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ЗДРАВИЦА 
 
 

 
 
            Мир вам браћо и сестре! 
У миран час, са мирним људима мировали, 
миру отпијали и мирно наздрављали. 
 У миран сат легали и у мирнији 
устајали. Мир сејали – мировину жњели. 
 Срце вам на мир мирисало. Мирили 
завађене од немира до недрага. 
 Миро вам из речи истицало као: 
Ратимиру, Велимиру, Градимиру, Драгомиру, 
Желимиру, Радомиру, Тихомиру, Љубомиру, 
Миомиру, Првомиру, Славомиру... 
 Да мир никада не буде само предах 
између два немира, а једино нам деца била 
немирна. И здрава и весела. 
 Мирном руком их миловали. 
 Стада вам у тору мировала. 
 Непријатељи се ваши замирили и 
никада се више не одмирили. 
 Мир вам браћо и сестре, и нека је 
намирен сваки ваш дуг у часу смираја. 
 А они што одоше с Божјим миром, 
душа им се у рају смирила. 
 Мир на земљи, мир на води, мир на 
небу! Слава Богу на висинама и добра воља 
међу људима. 
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О ПОЧЕТКУ 
 
 
 
 
            Шта год започео, започео си Почетак. И 
шта год окончао – стао си на Почетак. 
 И крај има свој почетак, ал нигде краја 
Почетку. Почетак је вечан, јер се све изнова 
почиње да збива у сваком тренутку, да се 
понавља почињање. 
 Почетак је најлепши Божји изговор за 
његово опраштање без краја. Почетак је 
створио прошлост, али је већ изродио и 
далеко потомство наше у будућности. 
 И зато све што се није започело, није се 
ни завршило. Али не мисли да ће се и овај 
свет свршити тек тако без Почетка. 
 Неће, јер Почетак је Бог. А само Он је 
без Почетка и Краја. 
 Започни и овај дан. И не бој се, јер Бог 
Почетка је са тобом. 
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О СВЕТУ 
 

 
 
 
           Свет овај свет је сам по себи јер је свет 
Светога. Светци по њему добише име и 
светитељи. Све је Свет и Свет је Све. А Светост 
Његова држи га светим. 
 Ко на свет дође, дошао је у светост из 
Светости Његове. И не сме да постане 
светован. Мора да остане светлост света јер је 
зато и послат у светогрђе на кушање. 
 Светлијег света од Божјега нема, у шта 
светина не верује, већ по мраку пали чуче и 
фењере, лојанице и ломаче - да себи осветли 
пут. 
 Тиме светина осветљава несвет и 
злосвет. И видело њено је чкиљаво и 
смрдљиво. И димљиво. 
 И само јој зуби засветлуцају у тами кад 
се на жртву насмеје. Тек је жртва са ломаче 
поштено осветли и огреје. 
 Свет је жртва јер те примио у себе да се 
просветиш и посветиш. Свет ти је жртвован и 
зато је – Свет, мој Светозаре, Светомире, 
Светиславе, Светоличе... Светојаде. 
 Свету се не може угодити, ал ти не 
угађај свету, ни веку, но само Светом, Светој 
Светлости Света. 
 Нек свет прича шта хоће по белом 
свету, ти живи у свом Свету и буди светлост од 
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светлости света, светларниче и светиониче 
Света. 
 А свет је грађен по мери срца, да сав 
може у њега да се смести. То су светске ствари 
којима се вечно бавиш на овом и на оном 
свету. 
 Посветило ти се, дабогда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

О ЧУДУ 
 

 
 
 
           Зачудо, свет није још престао да се чуди 
и поред толиких чуда и чудеса. Чудновато, да 
чудноватије не може бити: више се не можеш 
ничему начудити. 
 И чудо је тиме зачуђено. 
 Нигде чуда, нигде старих чудака, а све 
је више зачуђених чудилаца. 
 Неки нови чудници чудно чудо чудују: 
хтели би да га обешчуде и обешчасте. Ал 
њихово је - свако чудо за три дана. 
 Јер чудо је од Бога – Чудотворца што те 
на чудан начин, у чуднији час, на најчуднији 
пут послао да се учиш у чудовештву, у 
човештву. 
 Да удишеш чудо, да говориш чудо, да 
чудо на чудо слажеш и чудом се у злу и добру 
помажеш. 
 Па кад чудовесници дођу по тебе, да те 
Чудотворцу приведу, да се не можеш 
ишчудити колико је све то било просто и 
једноставно. Да се чудиш и крстиш. Чудо 
Божје. 
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О ВОЉИ 
 
 

 
 
           Вољом Вољенога све ти је на вољу дато, 
а све си у невољу преобратио. Вољан да све 
буде по твојој вољи, извољеваш и вољност 
своју у самовољност облачиш. 
 И све ти се чини да је вољно за тебе – 
недовољно. Ни узвољно, ни низвољно – није 
ти довољно. 
 Није ти по вољи ни то што си још увек у 
Вољи Највољенијега, већ од невоље своје 
правиш зло и горе. Вољу своју стављаш изнад 
Воље Његове. И држиш да је воља света – 
Света Воља. 
 Вољу си Божју претворио у своје 
вољевање, па вољујеш и војујеш по војишту 
зловољноме. 
 Добровољно си се запутио у Невољно, 
невољниче, јер сматраш да се само у невољи 
познаје ко је у Божјој Вољи. 
 А што се не досетиш па да своју вољу 
бациш пред Вољу Врховне Воље и 
кажеш:“Нека буде Воља Божја“? 
 И видећеш кад сваком пустиш на вољу, 
тада ће ти једино све бити по вољи. 
 Учини тако, срце задовољи и души 
удовољи. У невољи. 
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О ГРЕХУ 
 

 
 
