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ПОЕЗИЈА - МОЋНА ОДБРАНА СВЕТИЊА

Шесто

је лето како плодородне песничке њиве рађају
крупне и зреле плодове. Шесто лето је како моћни класови
наливају своја зрна сувим златом нашега језика и наше
поезије.
Бешеново је, као каква матица, својим зујем и својим
матичиним позивом, поново око своје теме и идеје окупило
песничке пчеле из свих наших пчелињака. Реч по реч, песма
по песма, глас по глас, своју духовну циглу и овог пута
приносе песници у све височије и све шире сводове свога
Бешенова.
Овог пута је само време у коме живимо, и у коме морамо
да преживимо и сачувамо своју веру и своје светиње,
одредило тему. А тема је одредила нас. Одредила је наше
време, одредила је нашу невољу и вољу. Време је донело и
искушење пред које је стављена наша генерација, наше
поколење, искушење које сами Бог са Неба посматра и
гледа какав одговор - припремајући се за одговор на страшном Христовом суду – данас дајемо пред прецима и пред
потомцима.
По овогодишњем одазиву на Бешеновска приношења,
видимо да је у питању богата и зрела песничка жетва.
Тема јесте јединствена, „Не дамо светиње јер оне нису дале нас“, али су приступи, упркос поприличном једногласју,
хвала Богу разиличити.
Сваки песник у овој књизи и на овом конкурсу је, по мери
свога дара и боји свога песничкога гласа, саплео ловороки
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штит молитвеног поја којим је спреман да своје песничке
груди испрси испред копаља безумља које нас је напало у
овом страшном веку и времену.
Црна Гора постоји хиљаду година. То је она свотовладимирска, светосимеонска, светосавска, световасилијевска Црна Гора... Црна Гора Светог Петра Цетињског,
Светога Исаије од Оногошта, Светога Арсенија, Светога
Стефана Пиперскога, Светих великомученика Превлачких,
Пивских, Величких… И других, небројених, који су је стварали на Небу, пред Богом, и на земљи, пред људима.
То је она Црна Гора коју смо бранили на Косову, на Фундини, на Царевом Лазу, на Скадру и Брдањолу, на Мартинићима, на Вучјем Долу, на Мојковцу, на безбројним пољима
небеским и земаљским.
И та хиљадугодишња Црна Гора доживела је да њена
одљуђена, одбожена, отуђена, отета, преварена, понижена, извређана „Црна Гора“, покушава да је отргне од
њеног вековног постојања и да слави десетогодишњицу
отцепљења од свог хиљадугодишњег постојања и силаска
са ума. Притом нападајући свој народ његов језик, његову
цркву, његову веру, његово и достојанство и постојанство.
Али, удар је нашао искру у камену. И та искра је пробудила
снагу која брани наше светиње. Преко 200 таквих искри
светли и у овој књизи. Њихова светлост данас, на радост
свих нас, обасјава порту Бешенова.
Благоје Баковић
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Гордана Бујила – Лозница

МИР БОЖИЈИ И ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Ја не тражим ништа, само мир у души,
и светиње наше нико да не руши,
Христова рука ка добру да ме води,
МИР БОЖИЈИ И ХРИСТОС СЕ РОДИ!
А шта човеку у животу треба?
Тек зрно соли и комад хлеба,
и неко да га кроз живот бодри,
МИР БОЖИЈИ И ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Желим вам, браћо, здравља и љубави,
Христово име вечно да се слави,
да заувек живимо у слози и слободи,
МИР БОЖИЈИ И ХРИСТОС СЕ РОДИ!
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Милорад Куљић – Стари Лединци

ОРЛОВСКИ ОЛТАР

Васкрсли Трибали Српске Спарте
пред Патрона свога часно стали.
Из пепела старе славне Зете
Сербионом гордим пропевали.
Зећанско је коло заиграло
у брдима славне земље српске.
За друге је себи изабрало
свету браћу, часне небеснике.
Свети Сава колу коловођа,
до њег ступа Свети Василије,
за њим Раде, Светац из Његуша.
Српско племе свештају литије.
Стена свака орлом закликтала
да олтаром заклетве постане.
Цела Гора Црна пропевала
да у чојству Обилић устане.
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Веселин П. Џелетовић – Београд

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Ноћ је, и магла, пахуље веју
колона ћутке ступа кроз снег
молитве тихе душу им греју
промрзле руке милују стег
А изнад горе небеса ћуте
и тек понекад пошаљу знак
да деци својој осветле путе
разгрну дрски, претећи мрак
Умине тада кијамет, мраз
полегне снег, прхне ко иње
кад српски народ чува образ
литијом брани своје светиње
Колона новим даном је дужа
а вера јача тренутком сваким
док брат свом брату руку пружа
газиће заједно кораком лаким
Иста нам крв, језик и вера
у сваког Србина мисао та
од исте поникли кладе и ивера
а Црна Гора српска је Спарта.
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Кристина Павловић Рајић - Земун
ГОРСКО ЈАТО

Расцвета се божур усред мрака,
усред мраза сазрела тробојка,
вијори се широм Црне Горе.
Умислио цар малене земље
Да гордошћу он и Небо држи
А не зна ли да је цео свемир,
Не тек камен, у рукама Бога?
Додијало већ одавно зло je,
јер нас ружи именима новим,
преоблачи, подмићује, прети.
Али нас неће клети прадедови.
Крсна слава и струна гусала
корење су на чије нам гране
не пријања калем худ, злоћудни.
Литијама звоне будна звона
за одбрану крста православна,
који блиста изнад сваког храма.
У припрати српски су ктитори.
У аманет роду оставише:
вером својом себе да сачува.
Српска црква Нојева је барка
У даждима за времена многа.
Стегни сине, чувај кћери мила,
Тропрст чврсто - да опстане српство!
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Гордана Јеж Лазић - Београд

ЖИГ

Скупо је сунце с оне стране стакла,
прокужено милиметрима до пакла.
Реална ситуација.
Небо опет чита плаво опело,
земља гута тело по тело.
Реална ситуација.
Зверињи жиг корача моћ,
још један уклети век клечи у ноћ.
Реална ситуација.
Пред жетвом неми,
наши се греси исповедају сами:
Пшеници. Трави. Камену. Мраву...
Човеку. Творцу. Анђелу. Свецу...
Унакрст сузе испијају причест.
Надреална литургија!
И све ће лепе лобање наше
у рајском строју у крајпуташе.
И све им речи. И све им очи.
И све им стопе угушене
у круг унакрст молитве и песме.
У плам ветра и дах свеће. У васкрснуће!

11

Весна Радовић – Београд/Херцег Нови

ЗАКЛЕТВА ГРЕШНОГ РАБА БОЖЈЕГ

Танки су зраци јесени,
А риђа крда далеко,
Одлазе, беже облаци,
За брда нестају, преко.
Ко дух што лебди високо
И шири тешке отрове,
По земљи расту корови
И плету мртве чворове.
По њима газе погани,
Чизме им црне, дубоке,
Ти, што Бога не моле,
Завидни, бацају уроке.
Јесмо ли побожно устали
Или смо мало заспали,
Док су нас људски изроди
Испод коже черупали?
Крв су нам свима сисали,
Редом, по слову и броју,
Кунем се, људски несоји,
НЕ ДАМ ВАМ ЦРКВУ СВОЈУ!
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Сања Манчић – Смедерево

ХВАЛА ЗА СВЕ

Моје су зоре ту где се гасе
сузе и пламен док скупа горе,
моје су ноћи будне сањале,
шириле руке да грле док боле.
Дани су моји заспали сами
сати су сакрили минуте младе,
моје се године множе кроз твоје
док ми се јуче са сутра слаже.
И све се моје постројило
у прве редове стало немо,
и уплашено и поносито,
да прими ордење заслужено.
За тугу на мах, срећу у трену
за спокој и мир, наду поклоњену.
За велику веру и све благослове,
за уклоњен страх и молитве ове
хвала што чујеш мисли док роморе,
док хвала немо моли срце моје.
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Ратко Поповић – Стара Дубрава

МИТРОПОЛИТУ АМФИЛОХИЈУ РАДОВИЋУ

Пола вијека славиш Бога и Христову цркву градиш,
Вјерни слуго рода свога, народ види то што радиш.
Храмове си обновио, залутале стаду врати,
Вјернике си у храм свио, Црну Гору ти позлати.
Ти си чувар наше вјере, освећујеш светилишта,
Неки желе наше цркве да претворе у згаришта.
Митрополит кад постаде, Црном Гором cунце сину,
Благослов ти Господ даде да се винеш у висину.
Уз народ си стално био, зидао си цркве нове,
Православље учврстио, тргаш ланце и окове.
Први си до Светог Саве, Његоша и Василије,
Власти се у блату даве, из вас Божја љубав грије.
Уз благослов свога Творца и сâм народ васкрсава,
Од духовног уче оца како вјерa ce спасава.
Не смије се никад више поновити она слика
Кад злотвори ту убише сто педесет свештеника.
Стрељали су и владику, крстовима пуне раку,
Вод стрељачки одан Титу носио је петокраку.
Кад ти дође на Цетиње, из темеља све се мијења,
Заблисташе све светиње, поникоше из камења.
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Милојка Јеловац – Пљевља
ТУ НАМ ЈЕ СПАС

Манастир Тројице у смиљу ћути,
духовну снагу пијем са његове воде,
не смијеш ногом крочити горе,
из сваке руже трн ће да те боде.
Ево и Свети Прокопије каже,
прелијепа црква из мојих Шула,
крај ње ми гроб тате и брата,
давно ме гуја ујела љута.
Не сипај соли отвореној рани,
превише народу задали сте муке,
не дам ти ни храм Георгија Светог,
на брду изнад званоме Гуке.
Дубочица манастир језеро краси,
молитвом чува сав народ свети,
дрзнеш ли доље проклетство те чека,
преко нас мртвих њу ћеш нам узети.
У дому моме кандило гори,
тамјан ми мири и души прија,
молим се крај иконе Василија Светог
док крст љубимо и дјеца и ја.
Света ће Петка ово да памти,
зло, терор, нападе од вас,
а ми кличемо колико нас има:
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ, ТУ НАМ ЈЕ СПАС...
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Десанка Ристић – Кикинда

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Не дамо светиње
Јер су завештање
Небеско имање
Корени наши
Појила душе и
Пламен огњени
Не дамо светиње
Крила су анђела и
Сузе Божије
Ватре неугасиве
Благодат и
Духовне колевке
Ако дамо светиње
Мошти ће устати
Не дамо светиње
Кивоти ће замиротичити
Међу младо и старо
Христос сишао
Иконе проходале
Небески мач засијао
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Милош Делибашић – Кула

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Вековна огњишта Божијег духа
и наших душа мелем и спас
народ чува, душом и телом
не дамо светиње, јер оне нису дале нас.
Кажу да Бога сила не моли
среброљубље режи као бесан пас.
Џаба ти, сило, одступања нема
не дамо светиње, јер оне нису дале нас.
Православно срце не боји се сабље
једина водиља му је Божији глас
и зато, фарисеји, не хулите залуд
не дамо светиње, јер оне нису дале нас.
И тело кад једном постане прах
душе ће следити Божији глас,
оне су сложне и гласно одјекују:
не дамо светиње, јер оне нису дале нас.
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Милан Чорак – Вуковар
КОЛЕВКА ВЕРЕ И ЈУНАШТВА

Мисли су моје у колевци српској
на Косову пољу где су и корени наши,
у сновима мојим цркве и манастири
молитве Светосавске вечити међаши.
Колевка вере и јунаштва овде је наша
Патријаршија пећка, Дечани и Студеница,
наше вере темељи вечити, чврсти и трајни,
за будућност вере вечна узданица.
Ту се наша прошлост свеколика скрива
што је овде живот ствара вековима.
Лаб, Дрим, Ситница овим пољем теку
док се небо плаво огледа у њима.
Газиместан је крв јуначка залила
имена тих јунака вечно се памте,
ту су црвени божури из крви израсли,
срце испунили и као пламен пламте.
Памтимо Лазара и Југ Богдана
и његових јуначки девет Југовића
и мајку којој срце препуче од туге
памтимо храброст Милоша Обилића.
Не дајмо ником то сунце и лепоту
да нама само успомене оставе,
да их волимо и вечно тугујемо
да нам само суза у оку остане.
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Илинка Марковић – Нови Београд
ЧУЈЕШ ЛИ, МАЈКО, СА СВЕТИЊА ЗВОНА ЗВОНЕ

Чујеш ли, мајко, са светиња звоне звона!
Крочи земља ка небу, светиње је дигла из чистог пламена.
И гле душмана, ђавољег поданика,
распојасан, осион светиње туђе би да хара,
умислио да је моћан и да је његова земља.
О, Боже, искушаваш ли нечисте, који роду не припадају
твоме,
склони их, молим Те, склони са земље, нека горе у паклу
своме.
Градили су неимари веру нашу, не штедећи снагу своју,
док темеље њене нису трајно учврстили.
Уткана је у њу љубав и покорност саздана од чистоте,
нечист залуд за слабостима трага, веру покидати не може.
Опет земља светли, док православље своје битке бије,
душмана је увек много, алʼ Богу је вера најблискија.
Светли данас нама и Свети Василије Острошки,
како давно, давно, под недаћама овим био није,
да осветли верницима пут ка Божијој милости.
Дигле се Божије слуге, јака вера на земљу је сишла,
искри вера чистоте православља, вековни смирај сваке
душе.
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Душмани светиње пале, узалуд желе да изгори православље.
Проклела их је свака душа, православље се не руши –
и што зло сруши, снага наше вере диже и обнавља.
Никоме не дамо наше светиње, јер оне нису дале нас,
живи и живеће српски род, људи су смртни, а светиње
трајне.
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Никица (Душан) Банић – Инђија

СВЕТО ОГЊИШТЕ

Издубљено у камену, кô да је с неба сишло,
на главицу спустило се, вијековима,
ту остало свето село моје.
Крај бадема садио сам чешњак биjели,
међу шкриљце црвеније њега мећô,
рађало је благодатно, рађало је берићетно.
Изјео га пуно пута, чувô ме од здухача,
гвоздензуба, видина и вјештица.
Све је било тако до онога љета
када је дошла Блага Марија, пресвјета.
На ручак ти си дошла, наша чуваркућо света;
није нас за столом било, помислила си:
ошли цркви, Светој Лазарици, причекаћу.
Склупчала се крај огњишта светог
чекајући починула чуваркућа, змија света.
Брецала су звона Свете Лазарице:
они неће доћи, они неће доћи.
Сањала је змија, света чуваркућа,
запрета се у лужину, сањала је:
они ће доћи, они ће доћи.
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Драгиша Ераковић – Ниш

ОПОМЕНА

Не рушите светиње
Оне су нас надом храниле
Не убијајте душе
Оне су вам љубав дале
Не ћутите молитву
Вера вам је путоказ
Ко се осмели
Светиње да руши
Клетва људи
И анђела
Брзо ће га стићи
Неће ни прашина
Никада га помињати
Споменик стида
Потомство ће градити
Кајање никад
Опростити нико неће
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Зорка Чордашевић – Франкфурт
БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА

Окади Призрен куда је неман газила – Љевишка Богородице!
Растјерај орлушине и Бијелог орла у гнијездо врати.
Капије широм отвори и у своју порту прогнану дјецу окупи,
охрабри паству – ту им је вјера прастара.
Засјај у небеса, од твога сјаја нека ослијепе џелати.
Љепота твоја у наше зјенице је стала –
Спаситељко вјечна и фина
најљепше што имаш лице.
Призрен је српски и довијека тако ће се звати.
Србија опет васкрсава у име Христа, Божијег сина.
По свијету расуто стадо скупи – нека се одмори мука.
Олтару своме небески народ призови,
у краљев путир наточи призренског вина
па своју дјецу причести,
у име Оца и Сина и Светога Духа.
Куполе твоје што их небеса славе
звонима у рану зору нека краљу Милутину јаве
да су ти опет фреске засијале, да псалми јече и звона
и да си још увијек – метохијска икона.
И не дај Метох никоме више, Љепотице!
Oд Бога и људи заштићена.
Сјаји у висине за сва времена.
Јер такве љепоте у свијету није
као што је лица твога љепота и мајке Србије.
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Снежана Марко Мусинов – Земун

КО ЧУВА – САЧУВА

Сведоци реалног времена,
слика црквених грађевина устаљена,
из даљине јасно виђена,
причу живота рађања и опстајања крије
кад све свеце обавије
плаштом незаборава,
за коју звоне црквена звона
и горе многе освештале свеће
под прозором овоземаљске среће,
чувања традиције и вечне истине
православне вишевековне оставштине;
светковина се чува да се историја не уруши,
истина духовна не угуши
и смернице добра не сасуше
етички узуси не наруше,
величина људска упамти...
Материјална добра су неопходна,
имају своје значење и вредност,
за оцену достојанства живота и дела
на заједништво суштина се свела,
а уметничке вредности од изузетне важности
о прошлом зборе, кроз оквире евоцирања и
неуништења,
на шта се саборност свела, трпељивост неувела.
Поен мира громадни је део хришћанског одабира.
24

Гордана Смуђа – Београд
СВЕЋА
Рекли су: наша је то земља,
Рекли су: туђа земља, туђина проста,
Рекли су: па, како земља цара Лазара?
Рекли: земља немањићка, па ућутали
Рекли су да су били
Осетили, видели и плакали
И говорили о томе само када их неко пита
А нико није питао
И била је земља угажена
Полегло цвеће с још мало лепоте
Коју су само птице препознавале
Рекли су: нигдина
Чаша јада, шака соли
Колико су само говорили
Када ништа нису имали да кажу
Па су рекли: земља слободна
Земља моја и твоја
Нека нова трава
На истом оном грумену земље
То сам прихватила
Још само да прихватим
Себе туђу, себе ничију
На тој мојој земљи
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Мирјана Марковић – Сремска Митровица
ЧУВАЈМО СВЕТИЊЕ

Гледам како сте
заборав олако прихватили,
згрожена
над пошастима
што лепоту грле,
упињем се у одгонетање
чему ваше заблуде хрле.
Градинари векова
у њу себе узидали
каменом,
сузама,
жуљевима
и капљама крви,
и зато не дам
да се светиња
гази и мрви.
Пред њом клекните ничице,
где год да сте,
она вас прати,
ко чедо своје гледа,
ваше ране је боле,
за вас брине и стрепи,
њене усне
молитве
за спас свих вас зборе.
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Горан Витић – Београд

ГДЕ ЈЕ ПОЧЕТАК И КРАЈ

Кô кроз маглу живот свима нам пролети
у сивилу људском што на земљи влада,
и када нас мудрост пословицом сети
да под исту крушку исти род опада.
И где је тај почетак и сам крај света
сам Творац свега што би знао рећи,
шта ће бити сутра и у које време,
ко ће којом стазом трње своје прећи.
Потражити светлост где се рађа тама
у тамници страха огољених груди,
где се људска душа са страстима слама
и божанство ново грешном мисли буди.
Теглећи Сизифов, свој животни камен,
и Христове ране и сопствене муке,
носећи кроз време свих предака пламен
испуцале често стискајући руке.
Откривајући стазе судбом поплочане
што су само кротки вешто знали прећи,
на плећима наде носећи сиве дане
анђеоска крила да би могли стећи.
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Душан Живковић – Мионица
ЛИТУРГИЈА

Литургија, литургија и звона
чују се обронцима, горо моја,
разлежу по теби најлепше звуке
док нам благост милује руке.
Звук звона у једном даху
приближно личе уздаху
кад верујући муку спусти
Бога дозива, молитву изусти.
У теби су, мила моја брдовита,
Србадије тела многа скрита
с надом да време дође боље
ту сачува Србину духовно поље.
У теби историја сакри веру
граничар Србин не дâ за вечеру
на олтар сокола постави
кликтајем Бога да најави.
Ти си то, горо моја, угњездила
у недрима манастире скрила
православним наду удахнула
вековима прогнане унедрила.
Јастребови и дан данас круже
и у теби своја гнезда вију,
православни, када се удруже,
сваку клетву истином побију.
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Горјана Ана Живковић – Мионица
ВАСКРСЕЊЕ ВЕРЕ

Васкрсење Христа, Сина,
живот буди, веру јача
где је пламен са висина
светлост изнад овог плача.
Васкрснуће Живог Бога
вером ново сунце нуди
не дај себе, не дај рода
потруди се, човек буди.
Витлејем нам звезду даде
ону која све обасја
душе нам се вером граде
помоз Боже, сад се гласа.
Нападају данас љути
против звона, светог поја,
само Христос може чути
кад молитва крене твоја.
Зато појте сви што знате
што сте вером ојачали
снагу душе да спознате
молитвом се ваздизали.
Васкрсење Христа, Сина,
живот буди, веру диже
када пламен са висина
збори да смо Богу ближе.
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Божидар Пешев – Београд

СВЕТИЊЕ

Кад сине муња и удари гром,
затресе се земља, планина и гора,
човек се врати бићу исконском
и буде оно што бити мора.
Страх од себе и Свевишњег Бога,
подсети га ко је, на давне претке,
на храмове, обичаје, доба,
рађање народа, реликвије ретке.
И сва дела што род његов чине,
на победе, поразе и наде,
а кад се душа као птица вине,
угледа светиње које се тек граде.
Тад осети снагу бесмртних титана,
који на плећима историју носе,
и на оно време у доба свитања
којим се потоњи векови поносе.
Зачује и гласе из дубине ида,
да сачува што род његов створи,
да Србин опет не мора да рида
и да кућа никад више не изгори.
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Верица Преда ПреВера – Вршац

