ближе што си њему даље. 

На небу се мачују муње, смењује се невреме и олује, 

невернима стиже опомена, ватрене ујешће их гује. 

Он све зна, он душу ослушкује... 

Кад се вера ожили у мени, као пелцер небу се уздигнем 

и скамењени камен раскаменим, задивљен поглед небу дигнем 

и угледам небеску лепоту, врапце, птице, соколове илʼ вране, 

златовезом исписују звезде васељене чудесне путање. 

Рађају нам и неплодне њиве кад разгртач разгрне облаке, 

кад жар испод пепела разгрнеш, букну ватре, огњишта се зажаре. 

Наслућујем плаветнило док гледам небо илʼ у очи претке, 

кô миомирис смиља и босиља, њихаће се још српске колевке. 

Невидљив је разгртач облака кад посрнеш, мислиш нема даље, 

и не видиш његових корака кад те дигне и кренеш усправљен. 

Да тебе и род твој благослови, да су вечни српски родослови, 
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да у теби кô река жубори и кô птица да ти проговори... 

Само он те жигосаног воли. И сакатог, а и бескућника, 

само он уз тебе корача, он је твоја сенка, твоја слика, 

и небеско твоје огледало, где ти пише рукописом птица... 
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Дара Радојевић 

 

 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  

 

 

Нешто има! То је тек почетак почетка, 

Ексер у дасци неверице. Први рез на тврдој души... 

Верујеш да „Нешто“ има, високо горе, иза облака, 

И да некакве везе имаш са тим што називаш „Нешто“. 

Док се не раздани...  Прва зрака  

Љубави небеске на твоје теме прсте стави 

И нова мисао у срцу се јави: „Неко“ има! 

Високо горе Неко има! 

 

Је ли то Господ? Одмичеш, клецаш уз узак кланац... 

Ех, да ти је да се укаже Његов лик! 

 

Па да поверујеш бићем целим, Њему у руке живот предаш, 

О Њему певаш, причаш, пишеш и чврсту веру проповедаш: 

Мени се указало Његово лице! Да срушиш зидове неверице. 

Ех! Али није... Но  слутиш само, срцем га чујеш, 

Речи Његове ослушкујеш, са дна твога бића долазе ћутке. 

А у срцу две гугутке сложно певају рајске сонате, 

Чујеш ту песму, куд год да пођеш, оне те прате. 

 

Облак се бели небом креће, бескрај бескраја тајну скрива, 

Бог се скрива у тиховању, а у теби је љубав жива.  
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Лет... И та птица под крилом понеће 

Азбуку твога живота, до задњег слова дописану. 

Куда ћемо? Причај о томе, птицо лака! 

Али она ћути, не говори – и носи душу изнад облака...  
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ОДЛУКА ЖИРИЈА КОНКУРСА „НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ 

ОБЛАКА“  

 

 

Песме објављене у овој збирци стигле су на конкурс „Невидљив 

је померач облака“ који је манастир Бешеново расписао у 

пролеће 2018. године. Жири у којем су били песник Благоје 

Баковић (председник), победници претходна три конкурса – 

Јованка Новковић Перге, Владимир Јовић и Бошко Ломовић – и 

игуман манастира Бешеново, архимандрит Арсеније Матић, 

једногласно је одлучио да на овогодишњем конкурсу додели 

следећа признања: 

 

 

 

Прва награда: 

 

Дара Радојевић: НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА 

 

Друга награда: 

 

Јасна Миленовић: СМИСАО ЖИВОТА   
Сунчица Радуловић Торбица: ГРАЧАНИЧКИ ТИПИК 

 

Трећа награда: 

 

Жаклина Манчић: НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА  
Сара Јовановић: ОСМЕХ ОБЛАКА 
Биљана Делетић Милошевић: МОЛИТВА МОНАХА 
Милојко Калосеровић: ОРЕМ ЗЕНИЦУ ОКА СВОГА   
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Похвале: 
 
 

Иван Гаћина: НА НАДСВОДНОЈ ПРЕЂИ 
Горан Витић: МОЛИТВА 
Весна Радовић: НА ИСПОВЕСТИ КОД ПРЕСВЕТЕ 
Владимир Бајић: У НЕБЕСКОМ РОВУ 
Јован Н. Бундало: БОЖИЈА СВЕМОЋИ 
Драгица Шредер: ОМАЖ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
Павел С. Ђурчок: ОБЛАКОВОЂА 
Ани Стаjкова Иванова: НЕВИДЉИВ  ЈЕ  ПОМЕРАЧ  ОБЛАКА   
Никола Раусављевић: ИСПОВЕСТ   
Весна Фекете: НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОКРЕТАЧ ОБЛАКА 
Марко Јовичић: БЕШЕНОВО   
Љиљана Фијат: ПОМЕРАЧ ОБЛАКА   
Славко Вуковић: НАДНАРАВНЕ  РАВНИ 
Весна Бобић: БОЖИЈА ВОЉА   
Јесењин Ј. Туркић: НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЈЕРАЧ ОБЛАКА   
Гордана Јовановић Шарић: ПРЕТПРОЛЕЋЕ   
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Едиција БЕШЕНОВСКА ПРИНОШЕЊА: 

 

 

1. Бешеновска приношења (2015) 

2. Фрушка горо, Богу нек` је слава (2016) 

3. Земних милина небески крој (2017) 

4. Невидљив је Померач облака (2018) 
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