 
      Од грешке до греха нема великог 
растојања, веле и негрешилни и грешилни 
људи. Погрешка је пола грешке, грешна ли јој 
душа, и у пуну грешку води. Кад се две грешке 
грешкају на зубатом сунцу, ту је и грех. 
      Грдно ли греше они што тврде да се грех 
грехом избија, и да може бити безгрешнога 
греха. 
     Грех грехује, као што цар царује. И смеје се 
грехотним грехом као цар грохотним смехом. 
     Грехота је греховати тако грехохотно. 
     Грехотљива је и мисао о греху, акамоли ово 
гресилиште и грешилиште, што и јесте греха 
мрестилиште. 
     У греху су брзе ноге, ал споро испаштање, 
ако грешни, многогрешни и свегрешни не 
окрену лице Оном Безгрешноме, што 
безгрешно у телу се заче и безгрешно небу се 
ваздиже. 
     Та Безгрешност Сина Човечјега оде Небу у 
Врху Престола. 
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О УВРЕДИ 
 
 
 
 
      Оно што вреди не може да се увреди, а оно 
што не вреди опако може да увреди. За срце 
да уједе. Вређање је жестоко ређање заслуга 
за милост – Нечастивог. 
      Вредно срце, а чије није, само је оно што 
није увредно. Јер увреда је велико олакшање 
за мало срце. 
      Ко вређа тебе, вређа Оца Твог Небеског, а 
од Њега све поста и оста. 
      И Он најбоље зна како ће одговорити на 
увреде. Твоје је да ћутиш и да се радујеш што 
ће те сам Господ узети у заштиту. Већу ти 
милост непријатељ твој није могао подарити. 
      Таква и свака увреда је поклон преко реда 
за тебе, иако су пуне зубатих речи, као шипак. 
      И увреду треба завредети и праштањем је 
обезвредити. 
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О ОЧИМА 
 

 
 
 
     Очито, очи су једина очигледна 
очигледност, да очигледније нема. И то се 
очитује у сваком оку. 
     И око, и окомито, и океан и окарина, и 
окер, и октава, и октоих... и све около ока. И 
све наоколо. 
     Очи су први знак очинства. И прва брига 
Његова. Како би другачије могла и да почне     
Молитва над молитвама, доли “Оче наш...,, То 
су твоје Очи Очиње. 
     Очи су прозор у свет и не могу без 
Светлости да виде, за разлику од срца које 
види и по тами. 
     Очи су пале звезде и зато тако чежњиво 
гледају у небо. Зато их не нагони да гледају 
шта би ти желео или успео да видиш, већ 
гледај шта очи виде, да не будеш слепац код 
очију. Очи су паметније: виде и ћуте. А ти би 
хтео све да разгласиш што видиш. Зато и не 
видиш што треба да видиш. 
     Не може све виђено да буде и оречено, јер 
би брзо било поречено. 
     Око тога више нема околишања. Очи 
очиње су под будним оком Свевидећег. 
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О УЗОРУ 
 
 
 
 
     Узорна је твоја потрага и претрага за 
узором. И узор је твој прозор у небо и окно ка 
звездама окренуто. 
     Ал шта ће ти силни идоли, мртви предмети 
и мртви идеали, душо паганска? Зар мамоном 
замењујеш Узор Над Узорима – Христа 
Богочовека? 
     Зар ће сутра тај мраморни кип да сведочи 
за тебе и смрадно тело земаљског цара твога, 
коме се клањаш? Твој идол узоран – већ је 
илузоран, ал ти то још не видиш јер на дувару 
твом је нацртан прозор.  
     И зато си слепа, душо паганска, јер гледаш 
у таму зида стеничног. И не сећаш се 
Васкрснућа Његовог и Воздвиженија, јер си 
заборавила поруку Узориту да се само кроз 
Њега Богочовека може стићи на небо. 
     Он је твој Прозор и Двери твоје. Тај Узор ти 
је од Неба послат. Шта узоритије од Узора 
Над Узорима може бити, душо грешна, 
идолопоклоничка? Зар још немаш зазора од 
таквих узора и призора непризорних? 
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О ПОСТУ 
 
 
 
 
     Нема поснијег поста од Великог. Пост је 
небески гост у дому твом – посниче. Пред 
њим се не износи бели мрс, ни маст, ни 
дебеле жртве Богу. 
     Он је задовољан са малим. И што мање му 
понудиш, боље си га угостио. 
Довољан је само хлеб насушни и вода. 
     Јер пост је припрема твоја да огладниш за 
хлеб – надсушни. 
     Постиш на земљи да би сутра на небу могао 
да одломиш духовну погачу, од које више 
никад нећеш огладнети. Постиш да са душе 
скинеш самар тешки и срамотни, на који 
натрпа храну смрдљиву и благо црвљиво. И у 
марвинче се преметну, што стење узбрдо и 
граби прашњаву траву крај пута. Штиволи 
коров. 
     Постиш да тело избристиш и дух озрачиш, 
позрачиш, озариш. Сада када ти је стигао 
Велики гост са неба, од Бога послат, пости још 
посније, испосниче. 
     Напосни се поста поснога, јер пост је 
духовни – пост скриптум, и много је важно 
шта се ту убележи. 
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О ИСТИНИ 
 

 
 
 
     И ово је истина о истини. Истинитије 
ваљда нема да је - све истина. Од истине 
крени и до истине ћеш стићи. То је истински 
пут. 
     Лаж се измишља, а истина је дата једном и 
за свагда. У близини истине лаж се топи као 
лед уз ватру. Зато лаж не може у пар са 
истином. Мора да буде насупрот ње. 
     Па чак ни тада не успева да дуго поживи, 
јер где год се она нађе ту је и истина. 
     А и како би лаж могла после Христове 
речи: “Ја сам Пут, Истина и Живот“. 
     Нема више истина - до Једне. И Једино 
истина нема Наличја. 
     Окрени је, обрни је – Истина је са свих 
страна. И за сва доба. За сваку употребу. 
Ко се не држи истине, ни правда му не 
помаже.  
     Правда је доправљање истине. А како 
можеш доправљати нешто што сам ниси 
направио. 
     Истина је од Бога Истинитог и Савршеног. 
А савршено се савршеним сагледава, као што 
се истина истином доказује. 
   И зато истина не тражи друге трудољупце до 
оне који ће је с радошћу откривати у себи и 
око себе. Заиста је то Ваистина од главе до 
пете. 
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О ДОМУ 
 
 
 