СВЕТЛО, ПУТ И ТРАГ
(Светом Сави)

Замрачило
испред трпезе пуне
и златне круне.
Не видеше очи
од сјаја
дворских одора,
ништа,
до пута
Светога Духа
и неба,
коме само
ширина видика
треба.
И док је
око стаза
мрачило,
око свевидеће,
преко мора
и Атонских гора,
најмоћније
је зрачило
и принца вере,
који је
сакупљаше,
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мрве хлеба
по отисцима
Христових стопала,
у поздраву дана
обасјавало.
И врисне мисао
и тиха реч
оног који у слави узраста,
и оживи камен
и веже за себе
други и трећи
хиљадити...
и с Крстом,
на врху,
отопли,
осветли,
да се по дану,
ноћи
и пустоши
види.
И када је
Преображеном
и Праведном
сјај зенице утихнуо,
прогледале су
и проговориле зидине,
ојачали стубови,
оживела изворишта,
а пут додира
три спојена прста
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и одјек речи Лучоноше
синови и кћери
следише.
И данас
звоно звони
оном који је славу одбацио,
а у славу узрастао
и са Врачара
светло
из пепела живог
путеве обасјава
и траг потомцима
на веков векова
зденац пуни.
Сад огањ
узвишене песме
над песмама
пламти
и чистоту просипа
да растемо
и чврстином стене
место одабраних
сачувамо
за друго време.
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Жаклина Манчић – Житковац

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Столећима носе кроз време наше народно биће,
обликујући га у човечности, радишности, чедности,
јунаштву, у њима нас крепи, лечи и јача Свето причешће,
и везују пред олтаром девојке и младићи у свету везу
брачну.
Крштавају се душе младе унутар тих древних зидина,
молимо се у њима за здравље, спасење, утеху,
заједно са нама моле се свеци с небеских висина
да издржимо, не издамо, не поклекнемо у греху.
Чувају столећима списе у тајним преградама ризница,
историју предака писану крвљу и мудрошћу
и прастару поезију везиља, удовица ратника,
реликвије древне, лечебне мошти оковане светошћу...
Сада, када се непомјаник што пљуну на веру обрушио на
њих, или се дрзнуо да отима вековима српску земљу – не
дамо их!
Јер ми смо зидине светиња наших, њихова ми смо звона,
и ширимо громку молитву за њих, да чује цела васиона!
Зашто их пале, зашто их руше, каква је ово неправда
страшна?
Помозите, отимају их, у музеје претварају, зашто оваква
казна?
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Пастире хапсе, литургије забрањују, а њихово постојање
наше је бивство,
литургијски живе душе наше, а забрана литургије је
душеубиство.
А ми смо и сваки њихов камен, и молитвени уздах
заборављеног свеца,
и зденац у дворишту цркве, и надгробна плоча инока, ми смо
њихова деца.
Србин је са светињама везан најдубљим коренима – Србија је
земља Светиња!
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Срећко Алексић – Београд

ОКРУЖЕН СНАГОМ СПАСА

Немој дирати моје светиње
што се саме шире по пољу –
одавно су црне вране донеле
семе раздора на ово мртво море.
Ја ћу бити у зраку сунца обожен,
у струји ветра што небом пири,
с највишег твога горског врхунца,
у твојој лепоти која се небом шири.
Окреће точак своју замршену игру,
са ђаволом тикве нисам садио,
често се питам: да ли правда постоји?
Окружен снагом Светосавског крста.
Пред храмом бешеновског спасења
рука монаха нас молитвом благосиља;
сва се сила денула у Божије богослужење,
не дамо светиње, јер оне нису дале нас!
Немој дирати моје храмове љубави,
у истини смо скупа заједно и сложни;
хладан ветар може голо грање да поломи,
у кивоту свеца наша тајна постоји вековима.
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Драгана Мирковић – Гроцка

ЧУДО У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

Ових наших дана сведоци смо чуда,
за одбрану светиња уложеног труда.
Молитве се роје, Богу песма ори,
то не беше до сада у Црној нам Гори.
Цркве све су пуне, горе многе свеће,
100.000 људи улицама шеће.
И мирис тамјана сад се свуда шири,
то се брат са братом пред Богом измири!
Са свих страна света подршка пристиже,
да светиње брани све се Српство диже.
Литије су свуда, где год Срба има,
благодати пуно кô на Небесима.
Хвала Богу те се народ тако сложи,
и молитве своје Господу умножи.
А Он ће и снагу за борбу им дати,
да им неће нико Свете отимати!
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Миле Папић – Сремска Митровица
УЗДАЊЕ

Опет дошла јуначка времена
цар Лазара, старца Вукашина,
опет зулум после свих векова,
душман дође и ланце сакова.
Врана врани очи не вадише,
Крст сјајни са цркава не паше
док не дођу безбожничке власти,
Цркву хоће да он упропасти.
Погазише светије завета
цара Лазе, Петра Цетињскога,
браћи својој они душу ваде,
верника, јунака, тих се они гаде.
На Крст часни и звона нам света
ударише, побацаше блата
по молитви и светој нам части,
само мисле ти људи о власти.
Не брините, браћо моја драга,
све нас спаја вера наша блага;
Боже драги, смилуј нам се амо,
Светиње наше сада ми не дамо.
У Тебе се, Боже, једино уздамо!
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Валентина Милачић – Бања Лука

ЦРНОЈ ГОРИ

Света Тројице, бројанице, Свети огњу, Света земљо,
косовска заклетво, Његошева капо, сидро јеванђељско,
руко Крститеља, тужбалице огњишта запретених,
задужбино Немањића и Романових.
Кућо мога ђеда у тјеснацу сатрвена, покидани цвјете,
згажена печурко, пећино зачарана, изворе замућени,
крви изливена, смождена лобањо, изгризена слутњо.
Може ли се?!
Црна Горо, тијесно хукћу јутра, хлапћу вуци уз Јаворке,
кипи мјесец поврх Цетиња, тамјан дрежди у осами,
планине искљуцане орловима, стрижу се облаци,
ноћ и дан се помијешали, испити их не умије нико.
Без благослова ни дан не свањива, ни ноћ се не износи.
Острог с неба на нас кâ на нејач гледа,
Василије Свети, помилуј нас, спаси да се крстом садјенемо,
и опрости нам што достојни Тебе нисмо.
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Јован Н. Бундало – Београд
НЕ ДИРАЈ НАМ СВЕТИЊЕ

Патио се српски човјек, патник био од искона,
а славио крсну славу, ћирилицу његовао.
Пет вијекова под некрстом ћутала су света звона,
љубио је Србин вјеру, своје цркве сачувао.
Ђе год да се бој водио ил` посмртно коло вило,
Црногорац брат нам био. Издајниче, срам те било!
Запитаћу тебе сада: ко посјече Ченгић агу,
да л` Пивљани памте Баја, даде л` ико образ врагу?
Прије тебе тек понеко, али нико оволико!
Ближи ањцуг од кошуље. Ближи некрст од твог брата.
Присјети се Вучјег дола. Да л` издаде тамо ико?
Нисмо Срби, причаш јавно, пред вратима срамног НАТО-а.
Никац разви барјак часни кад на Чевска Убла стиже,
без Његоша и Милоша ти би ишô на параду.
О, небрате и несоју, од брата ти туђин ближи.
Ближи ти је Штедимлија и сви што нам цркве краду.
Знаш ли ко је Кењо Станков, ко турцима Жабљак оте?
Присјети се Ђока с Цуца што Селиму главу смаче.
Ко би славни Марко с Куча? Дигни главу из срамоте!
Знаш ли ко је Новак Вуков? Ил си туђих школа ђаче?
Свако себи спомен диже, спрам образу и свом чулу,
а ти брате, а небрате, дижеш себи Ћеле кулу.
Устала су дична брда, подигло се море сиње,
народ теби поручује: не дирај нам у светиње!
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Мирослав Стојадиновић – Крушевац

ЗАШТО, БРАЋО?

Да ли гасне Црна Гора? Бисер шкољке Немањића.
Где је Душан столовао. Да лʹ ће бити и Божића?
Ко растаче кости светих? У чељусти своје ждере.
Лазареву главу свету ко сад хоће да прождере?
Ко продаде свету земљу? И Дечане. Грачаницу.
Ко продаде Студеницу? Ко прокрви сад Ситницу?
А браћа смо, браћо мила. Не сме крвца да црвени,
на Цетињу Светац плаче, куку браћо, куку мени!
Његош поје књиге нове и проклиње душе јадне.
Што продаше Црну Гору, крволочне душе гладне?
На Мојковцу сердар Јанка што продаше клете душе?
Издадоше див племена и светиње сада руше.
На Острогу, светом вису, посвађану браћу моли
Свети отац Василије – братска љубав много боли.
Призивљем вас, браћо драга, да нам Гором крв не тече.
Нема нигде таквог сребра Божју љубав да нам спрече.
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Миладин Дабетић – Пећ/Београд

КРАСНИЦА
(Чудотворној икони Мајке Божије Чајинске)

Дародарилице Дјево, иконо моја,
Пред којом клече сви греси моји,
Безгрешна Богомати звездоброја,
Погнуте главе пред тобом стојим.
Богомдарована ризнице небеских дарова,
Обдари слугу милошћу Светога Духа,
Изаткај верност на Божијем разбоју,
Заштити нејаке од зла и непослуха.
Чудотворна, Пресвета Богородице,
Пред твојим ликом сад се молим,
Небеска славо, Млекопитатељнице,
Вид подари слепоме у невољи.
И у зору спасења радујем се, Тројеручице,
Што мени раслабљеном покајање подаде,
Срцем певам молитву уз жуте воштанице
Јер ме никад не остави и никад не издаде.
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Пајо Бркић – Пелагићево (Република Српска)
НЕ ДИРАЈТЕ МИ СВЕТИЊЕ

Станите! Стојте „велики моћници“, ситне душе и људи мали.
Станите већ једном у својој накани.
Нисмо вас звали.
Не дирајте оно чему се дивим, оно што волим, због чега
живим.
Не дирајте ми светиње ...
Моје светиње вама ништа не значе, а мени су све.
Не дирајте ми дјецу, унучад, потомство моје...
Не дирајте ми оца, мајку, брата и сестру, гробове њихове.
Вама су они ништа, а мени су све.
Не дирајте ми светиње!
Не дирајте ми ријеке, језера, моју равницу и љути крш.
Не дирајте ми дједовину, отаџбину,
оно што волим, а ти мрзиш.
Не дирај ми у светиње!
О, станите „моћници“ силни,
не скрнавите цркве, манастире наше...
Божијом вољом вијековима ту су,
у миру и злу нас сабираше.
Не дирајте ми светињу!
Не дирајте ми крсну славу, крсницу, свијећу и кућног свеца,
светиње ове добих од оца, а наслиједиће их моја дјеца.
Не дирајте ми светиње!
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Викторија Македонска – Скопље

ОПРОСТИ НАМ, СВЕТОСТИ

Опрости нам данас, мајчице Света,
за сва злодела људска проклета,
спаси људе своје крви,
не питај ко погреши први.
Пут за тобом, пут испред тебе
без почетка и краја,
Ти си се, мајчице Божја,
одрекла земаљског сјаја.
Кроз таму се светло пробија,
шири се концертни звон камбанарије,
тиха се молитва небом диже,
тако у покајању смо Богу ближе.
Опрости смртницима похлепу
и жељу за земаљски рај,
свакоме ће једном синути
да на земљи свему дође крај.
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Татјана Ђурић – Крушевац
РЕЧЕ МИ МАНАСИЈА

Шумом шуми и шушти шапат
камених дирки испод хладне воде
а овај камен, запечаћен, стамен
векове што чува
Шапну ми јутрос рано
титраву тајну траве
трагове дивљачи што бележи
да се не забораве, ветар да их не одува
Беше ту дивљачи свакакве,
са роговима, ђавољим репом
канџама оносветним
срца маленог као мравље око...
Са једне од једанаест једнаких
кула Деспот гледаше све до тамо,
од оца до нерођеног сина
од неписменог до лакоперог
Од побожног, богобојажљивог
до разузданог или тужног,
но, једнако верног језикочуварног
и убеђеног да воли нас Бог
Рече ми Манасија каменом који дише:
наслони уво – чућеш, то Деспот песму пише...
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Сања Симић де Граф – Лозница

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Господе Васкрсли, ти победи смрт,
Молимо те сада, помози нам, Спасе,
Црна Гора поста Гетсимански врт
У ноћи молитве Кајафе нас хапсе.
Христова хаљина - светиње су наше
Коју Свети Сава скроји Духом Светим,
Зато их се тако сви демони плаше,
јер не знају шта ће са даром отетим.
Зато и смишљају неку подлост нову,
Безакоње преко законских редова.
Па зар да дамо хаљину Христову,
Убељену крвљу наших прадедова!
Не дамо светиње, нећемо их дати
По цену хапшења безбожничког пука,
Целом ћемо свету поруку послати Цару не идемо без свадбеног руха!
А ви Јуде српске, нећемо вас клети
Што сад на себе примисте срамоту:
сведок ће нам бити Василије Свети Покајте се док сте још у животу!
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Смиљић Смиљић – Салцбург

СЕДАМ ГРЕХОВА, СЕДАМ ВРЛИНА

Ој,

Висока порто,
ти испрсита, горда,
ти охола на коњу,
а ми смерно кроз малу порту –
не дамо светиње!
Ти бесно протерујеш,
ти љутито сечеш,
ти гневно рушиш и палиш,
а ми кротко и трпељиво –
не дамо светиње!
Ти неумерено градиш
по темељима светим,
ти прождрљиво крадеш ризницу свету,
а ми уздржано и умерено –
не дамо светиње!
Ој, блудни прекрсташо,
ој, безбожни бољшевику,
ви пожудом по вери Христовој,
а ми чистотом и целомудреношћу –
не дамо светиње!
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Ој, безњегошена Црна Горо,
ти очајем и гневом по Василију Светом,
а ми предано у вери и молитви –
не дамо светиње!
Ти похлепом крадеш свету цркву,
ти среброљубљем ствaраш себи партијску
цркву,
а ми духом широкогрудо –
не дамо светиње!
Ти завидно М(с)илом,
а ми милосрђем и човекољубљем –
не дамо светиње,
јер оне нису дале нас!
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Снежана Живановић – Смедерево

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Не дамо светиње, јер оне нису дале нас,
У грудима срце снажно бије, не ћути ни глас;
Са светог Острога благосиља нас Василије,
Он не престаје да се моли да нас Бог помилује.
Скупљој од сопственог живота и благостања,
Честици Часног Крста са љубављу се клањам;
Боље је да нестане сунца него да руке злобника
Дочепају се светих Божијих сасуда, светилника.
Нек нам је у помоћи пресвета Јованова рука,
Нек нас избави и сачува од надолазећих мука;
Јер ђаво црни је гладан и тражи да прождере,
Чисте јагањце Христове и Његове свете вере.
И Филермоса, дивна, сјајна, од смрти нас брани,
Душе нам од зла избавља, благодаћу храни;
Не дамо је за сва светска земаљска блага,
Макар нестали са лица земље, заувек, без трага.
Осам векова, увек уз нас, у добру и злу,
Христова нас Црква држи у свом наручју;
У срцу гори јаче од буктиње где је част и образ,
Не дамо светиње, јер оне нису дале нас.
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Драгољуб Стојисављевић - Рума

ИЗ ДРЕВНОГ МАНАСТИРА 50

Из древног манастира најлепше се снива.
То је усамљена важност неважног доба.
Дан је свети, а пада ситна киша сива
на племенитог монаха – одбеглог роба.
Снива монах о васкрсењу са радосним осмехом,
после јутарње молитве у цркви манастира,
вечност му корача са Божијим страхом
и лебди изнад земље пратећи Христа пастира.
Црне хаљине од свиле, свете су његове речи
и лабуд је црни на језеру од мира и плама,
молитва његова дахом тужно срце лечи
бистре и огњене су његове очи за живот храма.
Молитва његова монашка од исконског дрхтаја усана
мења се као годишња доба, као фраза,
али се озари у души монашког дара.
Он телом и духом љуби пејзаж цркве у тренутку
мислећи о свачијем добру, о вечном сванутку
од радосног истока до запада жара.

50

Миљана Игњатовић Кнежевић – Ниш

ЧУВАЈТЕ СВЕТИЊЕ

Не дајте светиње, ни оне нису дале нас
злу, у њима смо се крстили и причешћавали,
Господу Светом се молили у себи или на глас,
тамо смо душу своју Милостивом Оцу предавали.
У светињама смо се некад давно описмењавали,
у ратовима смо заједно са њима паљени и горели,
само смо уз њих сваком злу и греху одолели.
Не дајте светиње наше, никад их нисмо ни давали.
Не дајте светиње наше, ни оне нису дале нас,
чувале су нам душу као мати чедо своје,
међ зидовима њиховим верни се ничег не боје,
православље смо исповедали, за нас једини спас.
Не дајте светиње наше, у њима палисмо свеће
за оне који јесу и који нису више са нама,
да светлост отера мрак, да осветли се тама,
на иконе стављали прво пролећно цвеће.
У светињама на фрескама осликан наш је спас,
ту Господу смо ближе, ту нам је духовни дом.
Чувајте светиње, браћо и сестре, у срцу свом
и не дајте их ником, ни оне нису нас.
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Милоје Вељовић – Београд

ОПРОСТИ НАМ, ВАСИЛИЈЕ СВЕТИ

Већа брука Србе не задеси
Овог дана кад ти име славе
Не дају нам моштима ти прићи –
Грехоту ти пред очима праве!
Опрости нам, Василије Свети,
Обрукасмо и част ти и дело
Безбожници не имају гриже –
Сами себи спремају опело!
Реке људи што ка теби иду
Заустави усијана глава
Црна Горо, стидиш ли се, сестро,
Невиђеног скандала и блама?
Опрости нам, Василије Свети,
Што се злоба појави у нама
Што алави зинуше на Бога –
Што немају образа ни грама!
Манастирска зазвониће звона
Одјекнуће скоро до небеса
Упалимо кандила и свеће
Да нас спасе стидила и стреса!
Опрости им, Василије Свети,
Ово ће им задња грешка бити
Џаба им је и претња и сила –
Никад Српство неће уништити!
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Данијела Станкић – Суботица

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Крочила ногом пар пута јесам
У светиње што подигоше за Бога људи.
У палости својој не знадох где сам,
И шта ми, тако лаким, начини груди.
Заволех смиривање кроз кревет и бол,
Гледајући с бока иконе свете.
Собу ми освешта благодатни тон,
Кад у бучном јауку оне засветле.
Снимци са сликама тих храбрих људи
Растргоше моје све стешњене бриге,
Док Црну нам Гору верни народ буди,
Благорастворен ветар ствара нове климе.
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Велибор Шиповац – Требиње

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Не дамо светe манастире,
наше служитеље и пастире,
даћемо све, па и свој живот,
алʹ не дамо светиње и ћивот!
Одувијек светиње чувају нас,
дају нам радост, утјеху и спас,
оне су наша исконска радост
и од светих дарована милост!
Цару царево, светиње светима
– пише у светим Јеванђељима,
док је живота и вијека овога,
не дамо светиње, у славу Бога!
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Драгана Ђурковић Тошић – Чачак

ИЗВОР МОЛИТВЕ

Дедовину ми не дирај,
коштицу бадемову,
клицу прапочетка,
кошницу,
моја је бразда вазда тим путем
узоравана,
друге немам
ни другог огњишта,
кућишта,
семеништа...
Извор ми не затрпавај,
не погани га, несоју,
роса у њему извире,
очињи вид
и корак и пушка,
Крст из Јерусалима,
ту ми је међа!
Ту мелем за пет
Христових рана
и Распеће
испод ког се молим
да не изгорим
док ходим и говорим!
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Милован Мићо Петровић – Смедеревска Паланка
СВЕТИЊЕ НЕ ДАМО – СРЦА ИМАМО

Хришћанство злати, православље траје
Духовно, телесном снагом вере,
Благодат мира животу душом даје
Светиње да се чувају и вечно славе.
Свеци ктитори и владари добро су знали
У темеље светиња сву љубав су уградили
Благословом Божјим крст часни да зрачи
Православном роду што више од живота значи.
Да зари лице и куца манастирско срце
Високих Дечана, Богородице Љевишке, Грачанице,
Милешева, Студенице, Лазарице, Фрушке горе,
Од Овчара, Острога, до српске Свете горе.
Зовом звона с олтара, сабирано православље
Оче наш за љубав, срећу и здравље.
Крштењем, венчањем, причешћем и васкрсењем,
У молитви воштанице пламсају и иконе целивају.
Сестре и браћо мила, безумља безбожних сила
И плиткоумља много у ова времена рањиве душе,
Кад и светиње посташе мета демона,
И њих би да покрсте, отимају и сруше.
Праведник човек вером светиње брани
Уз Божију помоћ и снагом срца и душе,
Светиње не дамо, оне нас нису дале,
Вером нас напајале, род и дом очувале.
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Драгољуб Јанојлић – Смедеревска Паланка
НЕСМАЈНИЦИ

На Космету руше цркве и манастире древне
У огњу мржње горе тапије земље српске
Свет никако да види Симонидине ископане очи
И заштити српски народ који од џелата бежи
Са завичајним пределима у оку и живим срцем на длану
У збегу је косовска колевка и грумен свете земље у шајкачи
За колоном изгнаника полетео и кос с нагорелим гнездом у
кљуну
И црни гавран с цветом божура под сломљеним крилом
Где да се склони колона очајника док лије крвава киша?
У земљи славног Његоша и Светог Петра Цетињског
Расплићу Горски вијенац, гасе ћирилицу, отимају цркве
Несмајници под ноге бацили чојство и јунаштво
Газе свесрпску књигу, хапсе владике и свештенство часно
Гусларима кидају струне, Србе остављају без посла и хлеба
Док на државној телевизији пева усташа, србомрзац
У ракама Јасеновца узнемириле се кости страдалника
Заклана деца се буде с главом под нејаком мишком
Живи Срби устали голим рукама светиње да штите
У литији кô гладна година дугој сви једном душом дишу
Док свеци небеским друмом журе да благослов
Светог Василија Острошког на земљу, међу народ спусте
Разум и крст да победе силу која на Светосавље удара
Некʹ косовски завет живи у непобедном јуначком срцу
Да Пива загрли Ловћен, Дурмитор и српску Спарту целу,
А благородни народ у миру да слави, рађа потомке и Богу се
моли
Да српски животок православљем и даље жубори.
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Дајана Петровић – Ваљево

СВЕТИЊЕ ЧУВАЈМО

Претечу је Ирод посеко на пиру,
Опет сече главу Јован Владимиру,
Хоће да без главе цркву успостави,
А путоказ сваки овде је ка Сави.
Знаш
Знаш
Знаш
Знаш

ли за аманет Василија Светог?
ли да је отето проклето?
ли да нечасно много је опасно?
ли, чоче смртни, да ниси бесмртни?