 
     Светлост је твој дом, али ти то сада још не 
можеш схватити јер живиш затворен у четири 
зида и кровом од неба одвојен и вајно 
заштићен. 
     А тешко сваком дому који се од неба штити 
и од светлости затвара. Али пошто си потомак 
изгнаних из дома Очевог, ти мораш вечито да 
градиш кров над главом: од земунице, сибара 
и кровињара, до ламела, солитера и 
облакодера. 
     Градићеш и под водом и у ваздуху, и у 
другој галаксији, али ћеш се увек осећати као 
у недому своме. 
     Дом твој једино може да буде у срцу 
Божјему. И ако га ту не стекнеш – нигде 
нећеш. 
     А за Дом Очев ти не требају други кључи – 
до Молитве Господње. Тај Кључ све небеске 
браве отвара. То је расковник вечности. 
     А ако си већ у недому, пази се да ти се слова 
неиспретурају и не останеш – у демону. 
     Зато свуда пођи, али дому свомСветлосном 
опет дођи. Тамо те чека Највољенији. 
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О СВЕДОКУ 
 
 
 
 
     Све док си сведок – сведочићеш. Хтео или 
не. Сведочанство твоје је велико и не може се 
изрећи ни одмах, ни заувек. 
     Оно се собом само сведочи. У то си се ваљда 
до сада осведочио. 
     Твоје сведочанство не може пропасти. Ни 
зуб времена, ни невремена, ништа му не могу. 
Оно је трајније од мермера и постојаније од 
сваке злобе људске. Јер је искрено од срца и 
од Духа Светога.  
    Твоје сведочење не тражи никакве парнице, 
ни судије, ни пороте. Твоје је сведочење 
добровољно. И од Бога благословено. 
    Шапућеш га директно Богу на уво и молиш 
га да ти грешном опрости, ако си лоше видео 
или разумео, ако си слагао устима својим... 
     А сведочиш и када певаш и када плачеш. 
Кад си радостан и најтужнији. Кад спаваш 
сном праведника опет – сведочиш. И кад                                                                                                                                                                                                                               
зечјим сном дочекујеш наредни дан. 
     Богу не можеш слагати, као што се од Њега 
не можеш ни сакрити. 
     Бољег сведока себи, од самог себе, ниси 
могао да добијеш. А сведок је Божји 
изасланик на земљи. 
     Сад иди па сведочи. Криви уста ако смеш. 
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О БЕДНИМА 
 
 
 
 
     И кад обедују они бедују у беди својој, и не 
би је мењали ни за какво богатство овога 
света. 
     Ко ће их убедити да су у беди и да их чекају 
још беднији дани, кад су убеђени у супротно. 
Они нису набеђени већ прави бедници над 
бедницима, што се поносе својим неимањем. 
     Свако од њих овога часа може да постане 
Краљ бедника у неизмерном царству беде, ал 
ни то никога не занима. 
     Савијајући се, они су достигли висине, до 
којих усправни и поносни са врха и врхунаца 
својих никада неће моћи. 
     Иако бедни и у беди, нису толико бедасти 
да не знају да само беда уједињује човека и 
Бога. 
     Тако сједињено ништа и Све даје - Нешто. 
А то Нешто се најбоље види кроз прозор 
вечности. 
     И кажу да вреди бедовати за то Нешто и 
девет земаљских живота, а не само један – 
бедан. 
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О МУЦИ 
 
 
 
 
     Мук и Мука су као ћутљиви, мудар муж и 
брбљива, гласна жена. 
     Мука је и мислити на муку, акамоли бити 
на муци. А на муци се познају – јунаци. 
Па ко се више дере – мању муку мучи. А ко 
мучи – тај је на мукама. 
     Ко се хвали да има триста мука, нема ни 
једне. Озбиљне. А само је једна довољна да 
замукне. Да га мукавица ухвати. 
     За некога су Танталове муке кад треба да 
умукне. А некога стави и на највеће муке, он 
се не мучи већ радује. 
     Е, таквима никаква земаљска сила не може 
ништа. Из тог се соја рађају победници. 
     Они се подучише на примеру Христових 
мука. А та мука је највећа наука. За сваког 
мученика и великомученика. 
     Муку мучити – највећи је подвиг и 
јунаштво.  
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О ТУГИ 
 
 
 
 
     Тужан је човек који не зна шта је туга. А за 
сваког пробуђеног живот је – тугованка. 
Туговање је човеково једино право сећање на 
небо, на вечност и бесмртност. 
     Туга је дуга од срца до Бога. 
     Само се од туге праве најлепше тужаљке и 
тугалице, у часу туговања. Душа без 
тужбалице никада не би могла да се покаје и 
отугује своје туговреме. 
     А све је у овом животу тако посејано и 
засађено да се мора сузом залевати и тугом 
превити, док не дадне плода својега. 
Тугом човековом растужен и Богочовек је 
сишао на тужну земљу да је Својом Жртвом 
растугује и растужи – раздужи род људски  
пред Сведржитељем. Туговест о Распећу 
Његовом – постала је – Благовест. За срце 
човеково. Тако туга изгуби свој тужни крај и 
поста радост сваког почетка. 
     Туговање јест радовање вечном животу. 
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О ЖЕЂИ 
 
 
 
 
     Жедан света и века, ужеше свакојаку жеђ у 
себи – Жедник земаљски, па сад жедује и 
жудује и никако да је угаси, да гасан остане, 
мајци једанпут. 
     Жедник и његова Жедница, Жеђ на жеђ 
ударају и жеђ жеђи жеђу гасе – узалуд. 
Жежена је жеђ жедних и пали уста и срца и 
тела њихова, и мисао зажеднелу, па свет гори 
у пожару и небо припаљује при том. 
     Жеђ човека жедна преведе преко воде. Јер 
ова вода земаљска не гаси небеску жеђ. А 
свака жеђ се не може, а и не мора утолити. 
И извори су жедни жедних путника. 
     Само са Његовог Извора када се пије више 
се никада не ожедни. Тај Извор напаја душу 
за овај и за онај свет, заувек и за свагда, у 
векове векова. 
     Ко из Његове Руке пије, пије из Божјег 
путира и наздравља вечности – бесмртним 
пићем. 
    Нема жедне до Христове воде. А она је 
жедна жедних Жедника и Жедница и све их 
може напити и пошкропити. 
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О ЧУЛИМА 
 

 
 
 
 
     Са пет чула које си окупио око себе, личиш 
на тужног пастира који је изгубио цело стадо. 
И то што ти је остало да напасаш по чемерној 
ливади – гуљаво је. Слух ти је слеп и вид ти је 
глув. А додир – бљутав: без боје, мириса и 
укуса. 
     Чуло – нечуло. И што чуло – пречуло. 
Једно без друго не иде, а све скупа још теже. 
Чуло је штап од сиџиме, а сиџима је од 
паучине, па не можеш ни да се поштапаш до 
вешала. 
     Чулније од чула немаш, ал као да их и 
немаш. Чудновато, колико је све то – 
чулновато. 
     И док се бринеш да пет гладних овчица 
изјавиш, назобиш и напојиш, штап ти 
постане тежи од руке и прође ти време 
чобанисања. 
     И питаће те: где ти је стадо несрећниче? 
Зар све погуби и сатре? Како ћеш их тада 
одвратити од себе. 
     Што не погледаш у звезде. Ко о том стаду 
брине. И свака је звезда златорунка на свом 
месту, у тору Божјем. 
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   На небеској ливади све је лакше сачувати. 
Али ту пасе стадо надчулно, што брсти чисту 
светлост и боља му паша нити појило не 
требају. 
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О ПРАШТАЊУ 
 
 
 
 
     Не стариш, већ се сваког секунда 
опрашташ од света, иако му много тога не 
опрашташ и чини ти се да му никад нећеш ни 
опростити. 
     А да би и ти стекао право на опрост – 
праштај и опраштај. Ко не мисли на опрост – 
опростио се мисли о праштању Божјем. 
     Опрости сваком, само себи немој 
опростити на непраштању. То је грех 
неопростив. То што чине са тобом је 
неопростиво. Напросто. Верујем. 
     Нема простије мудрости од праштања. 
Зато кад год си опростио – уједно си и 
доброту срца свог упростио, и припремио за 
сваку мудрост праштања. 
     Небо ће теби опростити, само ако си ти 
опростио земљи, са којом се од рођења 
растајеш у опроштајном загрљају. Опрости и 
праштај на свему. Просто ти било. 
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О СЕЋАЊУ 
 
 
 
 
 
     Запамти, ниси овде да памтиш већ да се 
сећаш. Да се присећаш и досећаш како то 
беше најбоље, кад си био у том бољем и 
најбољем. 
     Твоје памћење је спашено, јер једино оно 
није потонуло на површину. Остало је на 
небу, на најсигурнијем месту. 
     То је тај конопац који везује кофу тела 
твојега у бунару пропасти са вретеном 
вечности. 
     Од твоје бистрине зависи какву ћеш воду 
понети из бунара: бистру или мутну? Њоме 
ћеш целог живота освежавати сећање на 
божанствене дане, пали анђеле. 
     Ни чекрк, ни ђерам, ни ченгеле те не могу 
спасити, ни најбољи гњурци, ако сам не 
зарониш у дубину у мир вечности и 
непролазности где све стоји на свом месту, 
као и оног дана када си се у забораву свом 
сурвао попут кофе у бунар пропасти. 
     Присети се анђеле пали, да си некада летео 
и потражи крила своја у сећању свом. Кад се 
досетиш јаду своме, тад ћеш му и дохакати. 
     Сети се да није твоје да полетиш већ да се 
сећаш и молиш Бога да ти не избрише и тај 
траг што те чека на небу. 
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О ЗАВИСТИ 
 

 
 
 
 
     Куку ономе коме не завиде, али куку и леле 
ономе коме завиде. Не знаш на чему ти све  
могу позавидети завидљивци. И рус у оку 
твоме може да буде разлог њихове зависти. 
     И на часном поразу победник ти може 
позавидети. Од те зависти нема зависније. 
Одатле се независност чини бескрајно далеко. 
Ал најчешће је независан дух у центру сваке 
зависти, која у зависност хоће да га преведе. 
Преокрене и приведе. 
     И све се своди на то, да мораш остати 
независтан и независан. А то је 
најнезавиднија ситуација, на којој ти нико 
неће позавидети. 
     Чак ни највећи завидљивци, што сламку у 
туђем оку виде, а греду из свога ока не ваде.  
Ал неко, грешан, мора и то да чини. А они су 
ту да виде и – завиде. 
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О СЛУГИ 
 
 
 
 
     Служиш ли Једнога, служиш све. А кад си 
свима слуга и Једноме си. 
     Свет се састоји само од Једног Господара и 
једног Слуге. Али и Слуга и Господар су једно, 
као што су душа и тело на истом месту и 
задатку. 
     Господар служи господарству својему, а 
Слуга господари слугујући. Слуга је квасац 
хлебу господара својега, којим га храни. 
    Онај што поста Први, служио је слугама 
својим и био је последњи да би постао Први. 
Слуга целом људском роду господари 
вечношћу. 
     Бити слуга част је и највећа заслуга, не 
само у овом животу. Ко једном поштено 
одслужи, одслужио је заувек службу своју. 
     Слуга је господар ситуације, а ситуација 
служи да би и последњи Слуга загосподарио. 
На крају и свет смо добили на услугу, па ако 
га служећи заслужимо заувек, отићи ћемо 
господарству своме. 
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О САМОЋИ 
 
 
 
 
     Усамљени и самотни брате мој, и сестро 
моја самотнице, што у самоћи својој самујете 
и тужите без игде икога, подигните главе 
своје да вам речем. 
     Нисте сами! Никада то нисте ни били, 
никада то нећете ни бити. Ако верујете да сте 
сами, онда сте неверници. Ако не верујете у то 
– онда верујете. 
Како може Божји створ да буде сам, и 
остављен, и заборављен од Створитеља свог? 
Бог своје дело не баца у запећак, ако се оно 
само тамо не зађе, по својој вољи и нахођењу. 
Размислите. Нисте ли сами изабрали 
усамљеност и осаму, само да можете некога да 
окривите за то и за оно што вам се догађа. А 
не догађа се ништа. 
Угледајте се на монахе. Самоћа је за њих – 
свечани избор. Слављење мира. Тиховања 
њихова, уз молчање срдачноумно, највиши је 
језик спознаје. А Бог разуме језик ћутања исто 
тако добро као и све вавилонске језике. 
Самујте и даље, али знајте да самујете  са 
Родитељем Вишњим, који самоћи вашој даје 
божанску пунину и част. 
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О ПОКОРНОСТИ 
 