Можеш јунак бити, немој дангубити,
У Васкрслом Христу нађи и ти меру,
Покајања дела добра учини:
Не издај, не продај веру за вечеру!
Светиње чувајмо, твоје су и моје,
Живот овај варка, а ми кратког века,
Христос је васкрсô и крај смрти то је
Кад у живот вечни преведе човека.
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Снежана Васић – Беч

ЗЛА ВРЕМЕНА

У добра времена лако је добар бити.
У сунчана јутра лако је веровати,
пратити светлост, стопама предака ходити.
Лако је уз богату трпезу славску свећу запалити
гиздавом речју светиње бранити,
држати здравице и Бога хвалити.
У добра времена лако је летети
кад пут до висина ништа не спутава,
кад нашу веру ништа не искушава.
У добре дане кад ништа не фали
лако је туђу слабост кудити,
на крст се заклети, невернике осудити.
У зла времена тешко је веровати,
када се крила зла над главом склопе,
кад после жеге усеви копне.
Након олује удари суша, нека болештина стоку
помори.
Проведеш ноћ у молитви, а нико ти не одговори.
Напаћеној души тешко је схватити
и чудне путеве Господње бос по трњу пратити.
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У зла времена добар се човек види –
кад испод камена гује испузе,
из праве вере црпи се снага
када се широке улице на стазе сузе
и кад ти непријатељ стигне до прага.
У зло доба слога је начин,
јер једно дрво лако се скрши,
алʹ хиљаду заједно направе бедем,
раме уз раме уз ближње своје,
у одбрану свога мораш стати,
наслеђе својих предака од злотвора сачувати.
Јер, само ако у зла времена успеш победити,
можеш веровати да бољих ће бити.
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Миомир З. Милинковић – Београд
ВЕЛИКА РЕМЕТА

Шеснаест манастира, шеснаест бисера
У недрима витих фрушкогорских грана,
Стоји ниска светлих прастарих ђердана,
Нанизаних од запада, истока и севера.
На том светом низу као на врх света
Над равницом која сва буја и цвета,
Сјаји се кô жишка манастир Ремета
Над житним пољима стотинама лета.
Ту где краљ Драгутин у лову великом
Остаде хром након што је са коња пао,
Налог је пратиоцима и дворјанима дао
Да дигну Димитрију вечни свети дом.
Срце је пожелело вечни мир у вери,
Открило је љубав да се не огреши,
У молитви да угледа спас, па реши
Да задужбином отвори свете двери.
Странице прошлости и судбине твоје,
Иконостаси зографа године не броје.
Јоан Максимов, Спиродон и Леонтије
Дадоше ти душу, љубав, и умеће своје.
Капеле Крститеља и Свете Богородице
Дозивају вернике са барокног звоника,
Отворају им просторе незнаних видика
Док их сунце милује и умива им лице.
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Александра Ћировић – Мионица

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Спуштају се зраци сунца,
Хиландару, сјају срца.
Преко златне Милешеве,
Песму носе дивне шеве.
Молитве се свете оре,
Од Грачанице па до Фрушке горе.
Облаци су плави где је Манасија,
Кажу да ту сунце најсјајније сија.
Тамо где је Студеница,
И дан-данас блиста стара воденица.
Процветале руже где су Сопоћани,
Процветали нежни јорговани.
Безброј звезда ноћу изнад Љубостиње,
Пун месечев круг изнад светиње.
Пој птица изнад Пустиње
Најлепши је звук, мој Србине!
У заносном брду родише се Ђурђеви ступови,
А најлепшом реком рибар чамцем плови.
Манастир Бешеново мораш да посетиш
И највећи мир у њему ћеш да осетиш.
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Тихим ходом до олтара
Крушедол душу нам отвара,
Лечи срце, чисти ране
Свети манастир Тумане.
Најгласнијим звуком звона
Вернике окупља манастир Каона.
Павла и Петра манастир,
Светих апостола највећи је мир.
Да те срећа прати, да те чува Бог,
Крени путем у свети Острог.
Веру своју чувајмо,
А наше светиње забораву не дајмо!
Јер ни оне нису дале нас,
зато у њима пронађимо свој спас.
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Зорица Тијанић – Београд

НА БОСИЉАК МИ РУКЕ МИРИШУ

На босиљак и тамјан моје руке миришу
и не одустају од Тебе, док се под Острогом
моле слушајући најлепшу песму.
На босиљак ти душа мирише
док се Богу закљињеш да светиње наше
заборавити у туђини нећеш.
На пут далеки те испраћам и погачу
посну светом водом заливам.
Звона као сати распрострли се у јеку.
Дајем ти крст и икону да целиваш.
С благословом те испраћам
и молитвом даривам.
На босиљак ми руке миришу
док ти у порти цркве палим свећу.
Пут твој, обасјан милошћу, блешти.
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Драгиња Миловић – Зрењанин
СРПСКЕ ЗАДУЖБИНЕ

Учили су ме одмалена
да поштујем сене кнеза Лазара,
да његова храброст и жртва историју ствара.
Мошти свете чуване вековима
манастир Раваница са поносом има.
Рекли су ми одмалена
за Љубостињу, Жичу, Високе Дечане,
Манасију, Милешеву, Сопоћане,
Студеницу, где је био Свети Сава,
српски учитељ, просветитељска глава.
Ђурђеве ступове, Крушедол, Грачаницу,
Прохор Пчињаски, Пећку патријаршију,
српско царство на Светој гори – Хиландар,
што га је Стефан Немања дао Србима на дар.
Острог чудотворца Светог Василија,
чије определење беше мантија,
учење и вођење духовног живота,
клањање Богу и тиха молитва.
Све су ме то учили.
Још и да су то Срби градили,
да су се сложно Богу молили,
да су хришћанску баштину оставили.
Чувајмо своје као зеницу ока свог
и нека нас чува Господ Бог!
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Ана Ђурић Миладиновић – Старо Село (Велика Плана)
КОРАК ИСТОРИЈА, КОРАК УСПОМЕНА

Опхрване трњем по којим газише
вековима наши преци и старине,
заливене крвљу, стаза где ходише
у име Бога Оца којем се молише...
Рушене од руке безбожне, аветиње,
ницале су изнова цркве и светиње.
Где божури красе пољане и стазе,
и с поносном песмом јунаци где газе,
где се српским телом гаврани гостише,
а верници с надом молише, постише...
Ту зов вена вришти имена јунака
и кроз жиле тече крв славних предака.
Светиње се нижу камен до камена,
Милешево краси лик Белог Анђела.
Краља Милутина слави Грачаница,
Лазареве мошти чува Раваница...
Седмоврата Жича Немањић Стефана,
корак историја, корак успомена.
Смењују се небом плаветно и сиво,
грана се и расте баш све што је живо.
Као трунка наде души жељној спаса,
као капља воде житу док нам класа...
Као гладном хлеба, мајци њеног чеда,
све што нам је свето отети се не да.
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Машинка Маша Радосављевић – Ваљево
ХРАМ НАС СНАЖИ

Светлост наша храм је,
нема мрака, нема таме,
то велико је и главно,
тад чељаде није гладно.
Ко на брду да стојимо
кад храму се приклонимо,
ту небо је и небеско царство,
поздрав, молба и слављење наше.
У Бога мртвих нема,
зато да нам се не дрема,
све у славу Божју да радимо,
само тако ћемо да трајемо.
Храм нас снажи,
зове нас и проналази
да заплачемо и запевамо,
сузе снаже, песма овесели.
Стојмо вечно у слободи
којом нас Христос ослободи,
светиње хришћанске не дајмо,
тако опстајемо трајно.
Промислитељ истом циљу нас води,
очишћењу душа и слободи,
мили Боже, на свему Ти хвала,
сваку милост црква нам је дала.
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Димитрије Панфилов – Сремски Карловци

НА ПУТОВАЊУ КРОЗ СЕБЕ

Упутих се једном далеко, у свет
У себи не видех, Боже, тебе
На земљи дар – Хиландар
Показа ми пут у себе
Као неки чудесан сунцокрет
Скрушеном кушњом померан
Са Неба дар – Хиландар
Душу ми управи смеран
Тајни овде ко расплет тражи
Новим се чудом чуди
Из пепела жар – Хиландар
Још већу, свету тајну нуди
Јер Бог је добротом, љубављу занет
Смирајем, спокојем утисну печат свој
За љубав бар – Хиландар
Во вјеки вјекова остадох твој
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Витомир Стевановић – Добој
МАЈКА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА

Крај сеоског старог храма
Некада је кућа била
У тој кући Света Ана
Роди Светог Василија.
Сада стоји хумка једна
Од тог храма пар корака
А у хумци сахрањена
Василија Светог мајка.
А над хумком Свете Ане
Мајке Светог Василија
Угледат ће ко застане
Зрак свјетлости како сија.
Поред хумке ове стани
Кад те муке неке стигну
Помоли се Светој Ани
И Светоме Василију.
Поред хумке чисте душе
Слава му и милост, кажи
За невоље што те гуше
Од њих помоћ ти затражи.
Свака мука, бол и рана
Уз молитву проће прије
Помоће ти Света Ана
И Острошки Василије.
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Андреја Ђорђе Врањеш – Сремска Митровица

ВЕРЕ ПАЛИСАДИ

Крали су нам победе, све би да присвоје,
тамнили дела великих прегнућа,
нису знали да гинемо гласни,
једнако нас болеле ноћи и сванућа.
Смрти се смејали кад с невољом приђе,
из олтара светих гледали у наду
у мутна доба живели смо јасни
и чували тајне да их не покраду.
Док постоје палисади вере,
нећемо их дати трагајућʹ пут неба,
пртити временом радосни и тужни,
знати шта нећемо а чега нам треба.
Живећʹ у врлини, старци наши знаше
докле смо у вери, још ће нас и тећи,
из псалтира молитвене песме оне наше,
никада се себе нећемо одрећи.
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Стеван Милошевић – Врање

БИЛО ИМ ЈЕ МАЛО

Мењали нам име, палили тапије,
на нашем имању градили капије,
ломили нам кости, рушили светиње,
нису се стидели ни сузе детиње;
своје су имали, туђе им се дало,
и упркос томе – било им је мало!
Гонили нас мучки, без обзира где смо,
све док смо и даље оно што и јесмо,
надали се паду, смрти наших бића,
и коначном крају лозе Немањића.
Ох, кол’ко је крви из те злобе пало!
Tражили су више – било им је мало!
Са толиком мржњом, дубоко у бити,
губили су разум, били незасити,
поштедели нису ни сабље, ни метке,
вадили нам очи, изорали претке;
и кад би се с патњом на тренутак стало,
почели би опет – било би им мало!
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Иван М. Петровић – Дивци (Ваљево)

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Некрсти нас терају крста да се одрекнемо.
Безбожници изгоне живог Бога из нас.
Траже да сами себе порекнемо
И да себи не нађемо спас.
Они који се клањају
Оном Чије Име Се Не Спомиње,
Отимају све свето што
У нашим срцима буја,
На наше мирисно цвеће вере
Шаљу нам сто љутих гуја.
Наши су преци бесмртност постигли
Што су нам прелепе светиње подигли,
И залуд халабуке и ордије,
Нико није јачи од силе Божије.
У нашим светињама лежи нам спас,
Ми бранимо њих, оне бране нас.
Не дамо светиње...
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Мирослав Пешић – Стокхолм

ГРЕШНИК

Где се крије мој мир?
Кроз која да уђем врата?
О, Творче мој, много сам крив!
Смилуј се грешноме овога сата.
Нешто су заблуде.
Нешто сy лудости и незнања.
Нешто су немири и надања.
О, Творче мој, за све сам крив!
Помилуј ме без много страдања!
Ево ме где стојим, дрхтим и ћутим.
Признајем – грешан јесам.
Крећем на узан и далек пут,
плашим се, Господе, не знам где сам.
Далеко негде видим свој мир.
Видим и златна небеска врата.
Помилуј ме, Господе, много сам крив,
клечим и плачем свакога сата.
И лебдим, певам – опет сам жив.
Слутим и чујем музику с неба.
И изнова признајем да за све сам крив,
смилуј се, Господе, мир ми треба.
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Љиљана Терентић – Смедерево
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Православље има снагу и лепоту,
дигла се невера веру да нам слама,
не дозволи, Боже, да створи Голготу,
заштити стадо своје и буди са нама!
Неверника црног беда ће да снађе
што се против Крста подиже и креће,
чека га пакао, понор и безнађе,
јер браћа светиње оставити неће.
Биће Срби увек на духовној стражи,
Теби, Спасе, чинећи угодна дела,
Пресвета Мајка од деце само тражи
да важнија душа буде им од тела.
Светињама иду верни са свих страна,
с барјаком у руци по мећави ходе,
сад је пуна плода православна грана,
Симеон и Сава у победе воде.
Молебан се служи на све стране,
не сме свето ништа Србину да страда,
у свему смо сложни – светиње се бране,
благослови, Боже, пастире и стада!
Мир у срцу и души треба нам сада,
Господ још верује у љубав човека,
бранимо светиње да вера не страда,
паднемо ли сада, пали смо довека.
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Аранка Киш – Суботица

КРОЗ ЖИВОТ

На прозорима манастира
Бескрајна је игра светлости
На тамјан одавно све мирише
Између зидова проналазим себе
Уздах тишином снажно одјекује
Душа уморна молитву шапуће
Благослов нежан срце милује
Док суза из ока низ лице путује
Треперава свећа благо светли
Мир потребан тихо ће донети
У погледу срећа благослова живи
Духовни мир венама се шири
Недокучива је стаза живота
Њом морам да ходам
Снагу своју да пробам
Запела јесам не и поклекла
Вере се никада нисам одрекла
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Жељка Аврић – Сремска Митровица

БДЕНИЈЕ

Та свећа што сузи лелујави је ход у вечност,
пригушени плач на свим зидовима нашим.
Та жишка кандила у немом крику безданке
светли у опроштај, у свеколико памћење.
Часи што капљу у бескрај, у безгласје,
сабирају у молитву као најгласније звоно.
Верси који спајају прошло и будуће,
луче су нашег Вјерују о које челоспотичемо.
Oвај остављени свет, све изгубљене душе,
са надом прилазе твојој постојаности;
она је окриље за грешнопуте и слабовиде,
златна ђурђевданска киша на јутрењу.
Свитац у срцу, хлеб који нас храни,
трајање којим се обнављамо.
Ти стубови опстанка које прстенујемо телима,
корен су стаблу које се пружа у небо.
Моћнији од трозупца којим ударају на те,
јачи од страха којим нас пребројавају,
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ми стојимо испред тебе, као ти иза нас.
Нишане нам у главу, у срце, у жилу куцавицу!
Не знају да си праг, а ми његова одбрана –
вечито бденије над огњиштем које нас oкупља.
Ту пред Његовим скутом,
ту под Његовом руком.
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Балша Рајчевић – Београд

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Свим нашим противницима опет кажемо:
светиње ником нећемо дати ни продати,
а да их бранимо од грамзивих отимача
никад ни на тренутак нећемо престати.
Јер те светиње једине, узвишене, наше,
од постанка до данас су нас одржале,
зато их чувајмо ко што су оне чувале нас,
њима дугујемо у свету нашег рода глас.
Наши манастири, свеци, свете књиге и славе
наше су вишевековне вредности праве,
њих су нам сачувале мудре српске главе,
потомцима светао пут којим да наставе.
Нашим светињама клањамо се дубоко,
због светих жртви често засузи нам око,
јер преживеле су оне за спас свих нас
да свуда се преноси наше славе глас.
Ми никад туђе не желимо да отмемо
и ником не претимо, само подсећамо –
по светињама, ко смо, најбоље осећамо.
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Љубинка Свркота – Пљевља

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Слушајте ме, ви аветиње,
што даље руке од моје светиње!
Није вам то ђедовина ваша
да на светом мјесту
правите легло мафијаша.
Светиња је мени као мајка,
кад ме прими у наручје своје
и одагна све бриге моје,
животом ћу је бранити ако треба,
дижем свој глас да се чује до неба.
Наши преци и сви наши свеци,
што су живот дали за нашу слободу,
у аманет су оставили српском роду
све што је наше да бранимо,
да их помињемо и да их славимо.
Заслужили су бар толико
да их слиједимо и часно живимо,
да се њиховој храбрости дивимо,
јер боље је часно погинути у борби,
него срамно живјети у слободи.
Ви, идиоти, сувише сте сићушни и мали,
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али очигледно лудила вам не фали,
не изигравајте мишеве слијепе
док ширите своја шишмиш крила,
Бог је од вас много већа сила.
Ваша лађа све више тоне,
истина је гура да потоне,
у дубини вас пакао чека,
да кусате сатанистичку чорбу,
ђаво вам је ставио главу у торбу.
Издајници људскога рода, срам вас било!
Не бринете ни за ваше чедо мило
што ће ваше гријехе носити на души,
на погрешном путу живот ће да му се сруши.
Понављам још једном: аветиње,
не дамо вам наше светиње!
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Ивана Николић – Ивањица

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Да лʹ се то таласа пламен из кандила златних што ми говори
о браћи са гора црних,
Илʹ се то таласа вода Јадрана плавог, јер не виде веће зло од
тог закона срамног?
Нитʹ се ватре пламен таласа, нитʹ узбурканог Јадрана воде,
Но се то таласа на улицама људи маса што љубав Христову у
дело спроводи.
Не чује срце што у себи има Бога наредбу из уста нечистога,
Него извршава Господње заповести свете и онда када му
ланцима хладним прете.
О, Црна јунаштва Горо, страдање је твоје као гудура големо,
Али ти пред њега изађе смело и из срца ти се пркосно отело:
Не дамо светиње! Оне вечно памте ситне сузе детиње,
Која се у њима крстише у име Христово и о вечном добру
учише слово.
Оне су наш хлеб насушни што примамо кроз причешће.
У њима добијају душе и бездушни, јер на литургији осете
Светог Духа учешће.
Име су нам сачувале кроз векове и училе како часно да
збацимо окове.
Нећемо бити Јуда, по срамној издаји браћа, и дичне претке
своје горко изневерити,
Јер знамо да нам се Син Божији на земљу враћа –
С љубављу ћемо га у светињама дочекати.
Тако нам сви из реда светих помогли како бисмо за ову битку
снаге смогли
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Да по слободи славне вере наше праве
Постанемо Христови војници и часно служимо Светој
Тројици!
Јер сваки Божији храм нашег милог Творца је дом,
И зато га никада не дамо и бранићемо га љубављу свом!
И сад, док пред Крстом одлучно стојим,
И сузе горке не могу да избројим,
Ти, молитво, што извиреш из свих дамара,
Узнеси се пред Божији престо нашег Свецара!
Амин!
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Борислав Гвозденовић – Врбас

ЛИТИЈА
(Српском народу у Црној Гори)

Многи су до сада отимали, крали,
aлʹ не беху као ови зулумћари.
Да је ствар гора – из нашега рода
неко je одлучио светиње да прода.
Усвајањем једног бесмисленог акта
да укине хармонију молитвеног такта.
Алʹ се звона глас из Рибнице тад зачу
и сви Немањићи почеше да плачу.
И литија људи одједном се створи,
спремна за свето до краја да се бори.
У том чуду молитвеног жара
да сачува кости цркви неимара.
На челу ђед од стотину љета,
километрима без умора шета.
Једном дечаку са иконом Христа
из очију сјај под барјаком заблиста.
А после литије сву ноћ ко да бдије
и улицама хода Свети Василије.
И одзвањају клетве Петра Цетињскога
сваком ко је кренуо на Бога.
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Немања Луковић – Београд