 
 
 
     Покорно молим за реч о покорности. 
Колико умеш да се покораваш – толико ћеш 
умети и да владаш. И на све се можеш 
привићи, ако си довољно покоран. 
     Да није покорности, људи би се међусобно 
истребили. Овако, покорност је спасла многе 
људе и народе. Нарочито мале. Мада су и 
највећи људи били најдуже покорни. 
     Покорност није увек знак предаје, већ 
најчешће израз твоје љубави и вере. Да не 
верујеш у спас, никада не би пристао на 
покоравање. Овако, савијене главе ти не 
проклињеш господара, већ молиш Господа да 
праведно посредује. 
    Покорност Господу је природно стање душе 
твоје. Свака душа вапи да буде покорна – 
оном Највишем и Најлепшем и 
Најправеднијем и Најистинитијем. И не само 
да буде покорна. Већ и да робује – Љубави. 
Тек у љубавном ропству отварују се границе 
слободе човекове. А бити покоран слободи – 
врхунска је покорност. 
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О РЕЧИ 
 
 
 
 
     Тврде, да је слика много речитија од речи, 
али је зато Реч много сликовитија од слике. И 
осим што беше на Почетку, чека те и на Крају 
– судња реч. 
     Реч се сриче, дориче, пориче, одриче, 
зариче... реч и - прориче. То је Реч Речи 
Божје. Она се даје само изабранима. Њихова 
реч се не прекида, нити претиче. Њихова реч 
је Закон и Наука. И благословен је онај ко је 
слуша и по њој поступа. 
     Човек је у речима. Он је оно што говори. А 
говори што јесте. И то је сва мука његова. 
И после Вавилона, истина може да се рекне 
само са “да“ и “не“. Она не требује речитије 
реченице од ових, нити заклетве какве. 
     Живиш са речима и у речима, чујеш их, 
али не можеш извидети, ни опипати. Опијају 
те и убијају, кад су прејаке. А све су прејаке за 
тебе, јер је Бог у речима. И Бог беше Реч. 
Речју је Све започето и Речју ће све и 
скончати. 
     И не заклињи се: “часна реч“ јер све су речи 
часне и чесне и частољубиве, кад су ти на 
спасење дате. 
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О БРИЗИ 
 
 
 
 
     Брижни и забринути моји неговатељи 
брига – бриговатељи и бриговатељице, ваш 
сваки дан је – Бриговдан, а свака седмица – 
Бригонедеља. 
     Напунили сте се брига као лубеница 
семенкама, као глава увашљивена, па сте и 
сами постали – бригошљиви, бриговашљиви. 
      А бриге нису пржене рибе па да их 
требимо или коштице трешања па да их 
слатко испљујемо. А све је мање оних који 
хоће да нас тетоше по души и по брижној 
глави. 
     А брига најбоље успева у човеку. Ни један 
живи створ не уме тако лепо да однегује бригу 
као човек. Па испаде да је брига – прва брига 
човекова. 
     Не бригајте ни своје, акамоли туђе бриге. 
Лепо су оно наши старци рекли: “Свој хлеб 
једи, туђу бригу не брини“. Па зашто онда ви 
бринете бригу Оца Вишњега Небескога, који 
зна у сваком тренутку шта сваком од вас треба 
и то вам неће ускратити. Погледајте птице, 
како вас и учаше Исус, оне немају бриге, а 
опет имају све што им треба? 
     Па зар верујете, маловерни, да вас Отац 
Ваш Небески оставио сирочићима? 
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  Будите безбрижни. О вама брине Онај који 
вас и спустио у животну бригу, а он то уме да 
чини боље од вас. 
Али овим вам нисам рекао – бриго моја пређи 
на другога. 
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О ДУШИ 
 

 
 
 
     Душа од Бога дата не може да има 
душманина. Душман–душа задушила се у 
бездушју своме и не може да одуши ни трен. 
Свет раздушевљен и нераздушевљен почива 
на души душевној. Додуше Бездушник и душу 
даје, да свет остане без душе. 
     Ал то нека буде на његову душу. Нема веће 
задужбине од чисте душе. Од Велике Душе. 
Од срца над Душама. Она је дело уплаканих 
задужбинара. 
     Чувај се душебрижника. Они су твоји 
душевадници. Они твоју душу ка душнику 
померају. (Душевадници, где ће вам душа?). 
Твоја је душа на душегубном месту, где 
душеловци вребају да је удуше и здуше. Да је 
угуше. 
     Али и човек има своје Свето Тројство: тело, 
душу и дух. И све је од Бога творено. А Творац 
наш неће дати да се Његова Творевина 
раствори. Оно што је непатворно, не може се 
ни оскрнавити. Осим, ако ти тако желиш. А 
Бог ти твоју вољу неће мењати.  
     Сад бирај. Хоћеш ли да будеш душегубник 
и душегубилац, или ћеш да је чисту узнесеш 
пред Господа.    
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О ШТЕТИ 

 
 
 
 
    Штета што се о штети мисли на тако штетан 
начин. То је највећа штета. 
А шта то, нарочито и имаш осим Господа Бога 
својега и ближњег свога, па да штетиш 
толико? 
     Све што си сакупио и сакутао, згрнуо, отео 
и придодао, вратиће се само тамо где му је и 
место. 
     Штета сама по себи не постоји јер од нешто 
не можеш начинити ништа, ако је већ било 
нешто. Можеш у нешто друго да га 
онештетиш, али не и да га оштетиш и  
уништиш. Ту, значи, нема штете. 
     Ако већ немаш ништа, немаш ни шта 
оштетити, ни изгубити. Штета, дакле, опет не 
постоји. 
     Стварајући мисао о штети, оштетио си 
самог себе, јер си градио нешто што не 
постоји. И није твоје да процењујеш штету, 
јер никад се не зна где ће добро избити на 
видело, нити зашта је шта добро. 
     И кад чиниш другоме штету не можеш је 
нанети јер постоји само Бог – ти и твој 
ближњи. А и ти си њему ближњи, ма како ти  
то далеко изгледало. На том Светом Тројству 
почива свет. А штета га је оштетити. 
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О СМЕХУ 

 
 
 
 
     Тешко онима који кажу “смех је лек“, и 
онима који верују у то, па гледају да им све 
буде смешно. И смеју се као луд на брашно. 
А чему се смешници могу насмејати? Чему 
подсмејати? Шта је то смешно? А има оних 
који би се и кривом дрвету насмејали. И оних 
који тврде да се пут пред њима увија од смеха. 
     А најсмешнији су они који се поносе што 
човек једини уме да се смеје у природи. Па се 
заразно смеју, кикоћу и ребећу. 
Мисле они који се смеју на свој рачун, да су 
достигли виши степен етике од оних који се 
смеју на туђ конто, па им се због тога 
подсмевају. 
     А ови други пак мисле да су већи витезови 
смеха, ако са другим, а не са самим собом, 
деле мегдан. У лажи су кратке ноге, а у смеху 
су још краће. Смех не може далеко од човека 
да оде. Да може већ би заразио све око себе. 
Овако само човек потпаљује ватрице смеха, и 
прескаче их као олалије. Смех су чергарске 
ватре иза којих се осећа још већа зима 
људског незадовољства. 
     А ни Господ Бог, док је ходио земљом, није 
није записано да се смејао.  
     И шта си се намргодио? Осмехни се. 
Разведри се. Бог воли ведра лица и душе. 
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О БРЗИНИ 

 
 
 
 
     Живот вечни је једном и заувек дат и 
доступан је свима који га истински и од срца 
траже. И најпролазнија душа је можда зато 
тако пролазна јер је брже од других пронашла 
пут у вечност. А оно што изгледа најспорије 
јесте најбржи начин за ту душу и раван је 
најбржој пролазности за вечност. 
     Не постоји ни прошлост, ни садашњост, ни 
будућност. Само вечност. Велика, 
непоновљива, неизмерљива Вечност. Онај 
мудрац што не могаде два пута да се окупа у 
истој реци, измудровао је врућу воду. 
Пролазност постоји само за површне душе и 
површне ствари. Пролазност је само у 
историји, која се мрешка као валови мора. 
     А песник што у опадању јесењег лишћа 
виде непролазно – дотаче се Вечности. А њој 
не треба журити пре времена, али ни 
успоравати корак, да ти вечност не дође иза 
леђа. Боље је ти њу, него она тебе држати на 
оку. 
     Зато пожури да ово схватиш што пре, док 
хиташ да нешто порадиш, колико да ти 
заклетва буде права. Али не брзај ни у 
брзини, јер све што је брзо и кусо је. Али 
хвала Богу и људи су куси. 
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О БРОЈАЊУ 
 
 
 
 
     Ти што бројиш дане и године, векове и 
миленијуме и хоћеш све у број да претвориш 
и бројем да се изразиш, што хоћеш сваку 
руску Божју да избројиш и у атоме да сиђеш: 
да набројиш небројено и пребројиш невиђено 
– нечувено недело радиш. 
     Бројиш, а избројати не можеш. А не знаш 
још ни где ћеш себе убројити. Такву 
бројаницу још ниси измислио. Ни рачунаљку. 
А на почетку рачун беше једноставан: Једно у 
Једноме, једанпут за свагда уједињено у Једну 
Јединствену Једност Божју. 
     Простије, а генијалније рачунице од тога 
не беше. 
    Кад си се ти од Једнога оделио и Једно на 
два дела поделио, ниси добио два – већ мање 
од једног. 
     И сада док у бескрај одбројаваш, ти не 
нагомилаваш, већ само оно Једно, што беше 
на Почетку, уситњаваш. 
     Док се ваљда и сам у пепео не истрињиш. 
     Толико о твом бројању. Узалудном. 
Истрињио си и мисао своју. Божју никада 
нећеш моћи. А суштина је, опет понављам - у 
Једном, и у Нули (Ништици). То двоје чине 
свети бој – десет. Њему се и Питагора 
мољаше.  
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О СПОРЕДНОМ 

 
 
 
 
     Нема спора, без спореднога се не може. 
Споредно је на крају, на периферији, иза, 
тамо даље, и тамо далеко, само не у центру, у 
жижи догађаја, у суштини. 
Споредно је огртач главном, одело важном, 
омотач есенцијалног. Ал битно се тешко и 
споро налази, а споредно је увек ту око тебе. 
Окружен си споредним стварима, 
аспоредност ти је постала логика и начин 
размишљања. 
Па си у свом самољубивом рационализму 
отишао толико далеко да и овај космички 
поредак сматраш за – споредак. 
Али и споредно има своје споре и дијаспоре и 
сваког тренутка споредно постаје још 
споредније а споредније – најспоредније, до 
спорадичног. 
И тако те све више одвлачи од центра твоје 
моћи, вуче ка неважном, у мрак материје, у 
слепи сокак. 
А кад те тако лако одвуку споредне ствари, 
како ли ће тек неке важније. Али споредност 
је мера вашноси. Па ти сам одвагај: Хоћеш ли 
споро према Најважнијем, или брзо према 
Споредном. 
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О УКРАСУ 
 
 
 
 
     Видиш како Творац твој не хтеде ништа да 
сакрије од тебе и свет украси украсима 
најкраснијим. Све стави споља, да видиш и 
научиш какав треба да постанеш изнутра. Па 
украс украса краси, а красно се још красније 
чини у тој красоти и лепоти. 
     И тебе Творац као украс над украсима 
метну у живот, да ти украси буду путокази, да 
не залуташ у ругобу и грдобу. Ал ти се брзо 
погорди, па се стаде сам китити перјем 
некрасивим. Поче се гордити и узносити и у 
себе заљубљивати. И показа брзо да немаш 
укуса за овај красан свет, што ти би поклањен 
од срца. 
     А Господ сиђе да те поново украси 
добротом, миром, љубављу и вером. Све 
украсима божанског порекла. 
     А кад си и то одбацио, црни мој брате, кити 
се онда како знаш и умеш и величај се као она 
врана туђим перјем и надимај се као она жаба 
што хтеде да се поткива попут вола. 
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О БОЈИ 
 