ЛИТИЈЕ

Литија је Земља око Сунца
Литија је казаљка што куца
Литија је звоно на звонику
Литија је чедо на видику
Литије су брда и пашњаци
И њихове овце и јагањци
Литије су под небом облаци
И све звезде литијски су знаци
Литије су песме и појање
Литије су поља и орање
И све наше долине и реке
И житнице за погаче меке
Света црква литијски је знамен
Срца наша литијски су пламен
И док живи пастирско предање
Литија је Србину имање
Љубав света у небеса иде
Бог је дао – сви могу да виде
Браћа, сестре пред светињом стоје
Христа бране злобе се не боје
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Саша Миливојев – Зрењанин

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ

Рођен у месту Мркоњићи,
у Херцеговини 1610. године,
вернике ће благослов стићи,
о здрављу и вери о нама брине.
Јовановић Ана и Петар,
његови отац и мати,
мали Стојан, од Бога на дар,
светитељством нас вековима прати.
Чуван од Турака јаничара,
иде у Завалу манастир,
веру у православље ствара,
хришћанство је његов одабир.
У Тврдош манастиру
Стојан се замонашио,
у Божијем одабиру
Василије име добио.
Цркву подиже у Горњем Острогу,
Ваведењу Пресвете Богородице
Свети Василије се моли Богу,
светло је његово тело и лице!
Упокојен 1671. године,
у Горњем Острогу
о верницима вековима брине.
Молимо се Светом Василију и Богу!
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Немања Божић – Београд

МОНАХИЊА

Уз прозор сликан
у ризне скуте
јесењих киша
бројиш ћукуте
теби је подне још ноћна смена
о посвећена
У дубинама
твојих недара
души је места
од Бога дара
за богатога
за сиромаха
за мономаха
Не каже нико
нити ће икад
рећи ти можда
а ја бих рад
волим те такву
две такве нема
сестро стамена
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Момир Вучинић – Гостиловина
КЛУПА НА ГУМНУ

Једино још желим
Да у благим летњим вечерима
Под запаљеним, тајновитим,
Под недокучивим небом, препуним тајни,
Под звездама које се гасе и нестају,
Седнем на ону клупицу на гумну,
Пљуцкам преда се,
Лупкам лесковим штапом о земљу
И ништа друго не радим.
Да слушам како се тишина стаче
Са намргођених брда која ме опкољавају
И с камена на камен отиче низ реку.
Ни малим прстом да не мрднем.
Одсутно негде да гледам,
А да ништа не видим,
Чак ни истањену реку
Што се као змија преко ногу превлачи.
Ни мисли да нема у мојој одсутној глави.
Ни успомена да нема,
Ни снова да нема.
Ничега.
Ни зрикавце да не чујем,
Ни свице да не видим,
Само да ћутим као да ме нема.
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Славица Јовановић – Мачвански Прњавор

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Кроз камење манастирских рушевина проникле кости
монаха, мењају гуштери боје, змије кошуљице и птице перје
у исти час, ниче на уснама свих шеснаест колена уназад,
проговоре мојим очима, старији од древних Маја и Инка за
два поколења, који своју цивилизацију и свој календар
ставише на тас.
На моме лицу се огледају иконе сагореле, дају ми обличја
израз и лица свих предака проникну из погледа, гледају
мојим очима ту негде у близини испред, иза, испод, изнад,
нити видим, нити чујем глас, али ме нечије мисли
проналазе, зуб времена глође као коску пас,
лице моје поприми израз непознатог,
а непознати поприми лица мога обрис док се препознаваше
мождани таласи, ћутећи ослушкујући талас.
Док смо се идентификовали мислима, ми, чеда Млечнога
пута, несвесно опонашајући једни друге у борби за опстанак,
проникли једни кроз друге, к’о духови, к’о капљице речне,
ко извори старога Раса, до нових ницања и прорицања,
у сусрет Витлејемској Звезди, новим земаљским
цивилизацијама, које ће се клети да у библијско време
безгрешног зачећа мудраци Млечне галаксије од самих
млечних зуба првог сисара знали су за вештачку оплодњу, ма
88

колико то чудно било, кад дође дан, кад дође час, кад дође
време рађању, не одреци се камена костију свога прапретка,
можда баш вечерас сви смо ми Божја војска млечне путање
неба, можда ће вртешка поново од прапочетка, једни на
друге указујемо мислима, ти мислиш да сам ја,
ја мислим да сам ти у мрежи васељенских таласа.
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Јован Бурић – Никшић
НА КОСМЕТУ ДОГОДИНЕ

Косово је наша дика, наша жртва и прегнуће
пониклијех божурова наших битки и војева,
Милошевих Обилића од Кошара до Паштрика,
ријеке Лаба и Ситнице, Бањске цркве и Бистрице.
Немањина крв се лила, Христу Богу на дар била!
За слободу залог била, вјечну искру упалила,
за слободу нашег рода, српске земље, наше вјере,
Немањине задужбине, Пећ и Призрен догодине!
Помоћи ће нама свети, Дечaнима призивани,
вратићемо све отето од вијекова што је било,
што је било, опет биће, Бог наш драги одлучиће.
Метохија најмилија, Црној Гори отргнута,
у аманет роду дата, пећком трону завјет чува,
вратиће се од искона свети олтар свих Србаља.
Сабраће се дјела наша једног дана догодине,
Немањине задужбине, Пећ и Призрен догодине!
Јерусалим наш је Космет, Голгота то је наша,
бранићемо од јереси само часно, људски смирно,
Богом дано, Богом мило! Богом дано, Богом било!
Неће нама фaрисеји отимати наше луче,
завјет даје народ цијели – Космет биће као јуче!
Праоци нам свети, мили лаварумом разносили,
оставише завјет нама путевима освештаним
да бранимо наше свете манастире и метохе.
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Драган Маљик – Сремска Митровица
МОЛИТВА

Помолимо се за њих, заслепљене,
да очи своје отворе,
јер у њима су сами себи већи од највећег,
јер, заведени, мисле да јачи су од најјачег,
а мањи су од зрна макова.
Помолимо се за браћу која су духом пала
па кућу Господњу на кантаре мећу
и веру прадедовску издају зломе,
нека се врате, нека се прену
и сопству своме и бићу окрену.
Помози им, Свети Василије, да себе нађу,
јер браћа су они, јагњад што душом лута,
па да заборавимо наметнуту свађу
и држимо се скупа заједничког пута.
Помолимо се, браћо мила,
нека до неба стигне молитвени глас,
нека Господ прости и спусти се сила
и анђео Господњи донесе нам спас.
Да једни другима шта имамо праштамо,
некʹ отера од Српства демоне и аветиње,
да заједно као некад на врага јуришамо,
да заједно кликнемо: Не дамо светиње!
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Миодраг Чабаркапа – Подгорица

БОЖИЈА МИЛОСТ

У крилу Мајке Божије
вријеме је било заспало,
Дух га Свети пробуди
па је сада стасало.
Божија се милост
Црном Гором разлила,
корачала су дјеца и свеци,
љубав их Христова спојила.
Јунаци садашњег доба
часне олтаре бране,
неуморне ријеке народа
молитвама се и литијама хране.
Незнани путниче и странче,
застани поред заједништва,
поклони се народној и Божијој жељи,
презри проклето сјеме отпадништва.
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Александар Миленковић – Београд
ПСАЛМ ПОКАЈНИКА

Деценијама кришом, a данас јавно,
благосиљају нас Светa Трицa.
На Духове, уз звоно православно,
од простртог сена увек сам плео
венчиће, обасјан светлом лојаница
и златних нимбуса светачких лица.
Господњег лета 1999, на Духове,
сможден од НАТО „милосрдних“
млазњака, даноноћне хуке
и ласерских бомби грома,
малодушно дигао сам руке
у очају духовног слома
од верског чина древног...
нисам исплео венчиће свеже
ни колут венца за душе које смрт
без причешћа цркве Самодреже
по Србији са Косметом бере.
Кајаћу се до судњега дана...
савести грижа вечно ће да плута.
Зар због ласером вођених бомби
да на крају животног пута
паднем на дно хекатомби?
Не дај Боже, Сине, Свети Душе,
да небеса на мене се сруше!
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Миланка Бурић – Бијељина
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

У

лому и тишини нашег непролазног вијека,
У страдању и радости овог досуђеног пута,
Из сваке борбе бивала је најплоднија жетва,
Јер кроз њу нас је водила сама Божија рука.
Ту, у храму који је милији од родне куће,
У њему – нашем пространом и топлом огњишту,
На анђелски сабор непријатељ не може да уђе,
Док небеса превијају ране свом вољеном сирочићу.
Али устао је неко на наш извор постања,
Чујемо из храма како око највишег крста хуле вране,
Пјесма им је крик, а лица некрштена, тамна,
И због њих су бијеле грлице на прву линију стале.
Боже Животе, који си одувијек био с нама
И из предворја адских пламено нас избављао,
Вјеруј, Спасе, да је ова љубав сила главна
И да ћемо Твој дом собом да одбранимо!
Ти – наш Бог, родитељ и пријатељ једини,
Ти – утјеха наша, благослов и богатство,
Који нас кроз свеце српске непрестано штитиш,
Манастири и цркве – Твог царства су нам посланство.
Зато не брини знајући колико смо тајно слаби,
Слаби ко људи, а као Твоја чеда неустрашиви борци;
Иза садашње борбе побједа ће васељеном да се слави
– Гле како великог Бога воле и бране ови мали мољци!
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Илинка Г. Вуковић – Београд

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Могу те угостити, странче, у Врднику, Јаску, Стражилову,
заложити те хлебом и вином фрушким,
видати ране, оплеменити те српском епиком
коју је казивала слепа Живана, а Гете се дивио,
могу ти осветлити планету Теслином струјом,
Пупиновим калемом, по Миланковићевом календару
дозволити да бројиш векове, али да не присвајаш моје,
да се не китиш туђим перјем, да нам не отимаш знамења.
Не дам ти светиње које су нас очувале, уздигле до заклетве:
„По правди Бога истинога“, родољубљу и родослову.
Због стопе натопљене српском јуначком крвљу, сузама мајки
из којих су никле цркве и манастири,
од Немањића који нас окупљају у саборишта, задужбине
одакле смо потекли, печатили књиге, наше писмо, грб и
славу.
Узнели смо се до чојства, чували огњишта од туђина,
светиње су нас очувале, уградили смо биће, исти нам је дах.
Светлимо у Бешенову, пред ликом светих Кирика и Јулите,
чистог лица као у Светог Саве, меканог срца и великих дела,
с нечујном молитвом у себи мрмљајући:
Не дамо светиње јер оне нису дале нас – никада.
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Борислав Наградић – Београд
САЧУВАЈМО СВЕТИЊЕ

Србију љепотом красе манастири
Што нашу вјеру православну чувају.
По брдима и клисурама расути,
Сваком добронамјернику се радују.
Зуб времена није много нашкодио,
Још Светог Саву и Немањиће памте.
Проносе нам част, славу и вјеру нашу,
Док молитве њине у срцима пламте.
Појили су жедног и духом и водом,
У тешком времену чували народ свој,
Хранили га патриотизмом и вјером
Када је морао ићи у љути бој.
Вјера и љубав народ су одржали,
А светиње наше снагу су му дале,
У судбоносним, одбрамбеним биткама
Молитвом народ јунаштвом напајале.
Опет одрођена браћа вјеру газе,
А ни светиње им више свете нису.
Мјесто наше молитве и литургије,
Они би рађе да служе туђу мису!
Драга браћо, не дајмо наше светиње,
Оне у нашем срцу треба да живе,
Кроз вијекове нас водиле и чувале,
Учимо и потомке да им се диве!
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Јасмина Стефановић Бошњак – Београд
СВЕТИЊЕ

Мутни поток се слива низ клизаво камење.
Резак звук стрела кроз густу шуму замки стиже,
Али нас из зенита сунце бодри знамењем,
Шаље светло које посрнулом поглед диже.
Дрхте и звезде над поруком из манастира,
Празни саркофази чекају скриване мошти
Што невидљиве душом њишу колевку мира
Гонећи олује, уз снагу своје милости.
Један глас надмоћно, високо из васионе,
Звуком ланце ропства топи око нашег врата,
Док оком и срцем чврсто држимо иконе,
Наслеђе предака у рамовима од злата.
Зато се и свака травка путем правде шири:
Сочно нам воће, плодне узоране њиве,
А додир великомученика некад смири
Бол пред раком, копаном због оних што нас криве.
Све су вековима чували Дух и честице,
Па и на крају времена отвориће стазе,
Благодатним огњем увек ће блистати лице,
У шумама симбола срне на плес излазе.
А ми ћемо у свом молитвеном ходу, сложни,
Бранећи се од оних што непочинства чине,
Чувати себе и своје светиње, побожни,
Све док претећа аждаја над нама не мине.
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Мирјана Штефаницки Антонић – Нови Сад

ЗАВЕТ ПРЕЦИМА ДА ИСПУНИМО

Кад год нас угрозише,
Гора нам би уточиште.
Кад год нисмо имали где,
Гора нам би прибежиште.
Гори Фрушкој за мир духовни
манастиром овим захвалисмо.
И кад нам зли светињу срушише,
ми нову подигосмо.
Светињу никад и ником не дамо,
ни она нас није дала.
Ко смо без наших светиња,
без идентитета и идеала?
Потомству свом да оставимо
свето место обновљено.
Свету веру нашу да одржимо,
завет прецима да испунимо.
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Нађа Бранков – Вршац
СВЕТИЊЕ СВЕТИМА

Црну Гору тама мори, кривда се са правдом бори.
Каин опет Авеља зазива, нови Ирод на трону – полтрону!
Непомени корен, земљом саде, ниште писмо, језик у туђʹ
лију,
Веру вечером продају, закон Божји пролазним мењају...
Алʹ благородством Српство дише, завет браћа испунише!
Мећу на плећа храмове и мошти,
На камен-јастуку да не коначи Василије Свети.
Иконе свечаре ишетале, са собом их упознале,
Усправили душу под звездама, ходочасте...
Пут од овог света није.
Сабрани савинжаром, лазарклетвом,
Ђорђија прахом, прецима свецима...
Имају сучим пред Милоша,
Његоша да рајем радују.
Равноангелни крстом оружа,
Стазама и морем води...
Литијом их у свод диже,
Истини ближе, Господу ближе.
***
Свеблаги, избави тмуше, изви-искром светли,
Некʹ очи моје виде спас Свете Горе Твоје!
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Милутин Лујо Данојлић – Београд
ЛИТИЈЕ

Бејах дете четрдесет шесте
Када пођох у литије свете.
Понех струк кукуруза, поклон мали,
Да би ме по њему свеци препознали.
Селом су лепршали барјаци крсташи
Да се нико ни од ког не плаши.
Али тим се комунизам не храни
Па нам Тито литије забрани.
Прође много година и дана
До доласка Милошевић Слободана.
Свим Србима он литије врати
И сад сваког дух Божији прати.
Отворише се светосавске двери,
Вратише се Срби својој вери.
Сада видим да у Црној Гори
Народ мора за цркве да се бори.
Хоће ђаво, што у власти уђе,
Да народно присвоји ко туђе.
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Литијама сад се народ враћа,
Сви су опет у Христосу браћа.
Друмом ходи Јоаникије смерни,
За њим креће српски народ верни.
Чете борова са брда силазе,
Црногорци небесима газе.
Са лица ми радосница суза
Тамо лети са струка кукуруза.
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Горана Маглов – Челинац

СВЕТИЊА

Светиња је тијело Твоје, глава Ти си, Господе.
У светињи светитељи да ка Теби нас воде.
Ти си глава цркве своје, у њој увијек обитаваш.
И кад слуги Твом је тешко, у светињи му се јављаш!
„Ја сам с тобом“, говориш му, „и не бој се када страдаш!
У светињи наћи ћеш ме да се дигнеш и кад падаш!
Алʹ светињу чувај сваку да би увијек са Мном био.
Не напуштај ти је никад, ни Ја тебе никад нисам напустио!
Не напуштај свете Моје, у светињама што обитавају.
Непријатељу ниједноме да те нападне они не дају!“
Светиње нам оставите, на земљи су увијек сјале!
И у тами кад били смо, путеве нам обасјале.
Светиње су душа наша, зато нам их оставите!
Окусите и видите, вјечност и ви пронађите!
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Ана Шћекић – Београд

ЈЕФИМИЈИН ЗЛАТОВЕЗ

На Видовдан слепци тумарају,
траже траву да полече рану.
Видова је трава оку ʹрана,
где ће, куд ће, но у цркву саму,
а црква је тамо где је душа.
Зна се како ваља улазити.
Душа носи белег Немањића,
јеванђеље о прецима прича.
Када дува с Дунава и Саве,
када муња са Карпата сева,
Обилић нам у венама пева
химну рода и шта је слобода
и да свету земљу одбранимо
или душу Српства сахранимо.
Косово је душа Србијице,
Дрим, Ситница њене обрвице.
Као небо очи су јој плаве;
док је мајке, деца ће да славе.
У победу витезови јашу,
у страдању небо освојише,
чије небо – тога и земљица.
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Дина Заварко – Нови Сад
ОНО СМО ШТО ЧУВАТИ УМЕМО

Ко смо до камен овај
што на раменима поносно
светињу нашу носи.
Сузе смо мученика што се
кô река слише у срце Бога.
Ко смо до молитва
мајки и очева,
кћери и синова.
Пламен смо кандила,
благи поглед икона
и вино из путира.
Ко смо до Крст Часни
што штити нас од пропасти.
Завет смо отаца
да светиња народ чува,
а он је снагом вере брани.
Тихост зидова ових
блажених је анђела пој,
кроз који молитве наших светих
обасјавају будуће векове
и беседе да Бог је љубав.
Ко смо да од светиња одустанемо,
да од себе одустанемо?
Оно смо што чувати умемо.
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Емило Лабудовић – Подгорица
НЕ ДАЈМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Кад умукну света звона
Кад дом букне у пламену
Кад нахрупе дивље звјери
И на твоју цркву крену
А род се загрцне плачем
Изабери:
Јер тако је од искона
Или крстом или мачем?
Ако крст у руци држиш
Док ноћ пјева пјесму смрти
И затире траг животу
Моли, гледај да издржиш
Не пази на људску мјеру
Тако нећеш поклекнути
Јер и Он је крст и вјеру
Сам изнио на Голготу.
Окренеш ли Њему леђа
Изабереш мач крвави
Онда крени и потеци
Скини хаље, пострижи се
Некʹ ти Небо буде међа
И цијена твојој глави
Све претеци
Својом крвљу причести се.
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Весна Ђукановић – Кикинда
У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ

Ходам под светим небом
Чисте душе, благословом доведена
Рука Господња избриса даљина страх
Дарова ме мирисом мира на гробу своме.
Показа љубав и отвори пут тајнама Светог крста.
У срцу, на пут понесох глас монаха фрушкогорског
Положих га чистом душом
У соби анђела испод свеће вечнога плама.
Скупих на длан ходочасни вечне слике
Утиснух апостоле у душу своју.
Тишина запева тамјаном јерусалимским.
Ходочасни пут ме одведе Маслиновој гори
Ту беше покопана Богородица пре Успења.
Коленима дотакох под, светлост обасја ум мој
Траг Богородичин засветли испод куполе с крстом на
врху.
На светом небу светли њен лик.
Летим ношена прозирним анђеоским крилима,
Прихватам бол распећа Христовог.
С Маријом сам, мајком над мајкама.
Мајко, опрости!
Носе ме крила херувимска
На коленима у Сионској горњици.
Певам душом својом, лете искрице до моје Војводине.
У души звоне звона фрушкогорска.
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Боривоје Боро Живаљевић – Београд
СВЕТИ БИСЕРИ

Кад су моји бисери горели
из пламена плакале иконе
од вандалске руке запаљени
звона нису престала да звоне.
Кад злотвори душу ми згазили
православље натакли на колац
и светиње моје звери порушили
проклет некʹ је крвави им новац.
Кад спалише српски Јерусалим
и светиње из дванаестог века
забораву нећу да дозволим
шта уради зли ум нечовека.
Престао сам милостив да будем
ко самилост за такве да има
тад се љуте ране подгнојиле
Метохијом плови облак дима.
Пламен гута цркве, манастире
задужбине од српских владара
не дам да ми светиње сатире
и прља руке вредних неимара.
Посрамљени осташе божури
злих година нису процветали
далʹ то Српство оста без јунака
илʹ смо наше свето све продали?
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Владислава Белановић Шевић – Сремска Митровица

СВЕТИЊЕ СВЕТИМА

Одавно смо постали бити поносни
На реч коју изговоримо,
Мисао коју помислимо,
На земљу где смо рођени.
Је лʹ то постао део мене који риче?
Као лав! Који не зна утеху да пружи.
Жртве идеала!
Кокош кљуца пред вратима
Буђаво зрневље.
Судњи дан, по који пут?
Жетве њиних сплетки.
Где ли су се дели небески јунаци?
Децо наших славних предака,
Колевка је затрта!
Где сте? Где си? Душо... Рано...
Српство затрпано!
Не дам на светињу!
Не дам на колевку!
Тако ми мога крштенога дана
И светих рана Кирика и Јулите!
Не дам на светиње!
Светиње су светима!
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Кристина Арсенијевић – Попинци

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

…Крушедол село спава,
још није сванула зора,
над свећом стара глава,
лице препуно бора.
Игуман то је, Богу се моли
да буде мира и благостања,
сваки човек да ближњега воли
и свако своју судбину сања.
Узима чирак, по двору шета,
размишља како је некада билo,
како се, и пре петсто лета,
истим свецима Србин молио.
Свети Максим и мајка Ангелина,
када су њега стварали тада,
да ли су знали, од тих давнина,
да су и они у њему сада?
Тридесет волујских кола
ка Сент Андреји мили,
колона пуна бола
– где су то расли, где су то били?
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Где су то расли, где ли су били
и шта их чека на другом крају?
Дa л’ ће их чекати Крушедол мили
у њиховом драгом завичају?
Шта им је остало, све што је вредно,
Крушедол оста за њима
– понеше мошти и срце чедно!
Под турском руком, у облаку дима,
поворка тужна креће
по црном угарском блату,
неки се вратити неће
да виде манастир у злату...
У злату пролећног сунчевог зрака,
умијен росом и цвркутом птица.
Тамо их чека тек нека рака
немоћних стараца, увелих лица.
И српско што је, и што је било,
сва коб и срећа давних година,
све што се Српству у срцу крило,
У име Оца, у име Сина...
У име Оца, у име Сина...
и Светога Духа, амин!
Још кад га подиже мајка Ангелина
и благослови Свети Максим,
све што је Србин доживео,
Крушедол је преживео, и надживео:
Угаре, Турке и усташе,
болести, несреће и славе наше.
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И златна поља, и зрелу крушку
Крушедол памти од давнина,
питоми поток и гору Фрушку,
У име Оца, у име Сина...
…Крушедол село спава,
још није сванула зора,
над свећом стара глава,
лице препуно бора...
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Мира Грк – Гајдобра
ЛУЧА

Кад је на овој међи Господ кућу темељио,
кад је у њој лучу ужегао
и кад је од огња анђео пали утекао,
да ли је раб Његов, који се ту затекао,
у трену постања свога знао
да му је Градитељ кључе под срцем завештао?
Кад је налет на праг кидисао,
жеженим златом двери оковао,
кад му је ногом под грло стао,
да ли је раб Божији, који се ту затекао,
над понором безданице знао
да га рука Божија заспалога буди
и запретене кључеве тражи, на мртвој стражи,
довратка са седам брава?
Кад је војник Христов лучом засијао,
на бранику очињега вида заплакао,
да ли је налет, који се ту затекао,
у пропасти својој слутио или знао
да сваким дукатом жеженог злата
по једну бесану ноћ испраћа и броји,
да сред гроба свога већ одавно стоји?
Да се врелог гвожђа дотакао,
о најдоњи камен спотакао
на небеској међи Сведржитеља?
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Весна Фекете – Сремски Карловци

СВЕТИЊЕ У ДУШИ

Да те понесе може туђина,
већом кућом илʹ бољом платом,
алʹ се у срцу чува отаџбина,
брани се животом, миром и ратом!
Државу своју резервну немаш,
корење твоје одавде вучеш,
ако је продаш, ако је издаш,
немаш ни сутра, немаш ни јуче.
Традицију своју негуј и чувај,
преноси је на своју будућу децу,
поносно спомињи своје претке,
запали свећу своме свецу!
Некʹ ти опанак и шајкача не буду стид,
већ радост, понос и част велика,
на огњишту добро погледај зид,
тамо ти виси дедина слика!
У животу упознаћеш разне људе,
културе, религије и обичаје,
све то поштуј, ред је такав,
алʹ се своје никад не продаје!
Вазда се отимало,
туђа воћка, туђа међа, туђа жена,
све су то греси малог човека,
алʹ да ти неко светиње отме,
које су ту од памтивека,
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не може роде, не може роде!
Кад џелат крене на иконе свете,
под којим ти се причестило дете,
где су ти се венчали деда и баба,
крстили се тата и мама,
парастос давали прадедама и прабабама.
Ко сме да каже: то више није твоје?
Кад крвник крене против Бога,
победиће га само слога.
Литија молитвом нека се води,
уз мирис тамјана и светлост свећа,
светиње брани по цену живота,
као Исус нас од његовог распећа.
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Бранка Денда – Котор
ИЗГУБЉЕНИ

У

тами коју магла рађа,
подне наше свијести
пробуђено, на савјест
инима.
Злог наума од Бога
одлучени, кивни што
су нас ујединили, а
само то нису планирали.
Изгубљени на тромеђи
човјечности, страха
Божијег и вјечности,
не бирају ниједно.
Из Логоса у небиће.
Без печата дара Духа
светог штамбиљ
падшег на срце ставили,
преметнули за Рај
изгубљени.
Над нама је
ево има дана исијао
Савин ореол,
и ова је земља
што се Црном Гором зове
небу обећана.
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Јесењин Ј. Туркић – Бања Лука

ИСТИНА

Ми Срби народ смо стари,
Красе нас многи дари;
Продухови нас православље,
Оплемени нас Светосавље.
Часне дарове примамо,
У вјечност вјеру имамо,
То нам је ослонац чврст,
Сила кроз Часни крст.
Постећи, од зла се бранимо,
Истином душе хранимо,
Љубимо и Богу се дивимо
И благословени живимо.
Хришћанска добра дијелимо,
Алʹ свима рећи желимо:
– Не дамо светиње! Дижемо глас!
Јер оне нису дале нас.
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Милош Елек Вукотић – Београд
ОРИ СЕ ОРИ ПО ЦРНОЈ ГОРИ

Црном Гором
Манастирска звона звоне
Звоњавом желе неке Црногорце
Памети да призову.
Један подвиреп се осилио
У главама црногорским звон одзвања
Манастире и цркве би да отима
И невери да поклања.
Поскакаше Црногорци
На ноге лагане
Веру своју и светиње
Од невере да одбране.
У коло се ухватише
У рукама барјак српски им се вије
Заиграше, запеваше
Од Српства им ништа драже ни милије није.
Е, то подвирепу
Планове разара
Он би хтео, као Туђман,
Државу без Срба да ствара.
Алʹ њему се кô Туђману није посрећило
Јер се народ подиже на ноге
Литијама да одбрани традицију, веру, цркве –
Превасходно оно што је вазда био.
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Цвијета Тешановић – Бијељина

АВА ПЕТАР ПЕРИЋ
(посвећено протосинђелу Петру Перићу)

Ава Петар Петрић молебане поје...
Црна Горо, мајко мила, љубав нашег,
Ава Петра и ти си, осјетила...
Громким гласом он се моли;
Срце врело, стрепи, јер, осјећа
Да се српској души - Нека неман спремаЦрна Горо, мајко мила, љубав нашег,
Ава Петра и ти си, осјетила...
У Бога се узда - Оставит га неће –
С иконом у руци у литије креће.
Да подржи, браћу своју,
За светиње наше,
у том тешком боју!!!
Ава Петар Петрић молебане поје...
Црна Горо, мајко мила, љубав нашег,
Ава Петра и ти си, осјетила...

118

Богдан Бошко Бућан – Петроварадин
МОЛИТВА

Ти си мати добрих дијела
И чуварка наших тијела;
Ти си тамјан Богу мио,
Без тебе бих свуд гријех био.
Ти си мирно пристаниште
Које чисту душу иште;
Од свакога зла си већа,
Божанска си ти одјећа.
Кад споменеш име Христа,
У души се све заблиста,
Јер ти рађаш наду нову;
На небеском стојиш крову.
Од молитве и од поста
Нема души бољег госта,
То је мелем против бола,
Тврда брана од ђавола.
Молитва ти шансу ствара
Да се с Богом разговара;
Кад је сузом орошена,
Бива одмах услишена.
Моли дању, моли ноћу,
Разбиј тугу и самоћу;
Посматра те Христ са крста,
Поздрави га са три прста.
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Новак Вујовић – Нова Пазова
УСКЛИК

Пред нама се чуда чуде,
подижемо људски глас,
шта ће бити да не буде,
не дамо светиње јер
оне нису дале нас!
На све стране звона звоне,
има ли нас, аман – спас!
Наше име само тоне,
алʹ не дамо светиње јер
оне нису дале нас!
Бог ће чути, нема збора,
да га куми прави глас,
правда победити мора.
Баш не дамо светиње
јер ни оне нису дале нас!
Бојимо се људске злобе
што се роји око нас,
светитељу, чујеш ли нас?
Не дамо светиње јер ни
оне нису дале нас!
Бог ће рећи – доста!
За човека дижем глас,
шта ће земља ако без људи оста?
Не дајте светиње
јер ни оне нису дале вас!
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Секула Петровић – Беочин

СВЕТА ЗЕМЉА

Пустисмо их на почетку
да сa нама деле наше небо.
Јер небо не можеш присвојити,
оно је свачије и ничије…
Онда им помогосмо шуму да раскрче,
ледину да узору, огњишта ужегу,
да поред наших кућа граде своје.
Били смо и аргати и мајстори
јер комшија је светиња,
тако су нам преци говорили.
У наше светиње примали смо их,
да траже лека за убоге и кљасте...
И вероваше тада нашим иконама…
Почесмо се кумити и братимити,
за славама нам седели у прочељу.
Једног дана пожелеше они
наше небо...
У наше бразде
бацаше семе,
из наших торова поклаше јагњад,
одведоше краве…
Почеше да развргавају
и кумства и побратимства.
Почеше пресретања
121

и старих и деце.
Би нам пријатније срести вука у шуми
него њих на путу…
А онда почеше да пале:
и куће, и летине, и светиње...
Остаде нам само душа.

122

Маринко Савић – Мартинци
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ СВОЈЕ

Безбожник милости нема,
Скрнави, пали, руши.
Неисцрпна је снага
У чистој хришћанској души.
Заливан сузама стасаш,
Светиња на крају села.
Ко божур црвени бујаш
Изникô из пепела.
Злаћани крст опет цакли,
Бљешти са новог крова.
Будно броји минуте
Поносног Бешенова.
Спокојство некʹ завлада,
Потисне времена глува.
Искрена молитва братска
Вековʹма некʹ те чува.
Милешевски Анћео Бели
Видике часне отвара,
Голготу православља
Од древног Хиландара.
Покајник стазу нађе,
Божијега дозове глас.
Не дамо светиње своје,
Сачувале су нас.
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Слободан Цвитковић – Шид
САЧУВАН ОБРАЗ

Нису Срби градили своје светиње
да се њиховом лепотом не диче,
да душама радост не подаре,
ни да их туђини отимају и тлаче.
Подижући цркве и манастире,
дубоко у срцима вечно их носе.
С њима славе своје крсне славе.
Православном вером се поносе.
Само су светиње и Божија воља
од већег чемера Србе сачували,
пут спасења њима показивали,
на вечну верност их заветовали.
У мислима богохулних изрода
трн у оку светиње су наше биле.
Због њих се невина глава губила,
због њих се многа јама напунила.
Знајући шта народу снагу даје,
светиње су скрнавили и рушили.
Да бранимо што је нама свето,
на црту смо спремно излазили.
Ни у тренуцима силног искушења
никад их отимачима нисмо давали.
Кад је требало, крв смо проливали,
свој образ и светиње смо сачували.
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Танкосава Дамјановић – Нови Београд
КО СЕ ОНО СА ИСТОКА ЈАВЉА

Ко се оно, ко се оно са истока јавља?
Црна Гора, православна, Господа прославља!
И моли се целим бићем своме милом Творцу
Да умекша камен-срце Србу-Црногорцу.
Боже мили, Боже свети, опрости, опрости,
Да се опет с нама диче прађедовске кости.
Да нам мајка опет рађа Црне Горе тиће,
И да крстом Ти осениш цело српско биће.
Да паднемо испред Тебе и Мајке Божије,
Да нам лице види Његош, Свети Василије,
Које досад беше пало у тамно тамнило
И за Тебе, Створитеља, невидљиво било.
Са истока сунце сија, Господ са висина!
Да сви стану у загрљај Божијега Сина.
Јер желимо срце своје само Теби дати,
Помози нам, нећемо се с браћом растављати!
Вековима били браћа, мајчица рађала,
Док нас неман невидљива није посвађала.
Сачувај нам, мили Боже, цркве, манастире,
По милости твојој благој браћа да сʹ измире.
Ко се оно, ко се оно са истока јавља?
Црна Гора, православна, Господа прославља!
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Лидија Ракочевић – Београд

ВЕНАЦ

Не одричем се
И кад корен јечма
Болује у хрскавици пепела
Не одричем се
Небни крсту светитеља
Крста и тамјана
Не одричем се
И кад сунце гасне
На длану издајника
Не одричем се
Очију уклесаних у стени храма
Где почива ћивот Светог Василија
Не одричем се
Појања Божијег пастира
Где молитвом са олтара дозива мошти
Не одричем се
Браће са три прста
И једног писма сазрелог у крви светосавској
Не одричем се
Девице Маријо колевке одојчета
И вида поклеклог
Не одричем се
Византијског царства
У њем` спавају православне главе
Вечно семе посејано
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У гробници апостола
Не одричем се браће и сестара
Не одричем се
Смрти живота
Прах прекрива
Белокости
Не одричем се
Оца сина брата
Боже опрости нам грешнима
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Миро Ковач – Нови Сад
ИСКРА

На Синају сине, у Острогу сване,
живодајном зубљом зажари у Жичи
неугасла искра вјере православне
којом српска душа себе боголичи.
Небозарно пламти на Љевишкој плочи.
Ризничи је брижно Грачаница стара.
Студенички кивот њоме мироточи
и грије нас жарко ватром са Врачара.
Сва је Фрушка гора њоме озвјездана,
и Овчар и Каблар трак су тога бљеска,
а на Хиландару сија с трећег длана
којим нас покрива Царица Небеска.
Та је луча исток страдања и славе,
пут богопознања што су прошли свеци,
искриште што чува упрет Светог Саве
прецима за помен, а путоказ дјеци.
Да препозна наше покољење ново
да је свако сутра плод јуче и данас,
да сачува славу и настави слово
што су наши стари исписали за нас.
У томе је слову спасоносна сила,
свелијек што душе умива и буди,
што улива снагу у клонула крила
да у зловремену останемо људи.
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Биљана Грошин – Зрењанин
ТО ВЕКОВИ КОРАЧАЈУ

То

векови корачају
кроз младост и старину,
сви путеви закрчени и небеса,
знамен камен и крстови засијаху
на барјаку свете носе, своје свете
врлетима и стазама, трговима, улицама
Иконе им у душама,
химне роду у грлима,
семе чојства још се чува
и Његоша собом носе,
гусле гуде време прошло
и садашње и будуће
Куполе су жишке сунца,
сунца вере неугасле,
трепер ветра упијаху,
шире даље птичјим летом
хор небески и хор земни
Теби, Боже –
Алилуја
Алилуја
На хиљаду корачаја
цвета бело свето иње
у прозвучју хор небески –
склоните се, ви злодуси,
не дамо вам ми светиње!
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Никола Јовановић – Сремски Карловци
ПОСТОЈАНОСТ

Земљо наша поносита,
Јуначка си увек била,
Твоја снага и сад хита
Јер се никад није крила.
Шта светиња јесте наша?
Србин прави добро знаде,
Прелила се ова чаша,
Пуна бруке и неправде.
Кроз векове светлеле су,
Као што нам светле данас,
Биле, биће и сад јесу
Највреднији украс за нас.
Богомоље стародревне
Сачуваше род нам мили,
Нека као муња севне
Правда, отпор мрачној сили.
Оне су нас сачувале
Кроз векове прохујале,
Оне су нам снагу дале,
Непролазним обасјале.
Лик Његошев некʹ нас снажи,
Дух Миљанов некʹ нас води,
Одолимо мрској лажи,
Похитајмо ка слободи!
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Јованка Јелић – Умка

ЧУВАРИ СВЕТИЊА

Из вере ућуткаване
речи се роје,
титрави свици из
таме спаљујућег огња...
свијају се једна уз другу
у литургијском поју,
светлошћу уздижући
раздиране груди,
откуцаје распињане
на крсту васкрсења...
Дотакнуто небо
смеши се
успокојавајућим блаженством
призиваних светаца,
чувара светиња
у нама.
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Владимир Бајић – Нови Сад

ХИТАЊЕ СЕБИ

Гледам, па виду вјероватʹ не могу
како се земља спаја са небом,
како се људи враћају Богу,
и старац са шљаком
и мати са бебом.
Слушам, па уху вјероватʹ не могу
како се браћа збирају драга,
ја опет видим мед Србима слогу
да одбране себе,
одагнају врага...
Ћутим, а срце у грудима туче,
мени се чини – никада јаче,
дијете свог ђеда за руку држи,
снажно, до грча,
а нежно кô маче.
Плачем, јер душа кроз очи се даје,
над народом својим Тројица бдију,
чувају Србе што бране правду,
хитају себи,
презиру „змију“.
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Момчило Момо Тубић – Бијељина

ХИЛАНДАР

Тамо где егејске бију воде
Суре стʹјене изникле из мора,
Постоји једно чудесно мјесто,
Монашка држава Света Гора.
А на њеним високим стʹјенама
Мјесто је православнога трона,
У духовном миру и тишини
Само се црквена чују звона.
У окриљу ове Горе Свете
Сија својим сјајем Божији дар
Који већ осам вʹјекова траје,
Свети српски манастир Хиландар.
Немањића руком озидано
Стоји манастир и утврђење,
Чврста ларва, задужбина светих,
Вјечно молитвено искупљење.
Овде се чувају духовна блага,
Иконе чувених светих лица,
А од њих прва међу једнакима
Богородица Тројеручица.
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Осам вʹјекова овдʹ расте лоза
Из гробнице Симеона Светог,
Боговољним дејством пород даје
И помаже код плода зачетог.
Ту је пирг и бунар Светог Саве,
Хиландарске стазе њима воде
Поклонике овог светог мјеста
Да попију посвећене воде.
Благословен да си, Хиландаре,
Наше вјере моћно утврђење!
Тврда ларво, задужбино светих,
Народу српском вечно осветлење!
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Смиљана Божић – Београд

ОДЛУКЕ СУ ЈАСНЕ

Сва нова кретања, напукле душе свемиром лутају.
Нова достигнућа, вибрације у небеском трептају.
Данашњица у нарушеном тријумфу
Усамљености ко авети осаме.
Патње ко паклени усуди, ни љубави ни мржње.
Нарушени односи молекула.
Подрхтавања умова и знања.
Равнодушност прати обичност.
Силе се осилиле и прете.
Исток засијао над Балканом,
Ходамо стопама предака у одбрану светиња.
Вера је у нама чврста као стена.
Незарасле ране ме боле, гробове не дамо.
Православље бранимо, страха немамо.
Веро наша у песми уткана,
Лепотом истине и срцем те певамо.
Ми знамо ко смо, чији смо,
Ми знамо одакле смо.
Живимо стварност не само сне,
Светиње не дамо, одлуке су јасне.
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Трипко Драганић – Подгорица

ТРОЈИЧИНДАНСКИ САБОР У ПОДГОРИЦИ
„Муж је бранич жене и ђетета,
народ је бранич цркве и племена.“
Петар II Петровић Његош

Тачно триста и двадесет година и тридесет и три дана
Од Тројичинданске скупштине на Ловћену
Коју крстом и молитвом сазва владика Данило
Свети родоначелник свете и славне лозе Петровића
Јавља се потребом тамне ноћи
Са бињаш-огртачем враг стални под заспалим сводом
У себрењацима просуте неке друге Црне Горе
Садашњег изведеног из мрачних одаја
Изазовног и увезеног западног невремена
Поново заноћило неко глуво доба, неки камени мук
Пред лицима вјерујућих, пред истим људима
Пред новим истим Kолом
Нови Тројичиндански сабор
У граду Немањином, на Рибници, гдје се отац тјелесни родио
Духовни отац нашег Светог Саве
Снагом Бога, љубави и Господње вјечите свјетлосне луче
Духом свелитургијске саборне службе
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Под сводом саборног Храма Христовог Васкрсења
Осморица владика на осамстоту годишњицу
Свете наше Српске православне цркве
Светосавски нови проглас молитвено са вјерујућим народом
На Светом јеванђељу исписаше и златним крстом и жезлом
потписаше
Свенародни једногласни Завјетни проглас одјекну цијелом
васељеном
Амин Амин Амин
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Бисерка Јуришић – Обреновац

СВЕТИЊЕ

Како да вас пригрлим на груди
и сачувам од студени невидовних?
Како да вас избавим из ропства
и ослободим од беса нечувствених
Богородице Љевишка,
Високи Дечани,
Цркво Светих Апостола?
Како да скинем омчу
од бодљикавих жица са ваших ореола?
Како да вам повратим фреске
преко нагорелих зидова
Цркво Светог Спаса,
Цркво Светих Архангела,
Цркво Светог Ђорђа?
Зар да мученичкa тела
чувају ваше капије и прагове?
Видите ли, избезумљени људи,
да се одрубљене свете главе
узидавају у темеље спаса?!
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Здравка Бабић – Билећа