 
 
 
     Светлост је бојење мрака, и тај светлосни 
бој, дакле, бије се бојом. Као по оном 
народном обрасцу – бој се бојом избија. То је 
највећи бој светла и таме за око физическо, 
али не бој се: нећеш остати у зони сумрака. 
     Бојовнике који бојом бију бој, Светли их 
свесрдно помаже и они кликтава срца војују. 
Бојом прецртавају таму, шарају земни шар 
шаренилом боја, земља да личи на јаје 
Ускршње, на радост Васкрсења. 
     Фарбе су савршено оружје у твојим рукама. 
Свака слика је ломача таме. Боја су Божанска 
огњишта на Земљи, по којем ти чараш и ватру 
одржаваш, душу да грејеш, као што промрзле 
руке на пламену открављујеш. 
     Зато војуј – бојуј на бојишту боја док се у 
Светлост безбојазну не саобразиш, брате мој 
бледи и безбојни. 
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О ЗВУКУ 
 
 
 
 
     Тишина најлепше звучи. Зато су 
најмудрији људи ове планете волели да је 
слушају. Све је на свету тако савршено 
озвучено да ништа не може да остане немо, да 
се не јави и не гласне се својим гласом 
гласовитим... 
     Звук је градитељ хармоније и музике 
сфера, гост у уху твоме, у коме се заправо 
осећа као у својој кући. Али звук уме да буде и 
звукодлак стравични. И да ти срце престрави. 
     Не бој се. Никакве буре, ни олује, нећеш да 
чујеш ако ослушкујеш тихи глас. Е, том тихом 
звуку не треба ухо. Зато њега не може да 
угуши громогласност ове пропасти. 
     Тај штап долази изнутра, и њега ти је 
дошануо сам Божји глас. И што је тиши, то је 
моћнији. 
     Бог говори миром и тишином. А они се чују 
у срцу, где им је и дом. 
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О ЉУТИНИ 
 
 
 
 
     Све започне од љутог срца. Кресне љута 
реч, па свитне љута сабља ил кубура, онда се 
зарумени љута рана, на коју ти после данима 
превијају љуту траву, онако наљућеном. 
     Како друкше и доликује Љутићу и Љутици 
од колена, већ да се љуто боре и изборе за 
љутило своје, велиш ми Љутомире, као што то 
чинише љути преци с Љутицом Богданом. 
     Ал љутило је горе но лудило. Брзо дела , а 
споро се каје. Најлошија мана од иксана. Све 
су друге мане стрпљивије од љутине. 
     А љутом срцу места ни у паклу. Ал све има 
своју слабу тачку, о коју се цео свемир веша. 
Љутина – неће на људину. И да хоће не би јој 
помогло. Ту би се љуто преварила. 
     Само Љуто може љуто да наљути. У благом 
Љуто се истопи. Раствори се као вино у води. 
Зато онај ко победи љутину своју, победио је 
два непријатеља. 
     И на крају, било како да се љутиш, љутиш 
се на Свемилостивог Бога, који ти је љутњу 
твоју већ унапред опростио. Ако се покајеш 
због љутње своје. 
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О ПРЕКОСТИ 
 
 
 
 
     Они што све виде преко, гледају попреко. 
То њихово преко, није оно прече, већ преко 
свега и преко сваке мере. Прекост им је 
најпреча. Преча од оца и мајке. Наоружају 
своје очи преким погледима, па не смеш ни 
да их погледаш, па мораш да им и кроз прсте 
прогледаш. 
     Храбрим те: Ко другима кроз прсте гледа, 
најдаље види. Види прекосутра. Твоја шака не 
може да заклони Божје дело. Гледајући 
преком човеку кроз прсте, гледаш га кроз 
визир доброте. А њу још нико није победио у 
витешком двобоју. Зато је тако попреко и 
гледају. 
     Преки људи мисле да се прекаљују у 
прекости и попреко гледају и на прекјуче и на 
прекосутра. 
     Од њих су опаснији само они што једним 
оком гледају. Што нишане. Али су из истог 
рода попречнога. 
     На преки поглед не смеш да зажмуриш, 
већ отвори четворо очи. Преко прече, ал Бог 
је – најближе. 
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О ПРЕОБУЦИ 

 
 
 
 
     Грануло пролеће и сунце те је натерало да 
се промениш, да зимско руво и аљине 
замениш пролећним дрејама. 
     Предрешио си се и некако ти дође лепше, 
лакше и милије, одмах си други човек. А само 
си се физички преобуко, и мало променио 
лик. Уосталом, чак и змије де пресвлаче. 
     А не помишљаш ли, мој брате, да је можда 
време да се и духовно преобучеш, да стари 
духовни свлак замениш новим. Устајао си се 
већ у њему. Вероватно ти је и омалео, па те 
све нешто сапиње и стиска, а ти се не можеш 
досетити јаду. 
     Као што си некад прерастао пелен-гаће, 
тако ти је омалео и тај твој духовни хаљетак, 
рађен по моди “во времја она“ и у њему ћеш 
тешко на сабор сведуховни. 
     Ти си зато и овде послат да мењаш духовне 
дреје, док се не обучеш најзад у Светлост 
Преображењску као твој Богоузор, а не да 
тераш моду земаљску и црвоточну. 
Учи се да сам себи креираш духовне моделе за 
сваку прилику и вечност. А те хаљине се не 
перу водом, већ сузом и молитвом и боља ти 
хигијена не треба у Вечности. 
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     Пуцају ти већ колир и таслице, време је да 
се предрешиш у ново одело љубави. А оно ти 
се налази у прозрачном шифоњеру неба. 
Маши крстолико руком и тај кључ ће ти све 
браве отворити. 
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О КЉУЧУ 
 

 
 