ПИСМО СЕСТРИ МИЛИЦИ

Билећом креће се литија.
Шири се мирис тамјана.
И ми смо, сестро, постили
да бисмо крст часни носили.
Истине жедни, Херцеговци гледни,
молимо се Богу и ноћ и дан.
Сунчани зраци огрћу нас даном
да побиједи вјера над безданом!
Под пазухом икона, родослов у грудима,
скрушени пред Богом, усправни пред људима.
Догоријева свијећа у жуљевитим рукама...
Васељенским дахом у пјесничким мукама
рађа се пјесма нова...
Ко Света Тајна Христова
у сазвежђу усана молитва се снује.
Билећа ти, сестро, поручује:
пошли смо у Острог, ето нас на Цетиње.
Не дамо, сестро, српске светиње!
Да растјерамо црне птице
изнад плавог неба Подгорице,
и ја ћу, сестро, боса ти ходити.
У времену црном,
кад крст су српски оградили трном,
пратићу свјетло у мраку.
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Посудићу стихове најбољег пјесника
и његов сонет у сунце повити,
пробудити уснуле поеме,
у звијездама млађаним распламсати жеравице
да радост цјеливају у књигама светим.
Јер, велика је Мајка Божија!
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Ђурица Еделински – Привина Глава

СВЕТА ВОДА

Годинама света вода испод храма тече,
Вековима, извору, добро вече!
Колико пута у освит зоре,
Добро јутро, свети изворе!
Изгорела је давно крај записа
Претеча, стара црква брвнара.
Веру у Бога нису могле убити
Стотине година туђих господара,
Бог је тај који времену суди.
Нови храм над извором саградише људи,
Силни су многи ту воде пили,
На извору духовности жеђ гасили.
Неки су схватили... прогледали,
Храбро за Крст часни животе дали,
Оне за веру слепе... свете воде не крепе!
Без вере је човек празан лист папира,
Ђавоља жртва без властитог мира...
Тече и данас света вода испод храма
Света Петка вида ране, очи отвара,
Времена су нова, али истина је стара
Света Фрушка гора миром зрачи,
Веру чува... Нестају поражени освајачи!
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Мирко Стикић – Нови Сад

ИЗГОНОМ НА БРАТА

Да опстану светиње, помози Боже,
Јер знам све је воља Твоја
Отимати храмове, зар се и то може
Пита се душа хришћанска моја
Ој, Горо братска, зашто црна поста
Гледа и чуди се светац са Острога
Је лʹ срамоте твоје није било доста
Зар изгоном идеш на брата свога
Послушај, Јудо двадесет првог века,
Светиње ти наше нипошто не дамо
Да лʹ у теби има ишта од човека
Зар веру за вечеру, зар то желиш само
Човече грешни Божијег суда,
Који те чека, бојиш ли се
Док брата по Христу изгониш отуда
Бар мало, питам се, стидиш ли се
Земља je нашa крвљу натопљенa
За њу многи јунак паде са јауком
Алʹ битка за веру никад изгубљена
Светиње наше, не дамо вас никоме.
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Лазар Новковић – Сремска Митровица

НЕБЕСКА ЛИТИЈА

У тамници, иза тешког зида,
ја се Светом Василију молим,
свима болним ране да извида
и заштити оне које волим.
Палили су све светиње наше,
Бешеново и Косово свето,
запаљених и даље се плаше.
Отето је од Бога проклето.
Светиње су мене одржале,
у молитви нашао сам срећу,
многе душе у очај би пале
да литије из срца не крећу.
Све од Фрушке, па до Црне Горе
небом језде чудесне литије,
с демонима анђели се боре,
на челу им Свети Василије.
И моје је срце с њима тамо,
ни решетке више ме не плаше,
да, светиње никоме не дамо
јер оне су снага вере наше.
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Никола Раусављевић – Мајур

ЗАВЕТ

Из земље и праха у нама је постојана
молитва вековна, ко аманет старих дана,
да не дамо веру годинама што је ткана.
Као чувар мира – она живи распламсана.
Кружи у тишини ко мирис липа столетних
проглас из давнина што нас верне благосиља
да чувамо веру – спрам времена бурних, сетних –
изаткана је од босиљка и од смиља.
У дворишту тихом фрушкогорског манастира
ниче живот нови наспрам шума и утрина,
грађевина мила, озарена зором мира.
И ко Сопоћани што пазе српски Стари Рас,
Бешеново слави завет краља Драгутина:
Не дамо светиње јер оне нису дале нас!
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Сандра Иванишевић – Нови Сад

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Не дамо светиње јер оне су нас родиле,
оне су нас изнедриле и из мртвих васкрсле.
Не дамо светиње јер су оне
живо тело живога Бога.
Ко се светиња одриче, Христа се одриче.
Кост од кости Његове, крв од крви Његове –
то су светиње наше.
Не дамо их јер са њима и у њима
ни Бог не дâ нас.
Не дамо их јер је само у њима
наш вечни спас.
Не дамо их јер само у њима
чује се наш глас из дубине земље
да будемо и останемо то што јесмо,
вечно прожети, вечно сједињени
и са црквом светом венчани
на путу до царства небеског,
које нам се отвара сваког дана и часа
у светињама које чувају нас.
Не дамо светиње
макар никад више ништа у животу немали,
јер ако немамо светиње,
онда више нема ни нас.
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Јелена Трајковић – Зајечар

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС 146

Не дамо светиње јер оне нису дале нас,
за одбрану корена прави је сваки час,
сетимо се ко смо кад се молимо за спас,
тек кад своје савести нас опомене глас.
Не дамо своје јер смо овде одрасли,
држећи се на ногама некад само вером...
Кад је било тешко, ведри снови су нас спасли,
па је време да им узвратимо истом мером.
Чувамо оно што нас је отхранило,
враћајући прецима све што су нам дали...
Тако мало треба да би се свето одбранило,
а понекад тако мало је то што нам фали.
Не дамо светиње јер су нас васпитале,
мајке су нам приче о скромности читале,
није нам се променила усађена рута,
алʹ понекад скренемо са исправног пута.
Не дамо култури да падне пред срамом,
светиње побеђују све изборне листе...
А да ли се боримо тишином или драмом,
свеједно је док су намере нам чисте.
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Неђељко Грујичић – Будва

ИСКРА

Копајући гробове ђедова,
ударајућʹ по тврдом камену,
сину искра кад се не надасмо
и разгоре у дивном пламену.
Гасили је вјетрови панике
алʹ се јаче распламсала ватра,
преноси се од мјеста до мјеста
и сва српска запали се Спарта.
„Није ово пожар и несрећа“,
поручује Свети Василије,
„не бојте се Христови војници
то је свјетлост љубави Божије!“
Црна Гора поста светионик,
сваку српску обасја светињу,
будућност се са прошлошћу стапа,
претвори се земља у буктињу.
Том народу доликује свјетлост
која грије цʹјелу васељену,
потомци ће некад записати:
То је луча у мрачном времену!
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Љубомир Адамовић – Kаћ
ЈОЈ, КОСОВО

Земљо моја, земљо клета,
од некрста сад отета,
јој Михајло, јој Гаврило, растерајте све
злотворе што несрећу светом творе.
Мој Призрене, царски граде,
шта ти чине, шта ти раде,
цркву твоју руше,
ала боле српске душе.
Грачанице Светице, нагрдише ти лепо лице,
јој Дечани, наша славо, крсни дани,
скрио бих вас у своје груди
и чувао од нечасних људи.
Мој божуре од крви јунака,
сузама те српска заливала мајка,
јој божуре, мој крвави цвете,
немој расти, газиће те из освете.
Реци, Боже, шта се може,
да лʹ се бити, или се молити,
или живот на олтар ставити,
ниси нама ово дао да би туђин отимао.
Некʹ нас Твоја крепка рука
ослободи од паклених мука
због љубави и милости,
Свети Боже, Ти помози и опрости!
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Александра Љубисављевић – Смедерево
ЧУВАР СВЕТЛА

Не дам те, светињо срца мог,
Не дам те, светлости ока мог,
Не дам те, ватро у огњишту,
Моћна неизговорена речи, чија значења живимо
И за свако слово спремни смо мрети.
Не дам те тами, не дам те бури,
Ни унутрашњим понорима душе,
Замкама иза ћошкова, лажима неонског света.
И само једна твоја реч
Кап је која ће укротити талас,
Победити плиму зла;
Једна твоја суза истине
Избистриће море лажи
И све мутне воде које вртложе ка дну.
Од дна до врха дуг је пут;
Иако растојање исто је
Као од врха до дна,
Доле се много брже путује.
Али, ако ми никне твоје крило,
Узлетећу ка теби брзином мисли,
Силом љубави, снагом наде, победом вере.
Зато те не дам, светињо срца мог,
Светлости у оку неугасива.
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Аћим Тодоровић – Власеница

ЛИТИЈА

Хоће да нам руке наживо одсеку
и да баце псима под зубало раља.
Да сакати, тако, кренемо у реку
у којој се мутно нечовештво ваља.
Упрегнули мржњом наличје и лице,
на куке и ланце братољубље каче.
Безбожници вежу вучје огрлице,
манастире српске дижу на ломаче.
Испред нас су оци и владике свете.
Хор црквени тихо роду песму пише,
над литијом анђели криле се и лете.
Док на неман злости пада мртво иње,
светосавска земља тамјаном мирише,
а из грла грозди – Не дамо светиње!
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Јасминка Јовановић – Нови Сад

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

О, светиње, велике светиње,
Историјом дугом сте познате,
Са Господом увек сте нам биле,
Кроз времена бурна вером истрајале.
Свете цркве, свети манастири,
Задужбине верних градитеља,
Цара и ктитора спомен светитеља,
На темеље угаони камен уграђени.
Христосова глава са барјаком крста,
Царства многих још више жртава,
Кршевитих стена и планина, цвркут птица,
Шапат шума, бистрих река и мирних долина.
Светитељи са подвигом, често жртвом
Себе уградили вредним трудом молитвено.
Златом окитили над моштима њиним,
Болести и патње многим исцелили.
Светиње су горостаси где се свете
Литургије служе, да ли радост илʹ јецаји.
А далеко чује верни народ често
Подсећа, пробуди кад звона забрује.
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А светиње многоценим даром су чуване,
Дрзнуше се неке људске душе, а што
Себи за право узеше, те неправдом слогу
Неслогом учине, те их змије осветнице
Подмићују, шапућу – отми им светиње!
Алʹ шта се догађа? Облак чудни над светом
Се свио, у себи је тајанствено скрио.
Облацима, рођацима својим, небо Часним крстом
Земљи доказује. А ко њима та крила савија?
Одувек се речи васкрсења
Васионом разлежу углас,
Ми чувамо, не дамо светиње
Јер и оне нису дале нас!
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Мирјана Комарица – Прибој на Лиму

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Боже, ја ти се молим,
Сачувај оне које волим,
Дај им памет и разборитост,
Хришћанску мисао и чистост!
Теби се молим у духу светом,
Нека нам свима буде светло.
Молим ти се и када ми иде и не иде,
Јер ме твоје очи благосиљају и виде.
Како да не браним светиње, задужбине,
Цркве, темеље, иконе и кандила,
Када нас тим реликвијама Српство спаја.
Исте је вере и Србин и Црногорац,
И један и други у Христу је богоносац.
Не дајмо да нас заваде, поунијате,
Одговоримо им православљем, Немањићима,
Свим свецима,
Само, не будимо међу грешницима.
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Цане Ивановић – Борча
СВЕТОМ ВАСИЛИЈУ ОСТРОШКОМ
О, велики оче Василије,
заштитниче вере и завета,
док бранимо међе најсветије,
да помогне твоја рука света.
Сачувај нас, оче Василије,
од погрома и туђих отрова,
док за веру свако срце бије
у окриљу твога благослова.
Благо оном ко је дочекао
под барјаком твојим да се нађе,
пред невером ко је срцем стао,
од слободе нема ништа слађе.
А свакога исти позив чека,
правим путем само преци воде,
без врлина нема ни човека,
а без правде нема ни слободе.
Све се може у вери поднети,
и страдање на путу спасења,
прође свака сила која прети,
Божја милост чува поколења.
Дошло време да те народ брани
од онога што још било није,
да се памте ови славни дани,
помози нам, оче Василије.
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Цвијетин Баја Лобожински – Лаћарак

ИСУС

Заплакаше очи у језеро туге,
потопи наду беда и јад.
Зграбише Исуса сатанске слуге
и Сина Божијег разапе гад.
У тешким мукама, у суморно вече,
с љубављу за коју и живот даде,
„Опрости им, Боже!“ – рече,
„Не знају шта раде.“
И онда издахну...
А Дух Свети оде ка Богу
да бди са десне стране.
Уместо казне, посла слогу
и љубав за Земљане.
За наук и свету истину,
крвави оста нам клин.
Хвала Оцу и Сину
и Светом Духу. Амин!
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Кристина Милановић – Ужице
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Оне су ноћи занемела звона,
Још теку сузе борбе и страдања,
Опустела срца једва говоре,
Доста нам је, народе, свађе и падања.
Стало је све у једном тренутку,
Нестаде речи, вичем, без гласа.
Тишина влада док немир јечи,
Нема нам, нема, ништа од спаса.
Та, зар године у један дан да стану,
Да отуђи странац све што је моје,
Могу ли дани бољи да свану?
Ни Његошеве се речи не боје...
Ризница светиња из камена никла,
Најлепши предели нестварних чуда,
Молитва небеска води нас њима,
И пут Светосавља јесте овуда.
Ох, немојмо дати пресвета поља,
Ни парче звезданог, чудесног неба.
Да преживимо данашње време,
Највећа нам молитва и литија треба.
Господе, за исти темељ и ја се борим,
Сад се чују звона, чује се глас.
Не дајмо светиње, срцем вас молим,
Јер када је било најтеже, оне нису дале нас!
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Бранислав М. Вуковић – Беране
ЛИТИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Испод небеског свода,
светињама у одбрану,
двјеста хиљада хода,
двјеста у истом дану.
И сви су као један,
иду ногу пред ногу,
отпор дивљења вриједан
што демонстрира слогу.
Крстови и иконе,
и заставе се вију...
Црквена звона звоне,
зову на литију.
Дјеца, одрасли, стари
више се никог не боје,
српске су вјере чувари,
не дају светиње своје.
За достојанствен ход,
за мир и за прегнуће,
из Божје тајне сав род
сад црпи надахнуће.
И нема бољег одговора
за одбрану Светосавља;
згажена Црна Горa
полако се усправља.
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Славко Вуковић – Беране

БОР НАДЕ, СВЕ ТИЊА – ОДБРАНА СВЕТИЊА
(Анаграмнида о литији)

Све тиња... Светиња...
Све тањи свитање.
Све плами. Свеплима
све плави, све плива...
Памти вијек памтиви јек...
Патим вијек, памтивијек.
Од радости до достира:
одрастање – одра стање.
Друмовање: мудровање.
Наста рима манастира...
У ноте утоне...
Свечедо сведоче...
Ступова поставу...
Прекада предака,
о, вавјек вјекова.
Стихија: стих и ја,
исхитај тихи сја,
кô сабље, о, бљесак...
Јати ли литија?
Таји ли: ти... илʹ ја?
Поезија: пое, зија,
позе и ја, епозија...
Она драми народима...
Она друми на одру ми.
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Милан М. Цимбаљевић - Беране
КО ТО ТАМО СВЕТИЊЕ ДИРА
„Муж је бранич жене и дјетета,
народ бранич цркве и племена.“
Исклеса богоумник за времена

Ка светињама се иде тихо,
без алака и оргија;
тишина тишину прима.
Србомрз наум озакони,
Светосавље што даље да склони.
Ко то тамо дира
у светиње српских манастира?
А ко светиње повриједи,
народ, као трава, ниче,
Божија услиједи.
У дамарима Светосавским пулсира,
светиње су предачке, у њих се не дира.
Оне су одвраћале огње и зле воде,
у одбрани светиња вјерне преводе.
Свијетле српске светиње од искона,
попут неугасиве свјетлости са Сиона.
Вјекови надодају:
Звони са цркве.
Храст се весели, њише.
Нешто му мило.
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Добривој Вујин – Кикинда

ГОСПОДЕ ПОМИЛУЈ

Да се има шта бранити, има
Свето слово ћирилице узвисити
Таква нам земља, таква клима
Увек у наслеђу будан бдити
Рад свих узвиси нашу молитву
Да се народ окупи у порти једнако
И чуј виши глас и песму ову
Да и онај у даљ прихвати лако
Да се свети и посвети умерено
Као што одувек жар свеће свиће
На видно место у манастир смерно
Да славе нам наше српско биће.
Да се не изгуби мир тамјана руј,
У светлости и сјају, Господе помилуј.

160

Ани Стаjкова Иванова – Пловдив (Бугарска)
НЕ ДИРАЈ НАМ СВЕТИЊЕ

Пет векова народ страда од крвника,
пет векова звери јагањце су клали,
крваве су биле руке неверника,
пет векова веру нисмо ником дали.
Испосници скромни, бледуњавих лица,
у ћелији хладној писали су књиге,
уз титраво светло светих воштаница,
у молитве складне скривали су бриге.
У ропство су звери одводиле робље,
палили су цркве, мучили и клали,
спас праведној души би шума и гробље,
алʹ ни тада веру нисмо своју дали.
О страдању књиге писали смо тајно,
молили се Богу без црквених звона,
записи монаха остаће за трајно
да причају тешке патње милиона.
Пловиле су жеље кроз вилајет сиви,
алʹ никада верни веру нису дали,
пет векова мину, још увек смо живи,
са нама се моле праведници пали.
У ропству су цркве биле души спас,
средиште културе и духовног мира,
од пропасти опште чувале су нас,
ми бранимо цркве кад их неко дира.
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Босиљка Кнежевић – Нови Сад
НЕ ЗАБОРАВИМО СВЕТИЊЕ

Крсна слава и наш Свети Сава.
Светиње које нам Арно Гујон (Arnaud Gouillon)
препознаје,
те да се отргну од заборава
све од себе даје.
Из Француске је у Србију дошô,
а у обилазак наших манастира пошô.
Ову песму посветићу њему,
јер је заслужан код српскога рода
за многе донације свог народа.
Љубав је оно што нас спаја и од Срба га не раздваја.
Са нама се ородио и наследнике своје добио.
Несебично помаже свакога дана
да на Косово, до Срба дође одећа и храна.
На многе препреке наилази, али храбро их
превазилази.
Хвала му на свему, што неке Србе учи и опомиње,
да се на свом прагу остане
и да од заборава отргнемо наше светиње.
Хумани људи су били, ти који су их градили.
У историју православља се уписали.
Поколења треба да их одржавају
и зубу времена не дају, од заборава сачувају.
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Бранка Вучинић – Нови Сад
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Не дам оно што ме задојило,
Ехо срца чујем како јеца.
Даноноћно јека прађедова
Аминује да се одбрањују
Манастири и сестице цркве
Од немани која је зинула.
Све небеско с земљом повезано,
Витезова српских завјештање,
Емоције не од овог свʹјета.
Тога хоће да се докопају
И да сатру још несатрвено,
Његошево перо да поломе.
Е, баш оно што нас с небом веже.
Јека неба из срца заурла.
Ето грла прађедовска вичу –
Рану сте нам додирнули болну.
Окрзнули оно што је свето,
На то нисте смјели ударити.
Ето зашто унуци урличу.
Не дају вам, нисмо ни ми дали,
Иако је увијек било рђе
Светињама што трговат шћаше,
Уништават то је светогрђе.
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Дан ће сванут`, увʹјек је свануо,
А на врата наша вјечност куца.
Љепота је небеса на земљи,
Ето, то је веза што не пуца.
Нас светиње кроз вјекове вежу,
Аманети дати од давнина.
Сачувајте вјеру православну,
Пренеси се са оца на сина.
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Љиљана Нешић – Београд
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Шапућу нам светиње,
Kамен о камен струже, звона дрхтуре:
– Не дајте нас у векове.
Упијте нас у себе, као што смо ми вас у недрима
Срце на срцу чувале.
Заједно смо расли, заједно и срасли као гране уплетене до
неба.
Не дајте нас, кућу своју, дом, најлепше своје замкове и
торњеве,
Прстенове поља својих, шума oд којих су вам се колевке
заљуљале,
Своје крајолике и видике,
Полазишта и коначишта,
Узоришта и узрастишта.
Упитно вас гледају с фресака
Очи ваших предака
Светаца и витезова
На које су се угледали међу вама најбољи,
A требало би сви да би се спасили.
Не дајте истину о себи, јер ту ћете увек наћи
Oца свога и дедове,
Majку своју и Божију.
Не дајте нас, своју трећу руку, што вас држи, испраћа и
дочекује.
Не остављајте нас као бродове, насукане
Без таласа молитве у вашем гласу, на којима ћемо и даље
пловити.
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Љиљана Фијат – Нови Сад
ОСТРОГ

Гле, где Бог насели Српску православну цркву, уз скоро
вертикалну литицу, на планини Острошка греда у Црној Гори.
Где су сиреви с укусом горских трава, а птица с гранчицама у
кљуну гнездо плете.
Докле миришу пропланци и оранице, а време се одређује
према тишини дубрава.
И свако носи молитвеник да душа му затрудни с Богом,
као Светом Василију Острошком.
Пећинске црквице стоје лицем у лице с брдима, земљом и
сунцем.
Изгледају као дивље љубичице ухваћене у лету.
Добра шумо, завичају, од срца ти желим мир Божји!
По тим окомитим стрминима иде Господ и ослушкује
послушања између Горњег и Доњег манастира,
где се наше душе, разорене као Вавилон, лече.
Његов глас одјекује док на стени беласа се острошка
светиња.
Манастир Ваведења Пресвете Богомајке у каменим наборима
и завесама зеленила као нека велика дрхтава песма.
Изнад њега, у царској луци, месец тиња, сребрна сенка
утонула у злато.
А има дана с густом маглом, која венцима горских потока
оплете и све завије мраком.
Жалосни борови и јеле као крв јече пред белим каменом.
Чак и стршљену на клеки сузе падају, до стотог года.
Лебди и тихо зуји песму:
„Чувајмо светињу! Нема силе јаче од Божије!
Тешко оном ко ратује против Господа!“
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Драгица Стојановић – Зрењанин

ВЕРА

Само снег нека сипи
паперје свете птице
и залутале беле гуске.
Снег пао тихо као бехар
на кров бешеновског манастира.
Пред светлошћу олтара
нека стојим ја и сенка моја
у вери тиховања,
нека никада не остане
без светлости друге сени.
Само снег нека сипи
на Светог Кирика и Јулиту
под старим липама.
Рука скупљена у молитву
нека брани студ да уђе
у кости верника,
као у стопу путника намерника
у дугом од снега капуту,
што пред портом манастира
са три прста у сунчевом луку
бешчујно топи прву пахуљу.
Прву сумњу у топао дан који ће одмицати,
лагано као дуга литија у јулу.
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Даринка Бела Томић – Београд
ЖЕТВА

Погледај, Господе, бачен је срп на земљу пао, бирати не зна
ко је зао.
Погледај, Господе, невин не дише док анђео жито
тријанише.
Семе здраво, земљу плодну, годину родну... дао си.
Свако је имао прегршти за се, уз безмало хвала кô за
ситнице.
Беху препуна поља... Завлада кукољ и жито страда.
Завлада зло, народ одбожи.
Љубављу Твојом опет је зрело зрневље текло у брашно бело.
Црни се облак са земљом срео, у снопу, ево, још срп сева.
Твоја је житница ко Те је хтео, с тамом утања кукоља плева.
У бесцење продани, ми од бола располућени, а сасвим,
сасвим цели.
Молитво, сакупи нас, поскитане и изгубљене, од самог врага
престрављене.
Чујеш ли, Господе, опет су резе и чрте кренуле ка Твојим
речима.
Опрости нама грешнима, од себе да се сачувамо за чисто
жито даровано.
Нека са усана чистих извире молитва тише да се одвоји жито
од кукоља.
Колевка да се зањише. Да се испуни Твоја воља и бесмртна
времена боља.
Да не дође час... О, ни нас, ни нас – Не!
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Мирјана Кузминац – Богатић

ГЛАСНИЦИ

Отворе се врата раја, цар Милутин проговара
громким гласом, лица строга, зарад Српства, зарад Бога:
Погледајте и почујте, крај Рогозне Бањска дише,
на сва звона звонко бије широм целе Метохије.
Уз њу дише Грачаница, Левишка Богородица.
Ја вам створих, ви чувасте, некʹ чувају ваша деца.
Крај његове десне стране намршти се цар Душане,
па он ʹвако Српству збори, молећиво проговори:
Ој, Србине, душом воли Зочиште, Дечане, Орешковац,
Вазнесење,
прадедова мојих стопе до велике воде Хоче.
Некʹ зазвоне Суково, Липовац, Соколица,
ја вам створих, ви чувасте, некʹ чувају ваша деца.
Кроз Србију гласи бију уздижући Шумадију
молитвама што се зборе, преко целе Фрушке горе.
А са леве стране њима Свети Лазар свим Србима
поручује гласа свога надахнутог вером Бога:
Кроз Тврдош и Троношу, Витовницу, Милешево,
кроз Крушедол, Петковицу и свету нам Раваницу,
нека куца срце Српства, кроз све душе и сва уста
некʹ помиње име Бога, да владају мир и слога.
Велики ће Василије молитвама да вас мије.
Сви ће свеци да се сјате и рукама обухвате
православну веру свету, расуту по целом свету.
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Весна Бобић – Бешеново

КРСТ

Крст под небом, а крова нигде,
темељи храма се укопали и чекају...
Тако је било... али никада више
неће ватра гутати свете иконе
нити се стишати снага литургије.
Сачували смо праву веру предака
у Оца, Сина и Светога Духа,
сачували Свете тајне, Јеванђеље,
свеце пострадале за православље.
Придижемо се из вековног страдања
црпећи снагу из хришћанског блага,
молебанима и литијама за Христа.
Дижемо своје светиње из пепела и
чувамо их брижно од рушитеља
снагом молитве и постом уједињени,
јер истина је и правда Божија.
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Мирјана Шуљманац Шећеров – Нови Сад
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ КАО ШТО ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Појте Господу нашему, појте!
Ангели свети песму утројте.
Архангели славословите, Господу се с нама молите.
Вековима вера живи
и љубав се кроз њу шири.
Светиње наше – древни манастири
одржале, нас нека сви знаду.
Никада нисмо губили наду!
Древне нам цркве и манастири
лучонаше наше вековима сјају.
И сада снажном вером нас хране.
Љубављу, Христа ради, нас окупљају.
Нису нас дале вековима
ни када било је тешко.
Чувало нас од зла свакога
Светосавље наше витешко!
Још Свети Сава сигурно ходи
по земљи овој где Србин дише,
са свима светима литургију служи!
Милина се у небо диже!
Светиње древне, задужбине свете.
у аманет нам оставише свети;
чувале су нас вековима – нису дале веру узети!
Ко то сад мисли да се Божје може отети?
Не дамо светиње наше јер оне нису дале нас.
Верујмо снажно људски и братски,
верујмо у Христа – то је спас!
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Татјана Ајхолцер – Нови Београд

БЛАГОСИЉАЈ

Ти, човече, са те Свете горе
немој дати наше море,
помисли на своје претке,
благосиљај све те свете.
Помоли се на јутрењу
Светом Василију за спасење,
па некʹ Острог сија од доброте,
нека сунце сине од лепоте.
Присети се кад си био дете
да облаци као ветар лете,
сваки облак анђео са неба
да те чува јер те Господ гледа.
Пробуди се, хеј, ти човече,
нека суза сада сама тече,
Свети Сава милује ти лице,
повечерјем одјекују птице.
Светосавска вера чуда чини
кад је тешко у најтамнијој тмини,
ти кандило и свећу упали
нашем милом светитељу Сави.
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Сара Јовановић – Краљево
ОВАЈ НАРОД

Овај је народ гажен,
скидане су му иконе и звона,
али није био поражен
откада трепти васиона.
Овај је народ мучен,
родну му земљу кидали,
али још није дотучен,
свеци му ране видали.
Овај је народ нем,
ућутале га несреће кобне,
сравнале Рашку и Срем
мирољубиве бомбе.
Овај је народ за све крив,
сва дела и недела страшна,
алʹ биће и даље жив
док је крста и брашна.
Овај је народ плакао
док су му цркве пустошили,
пловио кроз сами пакао
док нису метке истрошили.
Овај је народ клето
гинуо пред злобним ликом,
алʹ није продао свето
и никада неће ником!
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Милун Ђачић – Мишићево
СВЕТИЊЕ НАМ НЕ ДИРАЈТЕ

Од извора све ријеке
хитају у море сиње,
народ Божји тако исто
стреми радо у светиње.
Помамљени властодржци
под вражији скут су сјели,
и цркве би од народа
у безумљу одузели.
Зар би неко могô пчеле
без цвијећа оставити,
и ластама пут ка југу
спасоносни ускратити?
Олтаре нам не дирајте
јер светиње нас чувају,
не дамо их јер нам оне
врата рајска отварају.
Обновимо порушено,
и Његошев олтар свети,
крст да сине на Ловћену,
у њега смо сви заклети.
Литургије и литије
светосавска то су крила,
честитам ти васкрсење,
Црна Горо, мајко мила.
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Ненад Новаковић – Земун
ЗАВЕТ КРАЉА МИЛУТИНА

Саграђени на најјачој стени
Српског рода кћери и синови,
Каменом и циглом обложени,
Кроз њих се пребрајају векови.
С пастирима пут су указали:
Куда ићи, одакле смо пошли;
Име, веру и дух очували
И са стадом сву голготу прошли.
Рушили их јатаган и кама,
Дивље хорде пушкама, бомбама,
У пламену падали кровови
Док се воде крвави пирови.
Но молитва вриску се не преда,
Фрескама се опет светли лице,
Звоницима узлећу до неба
Српског рода браћа и сестрице.
Подигли их нараштаји нови
Којима је трајно у аманет
Да светиње гради и обнови
Светог краља Милутина завет.
Да би завет и данас чували,
Ми не дајмо очеве и мајке,
Саздане од сиге и опеке,
Као они што нас нису дали.
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Александар Цигановић – Сремска Митровица
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Ко отима тај се плаши
и костију и камена,
све би хтео да уништи,
да ни трага од нас нема.
Борили се наши преци
и туђине истерали,
за крст часни и слободу
животе су своје дали.
Господ их је прославио
и у свете прибројао,
свети српски мученици
сад су наши заступници.
Данас нека наша браћа,
исте вере и порекла,
уздигла се у висине,
ударила на светиње.
Срца су нам пуна туге,
болна рана се отвара,
помози нам, Боже, свима,
не дај да се мржња ствара.
Не дамо светиње наше
ни туђину ни изроду.
Силе таме нас не плаше,
Бог помаже свом народу.
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Тања Ајтић – Ванкувер

ОГЊИШТЕ

Огњиште је место где смо своји на своме.
Моје је било код бабе у мањем граду,
а то је све распродано и више нико не живи ту.
Сви су већином помрли.
Нас у фамилији остало је мало и стари смо,
али има нараштаја, све женска деца,
нема ко да продужи врсту и крсну славу.
Тако се то догодило са нама у свету.
Ипак, још нас има да можемо да повичемо
да светиње не дамо и запамћено огњиште.
Ако је Бог тако хтео, препуштамо му се,
јер он све зна најбоље, све путеве господње,
и чува нас овакве мале и мајушне.
Чува нас од сваког зла, а ми му верујемо
јер нас није никада напустио. И ми њега нећемо.
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Драгица Драга Грбић – Вишград

ВЈЕРА НАША ПРАВОСЛАВНА

Гдје би нам сада путеви били
Да нисмо вјеру у себи носили
Она се калила у најтеже вријеме
Кад су све силе навалиле бреме
И оно часно у гену биће
У себи Христа трајно носиће
Колико је ала снагу нам трало
Алʹ оно је жилаво није се дало
Ми смо орали бразду у себи
Да оно свето страдало не би
Што год нам је погани јаче затиру
Не дамо коријен не дамо светињу
Брусили смо је у живој студи
Да сачувамо светињу и будемо људи
Она нам свијетли ко жишка у мраку
У нашем бићу цркви конаку
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Викторија Рац Сабо – Кикинда

СВЕТИЊА

О, светињо наша,
У овој крвавој земљи
Где се на свако добро
Редовно спушта мрак,
Ти опстајеш услед свих недаћа.
Људима је неопходна
Твоја милосрдна рука
Која прашта и моли Бога за нас.
У временима зала и ропства
Ти си била спас,
Због тебе смо устали
И нисмо смо се предали.
Уз твој благослов
Вођени су наши устанци,
Помози нам да и сада
Устанемо из мрклог мрака.
Ти си круна нашег постојања
И наш вечити штит.
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Ивана Свркота - Подгорица

ВЕСНИК РАЈА

Како ми је душа под Острогом лака!
Ко да подно њега и не реже звери,
плови бели кораб извише облака,
лука су му саме васионе двери.
Као да је Добро битку већ однело
и да више нико правде и не тражи,
заборав попадне на све што се хтело
и предахне ангел што нам душу стражи.
Том веснику раја власник није овде,
да питаш за цену Тројице са зида.
Залуд некрст штампа карте за небеса –
гледаће их они што имају вида!
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Здравко Остојић – Зози (Македонија)

МИ СМО ЧУВАРИ ТВРЂАВА ХРИСТОВИХ

Све је светлија и већа литија што је вера у душама чистија.
Васцело небо с народом хода. Земљом корача чета све
светија.
Небеске тврђаве су непобедиве јер не може нико да их
сруши!
Сами смо, слаби, а непокориви у слози и храмовима
Христовим, где вера је неугасни плам кандилâ и молитвених
свећа наших.
Плоти стоје до сржи коштане; молитвено горе свеће
воштане.
С искушењима врленито се боре док душе овде бденито
моле.
Капије небеске тихо се отворе, а указују свете и ангелске
одоре.
Ово небо док је возљубљено, ни стадо Христово није
изгубљено.
Часним крстом је искупљено. За спасење душе – небо
купљено.
Гле, цело је свето царство у свакој светињи нашој окупљено!
Ангели чују уздахе потанане; небеске мелеме простру на
ране.
Светиње стоје уз нас: од боли до исцељења, у нади до
спасења.
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У покајању до милости, од сузâ до радости. Од Крста до
Васкрса!
Зато, устајемо сви да светиње бранимо ми. Вера на стражи
стоји, вазда ће стајати и сва срцâ у Христу спајати. Кад нам
душе хрле ка рукама Христовим, идемо ми уским путем
вечно радосним.
Овде су наша светилишта. Светле у тами небеска огњишта.
Извире у пустињи из оазâ жива вода. Ту нас чува рука
Господа.
Вековна уточишта и нама исцелилишта. У свету – наша
спасилишта.
Сваки час ту смо да бранимо их, ми смо чувари тврђава
Христових.
Светиње, ми не дамо и чувамо вас, јер ви не дате и
спасавате нас!
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Радмила В. Стојановић – Зрењанин

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ (ВЕРЕ БЕДЕМЕ)

Никољски ништили нанос неверја,
Евхаристијски еликсир Еванђеља.
Добују дела добродетељна,
Атонскоапостолска асни армија.
Маестрал милина молитвена,
Ореол обзорјем обгрљена.
Светлозар слике светиња,
Везују вером врла владања,
Емитују егзегезу еденткања,
Торжествују трудољубља,
Изложених иконописања,
Његошевских духостања,
Естетиком епостања.
Времја вером врлинства везује,
Ехо емпирије евангелске емоције.
Ревносне ризе, рађањем радује.
Еликсир вере емпатију емитује.
Бешеновом Богоносни блиста брод,
Емануил еклектика емитује епилог.
Дограђује дијамантски духоброд,
Еонима ехује еденмиља епилог,
Миомира молитвеног миобод,
Еквилајзер емотивни, етноход.
183

Драган Митић – Копар
СА ВРАЧАРСКОГ СВЕТОГ ХРАМА

Са врачарског светог храма мили звуци оченаша
Прикупили народ цели, верних јунака и снаша
Из највећег српског храма поносна се песма вије
Певало је верно срце шта је њему најмилије
Духовне песме старе што нам искрену љубав нуде
У њима нема никакве мржње ни лажне заблуде
И никакве сумње у ту веру чврсту, православну
Чувају у себи само ту, поносну, староставну
Молитву Светог Саве што зна тугу најжалоснију
Да умили и промени у срећу већу, светлију
Молитвама смо победили муке неиздрживе
Свети Саво! У нама твоје мошти још увек живе!
Крај врачарског светог храма наш се крсташ барјак вије
Чувале га вековима најверније фамилије
Својом руком извезао највернији монах Сава
»С« четири златна: Само Слога Србина Спасава!
И тај наш барјак су кроз толике ратове пронели
Да би сачували целог, највеће муке поднели
Чували година петсто, ниједно »С« нису дали
Донели га на место где ти каурин кости спали
Хтео је да убије веру, спали свету реликвију
А распалио ватру српске вере још већу, светлију
Молитвама смо победили муке неиздрживе
Свети Саво! У нама твоје мошти још увек живе!
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Бојана Кулиџан Громовић – Нови Сад
НЕ ДАЈТЕ НАС, СВЕТИЊЕ! МРАК ОСВИЈЕТЛИТЕ!

Не можете срушити, спалити, потопити ни отуђити храм!
Храм је човјек и људи, чак и када страда,
постаје прозрачни сунчани дом
неуништивог небеског града.
Уздах, ријеч и суза покајања: саздана је молитва.
Душа народа излила је темељ трајања небеског храма.
На длану Творца изграђена,
молитвама светоотачким армирана,
црква постаде неуништива грађевина.
Пастиру моћни, удаљи вукове крволочне, усмјери своја
стада!
Знам: увијек нам остају вјера, љубав и нада.
Зна хришћанин и када страда
код небеског је Оца спокој – живот вјечни награда.
Светиња, праотаца задужбина
Свијетли духом Свет(л)осавља.
Пјевајмо: Светињо, не дај нас!
Ко руши и отима, тај небеску кућу нема,
а патнике сузне чека спас!
Не отуђи се, вјерниче; покај се, разбојниче,
посљедњи је час!
На мјесту скинутог крста свијетли крснообразни знак.
У нади спојена три прста отјераће мрак!
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Валентина Освалд Мијатовић – Вогањ
БЕШЕНОВО СЕ МОЛИ УЗ СТИХОВЕ

Давно је изгорео до темеља,
подигле га љубав и вера,
Фрушком гором одјекује звоно,
сведочи нам манастир Бешеново:
светиња никад се не гаси,
само чврста вера може да је спаси.
Молитвом данас отвара границе,
ниже стихове све до Грачанице.
Песме из њега небом се оре,
путују до Острога и Црне Горе...
Молитва изнад моштију бдије
моли се с нама Свети Василије.
Путују стихови и до Врачара,
тамо где је спаљен Свети Сава,
заувек он живи у нама!
Онај који Светосавље дира
својој души неће наћи мира.
То је пут којим су ходили наши преци,
још њихов траг на босиљак мирише,
он се из срца никад не брише!
Данас се Бешеново моли уз стихове
за светиње које не дамо никоме,
цела Србија моли се у глас –
Не дамо светиње јер оне су део нас!
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Велика Томић – Кристиансанд (Норвешка)

РОД ПОД ПРЕТЊОМ

Сећам се шљивика и другог дана Божића,
мајка би нас рано будила, једног од браће и мене, говорећи:
– Морате у шљивик да уплашите шљиве.
Брат би узео секиру, а ја стручак сламе и вино, и полако
бисмо кренули ка шљивику.
Дошавши, гледали бисмо у голишаво дрвеће окићено
кристалним пахуљама.
Такво, деловало је смрзло, постиђено, поплашено...
Брат би се прекрстио пред сваким дрветом питајући га:
– Хоћеш ли родити или да те сечем?
Дрво би ћутало, не проговоривши ни речи, нити дрхтајем
показало страх, само би се укочило још више.
За тренутак би сачекао, замахнуо секиром и засекао грану.
Прштао је снег по нама.
Лица су нам била мокра од водених грудвица, брисали бисмо
рукавом влажно лице.
Онда бих пришла, узела вино и залила му рану,
повезала је стручком сламе и наставили бисмо даље.
По свршетку обреда враћали бисмо се кући ћутке, свак у
својим мислима.
Вукла сам тешке ноге и све време се питала: колико их је
болело?
Окренула бих се и потрчала према воћњаку.
Загрлила бих једно стабло и тихо му кроз сузе рекла:
– Опрости, опрости...
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Срба Такић – Власотинце
ВЕЧНИ СМО ИСКУШЕНИЦИ

Надвија нас туга света,
ђаволови бојовници
страхом земним искушују.
Ми без греха страдалници,
грлимо тек крст свој јаче,
идући ка јадовници
(ту где храброст рида ломна,
где нас гоне зли крвници).
На пањ главе приклањамо,
јер не дамо да бесници
већ Бог суди. Молимо се:
некʹ са добра отпадници
покају се и заслуже
да их мину наши крици
(кад завапе да грехове
окају, ти злосрећници).
Душе кротке не свете се –
љубави су братственици,
неумешне да се бране,
из њих ничу мученици.
Свети оци и светиње,
судбина нам пригрлници,
путоводе, уче да тек
– вечни смо искушеници.
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Слободанка Радић Боба – Параћин

ГОРИ ЛУЧА СВЕТОГ САВЕ

Христолико лице мило на царском се двору изнедрио,
царство Христом заменио да род српски вазда светли,
на Гори је Светој отац оцу своме постануо
у Велику лавру, у срце пустиње
с оне стране Мртвог мора према Витлeјему
у дом Освећеног путовао да испуни од Бога речено
аманетом Савиним Сави остављено
И штап паде, знак даде Патерица Србима припаде
царски син и монах, Млекопитатељицу и Тројеручицу
у Богородичин врт предаде да Хиландар и Кареја вечно
светле
Ту где се Давиду анђео јави, тик уз Цркву Светог Гроба
син краљевска рода, благодаран Богу
начелницима војске небеске, арханђелима храм сагради
умоливши скрушено над хаџијама српским нека бдију
Од оца је сину остануло, нама вазда од Светога Саве
немањићко срце завештало, све наше с небом повезало
Сад је време Светосавље да се брани
лучом вере: крстом, славом и иконом часном
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Дана Радуловић – Нови Сад

У АМАНЕТ

Види,

сине, оне дворе што се у даљини злате,
Слушај, сине, ону пјесму што кријепи душу сјетну.
Нису оно манастири но Христови свети двори,
Нису оно српске цркве но молитве из камена.
Није оно народ српски но Христова света дјеца.
У молитви спас нађоше и небеса распјеваше.
Нису свети двори, сине, да се на њих камен баца.
Оно ти је света земља прађедовских окупљања.
Оно ти је колијевка Марка, Петра и Његоша.
Оно ти је народ српски, света земља кроз столећа.
Оно су ти, мили сине, Исусове свете руке
што у срцу страдалника траже искру праведника.
Оно ти је Свето тројство, Божије псалме и молитве.
Оно су ти преци славни што у теби, сине, живе.
Нећу, сине, набројати све светиње српског рода,
алʹ запамти – све су тамо куда хода српска нога.
То су, сине, наши преци, свети оци мученици.
За вјеру су пострадали, у вјечност се уписали.
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Не дај, сине, да нам отму свету вјеру прадједовску!
Не дај, сине, свети олтар; не дај, сине, част и образ!
И запамти, мили сине, кад у срцу љубав носиш,
у вјери ћеш истрајати, свету земљу сачувати!
У аманет теби, сине, све светиње српског рода.
Некʹ у теби вјечно живи Божији и дух прадједова.
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Љиљана Глигоријевић – Житковац

БЕШЕНОВО

Бешеново манастир фрушкогорска је светиња знана
брежуљкасто-брдовит предео га краси из давних дана,
беласа се сунчевим зрцима окупан,
Божјом милушћу изнедрен, православљем саздан.
Бди над нараштајима својим, траје,
брига за сваког верника не престаје,
благословену љубав молитвама шаље,
бесконачном снагом и вером нашом идемо даље.
Бројанице жељама верника ниже,
безгранично духовност шири, све нам је ближе,
брује црквена звона, звук одлази високо,
Бог је са нама свагда, пази нас његово свето око.
Брижљиво се над светињом опкриљује,
бистрином духа светост закриљује,
богослужење међʹ вернике шири,
благост босиока и тамјана сред светиње мири.
Беседе свештеника часно упијамо,
Божји пут нам казује да светиње не дамо,
бодри нас и поручују: оне нису дале нас,
благословени смо, вера је наше душе спас.
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Мирослав Мишел Болтрес – Смедерево

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Небески Оче над нама – Свестворитељу,
Ево нас стојимо погнуте главе, скрушено,
Достојанствено, немо, молитвено свакодневно,
Али постојано – да светиње и храмове сачувамо,
Молитвама истрајавамо, литијама трајемо,
Опстајемо упркос свим недаћама, искушењима.
Светиње наше безбожницима не дамо!
Вековна уточишта вере православне бранимо,
Ето се Твојој милости покорно предајемо.
Тешка, претешка времена преживљавамо.
И као што смо одувек, од постанка знали
Њему – Исусу Христу, нашем спаситељу,
Еонима верујемо, крст за вечност љубимо!
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Славко Марковић – Нови Пазар
БЕШЕНОВСКО ПЕСНИЧКО ХОДОЧАШЋЕ

Фрушком гором бешеновска звона
опет зову, опомињу:
светиње чувај, слави Светог Саву!
Ко некада смело –
бранимо веру, слободу и земљу,
да нам духом просветли видике,
заволимо – светиње бранимо!
Некʹ се песмом, светом речју
наша мисао заодене, уздигнемо,
ходочашће призовемо к светом трону,
пригрлимо, завештамо!
Песмо, увек зовеш, васкрсаваш,
песничке душе храбриш ватром устанка,
лепотом земље, слободе и вере!
Песмо, сви те желимо,
у свету снова летимо
да се зовом бешеновских снова крепимо,
заволимо – светиње бранимо.
Одјекнуће звона, молитве и песме
да се чује, опомиње,
ходочашће песника сазове,
бешеневским путем траже спокоје,
песмом – светиње бране.
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Мирјана Драшковић – Сарајево

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ

Ако си кренуо да узмеш Светиње моје,
залутао си. Нећеш моћи,
јер светиња је моја снага,
мој живот цијели
и не може нико ни да пожели
да је узме, украде ни дијели.
Светиња сија златним
пламеном својим
у очима мојим.
Не могу да их из душе издвојим.
Љубав је светиња.
Букти као пламен, снага да постоји,
да се брани, тврда као камен,
јака је и снажна док се у срцу држи.
Ко дирне у њу, на огњу ће да се пржи.
Не дамо светиње.
То је наш пут и православно опредељење.
У вјери је спас.
Не дамо светиње.
Ни оне нису дале нас.
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Срђан Пауновић – Београд
СЕМЕ СЛОБОДЕ
(Мати Злати, манастир Тројручице)

Тајном руком смјелога случаја
И промисла оца јединога
Покрену се племе до бескраја
Сви ко један сабрани у Бога
Искра једна у каму зачета
Разбукта се у лучу – литије
Чудо ово још се одгонета
У прекратко земно нам битије
Глас што дуби предака нам камен
У горске нам вијенце одјекује
Род бесмртни остаjе у знамен
Сном мртвијем више се не снује
Страх животу каља образ често
Алʹ страх браће ʹзгинуио одавно
Православље ваш је крст и престо
Светиње се бране часно, славно
А воде вас смерни црнорисци
И сјетује „Живи“ са Острога
Свети Сава чува и Петар Цетињски
Тајновидац брдски – ко ће против Бога?
Ово часно бреме све нас запануло
Сунце правде има васкрслим да сине
Ђе је зрно клицу заметнуло
Онде нека и плодом почине!
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Цвија Ашћерић Митровић – Аделаида (Аустралија)

КОСОВКА ДЕВОЈКА НА ВИДОВДАН

Теби, Косовко Девојко,
Што с крчагом црвенога вина
Кроз векове шеташ по Газиместану
И њиме видаш косовске јунаке,
Поклањам ову песму,
Мојом душом изаткану...
Истом ти песмом, вечно млада,
Косовко Девојко, данас, на Видовдан,
Шаљем хиљаде пелцера
Косовских божура,
Те их свуда ти Косовом сади,
Вином залиј, да сваки омлади!
Нека расту и нека цветају,
Некʹ миришу и нека сећају
На све што је крај тебе рађало
И за исто живот даривало!
Некʹ се знаде чије је Косово,
Било, јесте и вечно остало!
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Александра Ашћерић – Зворник

ИЗМЕЂУ СВЈЕТЛА И ТАМЕ

Браћо Срби,
У процјепу,
Између свјетла и таме,
Ноћи и дана,
Молитвених литија
И геј парада
Заштитимо светињу!
Заштитимо руку
Светог Крститеља Јована
Да је не продају
У тамни вилајет
Ватикана!
Корачајмо,
Свијетлога лика
Да се на Ловћену,
У гробу,
Не окреће
Наш највећи владика!
С очима упртим
У небески свод
И икону
Пресвете Богородице
Филермоса,
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Коју по предању ослика апостол Лука.
Док се из срца
Прожима химна,
Православна,
Састављена три прста,
Нека вјечно чувају
Честицу
Часнога крста!
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Драженка Трбовић – Темерин

ОНЕ СУ НАМ СПАС

Оне су нам спас,
не дамо их
јер чувају нас.
Било да се рађамо
или умиремо,
живимо за Христа,
ка Њему идемо.
Боље је ко Га на време заволи
и упозна,
ко има љубави у себи,
он зна –
и смисао бивствовања
и потребу исправљања
грешнога живота.
А сва је лепота
у сусретању, у слози,
Боже, Ти помози,
јер мали смо за велике ствари,
не дај да се врлина поквари
због пролазног вечно не губимо,
већ Бога и ближње,
светост живота
истински љубимо.
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Небојша Есперо Станковић – Ниш

НОЋАС ЋУ ОПЕТ МОЛИТИ БОГА

Ноћас ћу опет молити Бога
да јутро разум донесе свима,
савлада искушења многа,
умири бахатост у нечастивима.
Ноћас ћу пребирати по сећањима,
обилазити многа места и људе,
тражити делиће доброте у њима,
па колико год тешко да ми буде.
Ноћас ћу, уз Божју помоћ,
посетити невернике, нудити им спас,
и из срца им рећи: Не дамо светиње
јер оне нису дале нас.
Ноћас ћу, путем молитве јаке,
ставити на знање свима
да разум побеђује силе сваке
и да Бога има.
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Гордана Мајкић – Футог
ОТУПЕЛИ СВЕТ

У полутами отупелог света
где пригушен бива љубави глас,
на скровитом путу светиња цвета
да уморној души подари спас.
Занемела гора, вода и небо
док Господ пребројава сваку влас.
Он би нас радо на небо попео
да ту светост своју приљуби уз нас.
Наше су светиње божански вео
што милује нежно у страшни час;
кад борбени поклич запара небо,
у срцу војника је освећен план.
Кроз беспућа страшна и пучине бола
народу српском вера је сјала.
Ратник што славу чита сред рова
уздигнут беше из светскога кала.
Као звезде јасне илʹ свитци у ноћи
грејали срца манастири славни.
Албанију хладну да би могли проћи,
чуваху у души печат православни.
Има ли сада на овоме свету
нешто достојније сваке жртве?
Светиње наше су птице у лету.
До неба нас зову, и живе и мртве.
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Јасна Арбанас – Шашинци

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ КАО ШТО ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС

Наши праоци
Сјај своје царске порфире
Радосно заменише монашком ризом
И покрстише се, и прекрстише се,
У име Оца и Сина и Светога Духа,
Да би хришћанску љубав, као камен темељац,
Уградили у све наше будуће векове и светиње,
Од Хиландара до Петрове цркве,
Од Ђурђевих ступова до Студенице,
Седмоврате Жиче и нежне Љубостиње,
Пећке и Карловачке патријаршије,
До Цетиња и Острога Светога Василија,
И даље до Сент Андреје и Свете горе, Фрушке горе,
Да вером прадедовском, посвете се,
И обасјају све наше тамне вилајете,
И заветно, не продајући веру за вечеру,
Снагом своје светости сачувају малено племе,
А данас, ми њихови потомци, снагом молитве и саборности
Сачувајмо њих, јер оне кроз све векове не оставише нас.
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Дејан Крсман Николић – Шабац
СВЕТИЊЕ НАМ ЗНАКОВИ КРАЈ ПУТА

Ком претесни беху српски златни скути,
у заласку сунца ко препозна зору,
зар сметаше неком небески нам пути,
скрушено док молисмо тек насушног хлеба кору.
Тамо где сам рођен,
тамо камен где се... небу приближава,
и рањена птица с небом разговара,
залајала под хридином оштром,
зарежала неутолна, незасита, прождрљива – Сцила,
крвожедна, по злу сестра – Харибда,
кукавичје гнездо на души јој свила.
Над гротлом пакла – Творац нам руке пружа –
воља Божја силом надвисује, са небеса знакове нам шаље...
гусле моје зајечите, сузе српске пресушите,
Мајка Божја уз светиње моли...
Глас Његоша, са Ловћена, непокор нам и слободу носи.
Ум је људски сила непробојна, у њему је све знање сабрано,
светиње нам знакови крај пута,
на дну Сињег илʹ Црнога мора, испод храста и три прста,
испод Часног светог крста Христов запис Сораб ће пронаћи,
јунак врли стадо ће повести...
У бој...! У бој...!
У бој ума, победу разума!
Он ће Србе на светлост извести!
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Слободан Мијатовић – Бешеново

ПРОБУДИ СЕ, СРБИЈО, НЕБО ТЕ МОЛИ

Чују се кораци са неба горе,
светиње српске немају мира,
чује се вапај све до зоре,
не дајте ником светиње да дира.
Пробуди се, Србијо, небо те моли,
не дај ником да ти храмове тлачи,
они те туку по срцу, а то боли,
нису од тебе ни бољи ни јачи.
Ту је сва прошлост православља,
ту је цар Лазар и Василије Свети,
чувамо њихове иконе крај узглавља,
не може нам то нико преотети.
Нису то жеље, то је истина,
Бог је на небу, чува нам душе,
они што су убили Божијег сина
сад хоће наше храмове да руше.
Доста је било, не може више,
ми Срби још постојимо,
не може прошлост нико да нам брише,
бранићемо је, њих се не бојимо.
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Невена Татић Карајовић – Сиднеј (Аустралија)

ЦРНА ГОРА

Не зовеш се Црна тек онако,
ој, ти Горо српског ми племена,
ој, ти свијетла исконска ми мајко,
ој, ти родна грудо премјерена.
И лете те тићи свјетлим зраком,
ој, ти тићи сињи соколићи,
свакʹ је крила раширио јако
па те чува круном и барјаком.
Ти си Горо на мети распеће
црног ђавла и црног му ата,
алʹ народ ти здушно пали свијеће
и кује ти звона сва од злата.
Не зовеш се Црна тек онако,
ој, ти наша постојбино стара,
враг те тамни својом руком тако
па ти срце и корјене пара.
Алʹ ти пјеваш узвисло и јако,
небо параш и облаке китиш
па нам сијаш новим свијетлим зраком,
вјеру враћаш, ђецу своју штитиш.
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Па се вијеш до највишег трона
са којег се свака ријеч чује,
сија сунце, пјева васиона,
српско племе Црне Горе ту је.
Не дамо те, наша мила мајко,
марама ти црна завијена,
алʹ ти лице сија, свијетли жарко,
ти си Горо поносног имена.
И док један Србин оди, дише,
и док задњи на земљи постоји,
Црна Гора српски ће да пише,
свијетла зора над њом ће да поји.
И док има у народу гласа,
док је срца и док је пламена,
душа наша ка Гори таласа
и једног смо – српскога имена.
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Сања Манчић – Смедерево

ИЗНОВА ЗАХВАЛНА

Данас се ломи још једна погача,
нова прилика, нова погодба,
данас сам изнова Богу
захвална за дешавања нова.
И опет се молим, и опет се ломим.
Ти, Господе, чувај
више него што ја волим,
дај свакоме оно што треба,
довољно сунца, здравља, неба,
и мени спокоја за дане који долазе,
некʹ нас се сете они који пролазе.
Нисмо се случајно на тој стази срели
нитʹ случајно процвали
нити још увели.
Мало нас од почетка дели,
још мање од краја
стазе без очаја.
Зато тражимо и зато желимо
да добијемо и поделимо.
Верујмо Богу, јер себи не смемо,
ни сад ни довек!
Ми само живимо што нам је дато,
само сам жена, само си човек!
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Добривој Павлица - Српски Милетић
БЕЗДУШНИЦИ

Бездушници, у нападу на светост
На човјека што настаде од јединог свјетла
Које данашње тамне дане и још мрачније ноћи
Успјевају пробити својим додиром, зракама свјетлости,
На човјека терет борбе прихватио је, и на вјерујуће и
невјерујуће
Бар ето душе остаде, истинске, правде истајућих...
Колико њемих поздрава и отпоздрава стазама
овоземаљских насеобина
Не ћути, а ћути, краци свјетла лагано допиру
Нека, лагано, тихо, звезло и прије биваше поражено
Камење на стазамА вашим котрљаће се, са вр'ова стихијски
ништит' вас
Стабла и крошње стазе ће вам заробити, падаће на вас,
ломити вас
Ријеке ће изаћи из корита, да вас нађу, да се удавите,
у будућем сукобу свјетла и таме.
Чекамо... будимо се... надамо, но увамо се и знадемо
Не биваше времена предугога,тама да је бивала
Па ето свако чељаде знаде, старине наше диваниле су
Послије кише, сунце дође, тако је то мој роде
Пробој свјетла кроз тамне облака своде, ето људи нама
слободе.
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Слугама таме што Бога се играју, и вјерујуће и невјерујуће,
Но незатровано што је, мирује, у коначни хропац тамне
облаке послаће
Још ув'је' дрвене колијевке ће се њихати, још ув'је' род са
њиве биваће,
Још ув'је', диван, диван биће, још ув'је` звона звониће
Тамница људскијех душа нестаће
У огњу оно што они жељаше, то њима биваће, изгориће.

210

Јелена Калајџија - Бијељина
САЗДАИЉЕ ОПИПЉИВЕ НЕБЕСКИМ РУКАМА

Саздаиље у миље и смиље омиљеће.
Умиљеније.
Босиок у струку, струка у вјенчић. И Босиљки у руке.
Марама – црна. Глава – повијена. А разрасло стабло.
И једна грана упрла прсте у небеса –
разгуркује два бијела облака да испне висине.
На њима, мјесто крста, окрилаћен исихијом голуб дријема.
Бијели.
Саздаиље у чвору до чвора, а за чвором чвор у ниску, па у
круг.
У уздах чвора и издах другом.
Чврстим чвором гологлавог неба на којем није свод.
Мати. И друга мати. И још једна прије ње. А и једна послије.
По једна још са обје стране рамена у Једину Мати. Саздаиље.
Псалмопоју.
А отаца – бедем. Један и још један, још…
То зид није. То су људи. Јесу. Свети.
Тамјанаре.
Саздаиље у светиње – да бдију и поклоне им се кроза земљу
до почетка коријена и вазнесу умно растиње
из средине срца у мирисни загрљај себе и свијета.
Умиљеније.
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На црним марамама златне круне расту.
Саме пчеле мједе им од рамена до рамена.
Саздаиље у босиље, у миље, у све палимпсестне зидине,
само небесним рукама опипљиве.
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Виолета Божовић - Приједор

ПОЉУБАЦ ИКОНИ
(песма уместо кандила)

Понекад се сетим,
На рамену је носио месец
Дјед мој
што силази
горд и висок
низ црну ћутњу планина
У рукама је држао
Кукуруза сепет
Док му се са груди
Сливала месечина
Почесто га видим,
као у магли
Корача кроз пределе
Облачне и меке
Кораке му поздрављају
зрикавци мали
Кроз његове путељке
Хучале су реке
Обриси кућа се везиваше
за небо
Између два времена
И два понора дна
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Старина је драги
оседлао седло
Поносит и свечан
Галопирао до Сна
Корача брижно
низ његову долину
Чувар мог детињства
И мојега сна
Дједушка драги
Што ушао у тишину
Из иконе шути
Кад га љубим ја...
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ОДЛУКА ЖИРИЈА КОНКУРСА „НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ
НИСУ ДАЛЕ НАС“

На овогодишњи поетски конкурс манастира Бешеново стигло
је рекордних више од 200 песама, а жири у саставу Благоје
Баковић (председник), победници претходних конкурса
Јованка Новковић Перге, Владимир Јовић, Бошко Ломовић и
Сунчица Радуловић Торбица и игуман манастира Бешеново,
архимандрит Арсеније Матић, једногласно је одлучио да
додели следећа признања:
Прва награда:
ВЕРА - Драгица Стојановић (Зрењанин)
Друга награда:
САЗДАИЉЕ ОПИПЉИВЕ НЕБЕСКИМ РУКАМА - Јелена Калајџија
(Бијељина) –
ТРОЈИЧИНДАНСКИ САБОР У ПОДГОРИЦИ - Трипко Драганић
(Подгорица)
Трећа награда:
ВЕСНИК РАЈА - Ивана Свркота (Подгорица)
НЕ ДАЈМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС - Емило
Лабудовић (Подгорица)
ИСКРА - Миро Ковач (Нови Сад)
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ - Веселин П. Џелетовић (Београд)
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Похвале:
БДЕНИЈЕ - Жељка Аврић (Сремска Митровица)
ЦРНА ГОРА - Невена Татић Карајовић (Сиднеј)
НЕ ДИРАЈ НАМ СВЕТИЊЕ - Јован Н. Бундало (Београд)
ЛИТИЈА - Аћим Тодоровић (Власеница)
ЛИТИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ - Бранислав М. Вуковић (Беране)
БИЛО ИМ ЈЕ МАЛО - Стеван Милошевић (Врање)
НЕ ДИРАЈ НАМ СВЕТИЊЕ - Ани Стајкова Иванова (Пловдив)
ОВАЈ НАРОД - Сара Јовановић (Краљево)
ЛИТИЈА - Борислав Гвозденовић (Врбас)
ЛИТИЈЕ - Милутин Лујо Данојлић (Београд)
ЛУЧА - Мира Грк (Гајдобра)
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ (ВЕРЕ БЕДЕМЕ) - Радмила В. Стојановић
(Зрењанин)
ПОЉУБАЦ ИКОНИ - Виолета Божовић (Приједор)
БОР НАДЕ, СВЕ ТИЊА – ОДБРАНА СВЕТИЊА - Славко Вуковић
(Беране)
ЖИГ - Гордана Јеж Лазић (Београд)
ЗАКЛЕТВА ГРЕШНОГ РАБА БОЖЈЕГ - Весна Радовић
(Београд/Херцег Нови)
СВЕТЛО, ПУТ И ТРАГ - Верица Преда ПреВера (Вршац)
РОД ПОД ПРЕТЊОМ - Велика Томић (Кристиансанд/
Норвешка)
НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ЈЕР ОНЕ НИСУ ДАЛЕ НАС - Сања Симић де
Граф (Лозница)
ГЛАСНИЦИ - Мирјана Кузминац (Богатић)
КОСОВКА ДЕВОЈКА НА ВИДОВДАН - Цвија Ашћерић Митровић
(Аделаида/Аустралија)
СЕМЕ СЛОБОДЕ - Срђан Пауновић (Београд)
КЛУПА НА ГУМНУ - Момир Вучинић (Гостиловина)
ГОРСКО ЈАТО - Кристина Павловић Рајић (Земун)
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МОНАХИЊА - Немања Божић (Београд)
РЕЧЕ МИ МАНАСИЈА - Татјана Ђурић (Крушевац)
ЖЕТВА - Даринка Бела Томић (Београд)
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