 
     Како се зваше она трава што кажу да 
отвара све браве? Расковник? А може бити да 
је она измишљена док стварно таква не 
изникне. А можда већ и постоји. 
     Тако ће, изгледа, најпре и бити. Како би те, 
иначе, Отац твој духовни, пустио да уђеш у 
материју, а да не можеш њене браве од 
хиљаду врата отворити и затворити за собом? 
Он те није послао у тамницу да робујеш, већ 
да је отвориш и сужње ослободиш. 
     Ал којим се кључем отварају врата овог 
тамног вилајета, чини ми се да би хтео да ме 
питаш? 
    Ти знаш да умиљато јагње две мајке сиса и 
да лепа реч гвоздена врата отвара. И да имаш 
пуну шаку сличних кључића за разна 
вратанца. А теби треба Најкључнији Кључ 
Над Кључевима. 
     Испразни шаку, и спој три прста, а онда 
крстолико осени руком себе, и сва ће ти се 
царства сама отворити. И од овога и од онога 
света. 
     Један пре тебе је то већ проверио, у име 
Оца и Сина и Светога Духа – Амин. Пробај, па 
ћеш ми казати. 
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О СМИСЛУ 
 

 
 
 
     Осмисли смисленији смисао, ако ти је овај 
довољно недвосмислен. Обесмисли бесмисао. 
Смисли бољи свет, ако умеш. Замисли и гори, 
али га створи. Недвосмислено. 
     И ту је негде граница твога смисла: Да 
бесмислицама каљаш разум свој и Ум Божји. 
Да једносмисленим несмислицама бесмислу у 
смицалицама помажеш, немоћан да ишта 
озбиљније од овог смисла засмислиш. 
     Овај Врхунски Смисао, прострт и под твоје 
ноге и дат ти на радост, лакши је, а 
издржљивији од мермера. И било са које 
стране да га узмеш – има смисла. Све је 
истовремено сљубљено и заувек.  
     Смисао овај нема потребу да му ти налазиш 
смисла, нити он налази смисао у томе. То те 
бесмисао само залагује и осмишљава забаву. 
А ти вучеш два терета: и смисао и бесмисао. 
Уместо да с вером у Бога изабереш само једно 
бреме и хиташ радносно у сусрет Врхунском 
Смислу, ти задушен са два, сам себи си трећи 
терет. А једино то нема смисла, јер си и ти 
створен Вишом Промисли Божјом. 
 
 
 

 
 



 49 

О МОЋИ 
 
 
 
 
     Кад си свукао Свемоћ Божју и обукао се у 
моћ земаљску, немоћ си своју преобуко, 
полумоћниче овоземаљски. 
     Стално се бојиш да ти моћ не занемоћа, па 
да од немоћи до недрага идеш без моћи у 
помоћ. 
     Коме ти помоћ можеш и дати, кад си се 
одрекао Моћи Најмоћнијега, који Моћ своју у 
Милост претвори? 
     Од кога и кога онда да штити моћ твоја, 
немоћниче мој? И каква је то моћ кад се 
немоћи боји? 
     И чија је то моћ у теби још преостала, кад 
си и сам још увек, и живот твој, у Моћи 
Свемоћнога? 
     Схвата ли твоја моћ безмоћност своју? Има 
ли моћнијег немоћника од тебе. И немоћнијег 
моћника – до тебе. 
    Отпаши се сваке моћи и моћ своју повери 
Једином Свемоћном и тад ћеш се наоружати 
љубављу, да ће ти се бивши непријатељи 
твоји сами предавати - моћи љубави твојој. 
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О ПРАВДИ 
 
 
 
 
     Праведно је да и правда чује реч правде: 
Истина је од Бога, а правда је од Нечастивог. 
Кад је отпао од Истине, Човек се дохватио 
Правде и непрекидно доказује да је увек и 
свагда у праву. Тако чини и Нечастиви и то му 
је по вољи. 
     Правда се меша у зло и невољу, а Истина је 
увек Добро. Истина је божанска, а правда 
људска категорија. 
     Правда је праведна казна човеку за 
грехопад и отпадништво. И ту истина 
доказује своје добро: даје човеку слободу да 
сам себи суди по мери своје правдољубивости. 
Суд Истине је Љубав, а суд правде – 
праведност. 
     А Љубав Истинита претежава свако знање 
људско – и правду правичну. И тешко онима 
који правду траже, јер најчешће неправду 
нађу у неправедном свету.  
     И куку онима који вапе “Боже правде“, а не 
искају: “Боже Истине и Љубави“. 
     Какво ће они оправдање за своју правду да 
нађу у часу Праведног Суда Божјега? 
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О ЛЕКУ 
 
 
 
 
     Лелек је лек најцрњи. Дабогда се никад 
њиме не лековао. Таквога лека не имао 
довека. 
     Ал не ваља кад немаш ни за лек. Тад ни 
бечки лекари не могу да ти помогну. 
     Ни књиге лекаруше не помажу кад дође 
време да боље питаш за очи но за лек. Тада је 
лек – век. Па ко има века има и лека. 
     Вековни сан је да човек човеку буде – лек. 
Лековни сан. 
Да човек не буде надчовек, ни свечовек, ни 
нечовек, већ по савету Богочовека – Свелек.     
Вера његова да му је лекар и лек. Мисли да су 
му лековите као трава свеколика. Лексика да 
му је лековита. 
     Љубављу лековао и вековао. 
     И да лелека нема ни за лека. 
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О ВИНУ 

 
 
 
 
     Бестидници, зар се тако алаво и улаво пије 
вино? Зар се после Њега тако пијано крешти 
и булазни? Зар се од вина повраћа, 
беспризорници? 
     Зар зато Он претвори воду у вино, да 
лочете и да се ваљате по блату, накоти 
змијски?! 
     Мало вам беше кад Мојсије претвори воду у 
крв, па мало вам и сада, маловерни! 
     Братијо пијана, Син Човечји је почео од 
вина, да би га на крају невиног прогласили за 
– виновника. 
     Вино је крв Његова, заветована. Причест. 
Капљица Божја. 
     Па зар се Сузица Крвава тако пије, без мере 
и вере? 
     Што се макар код прве не прекрстите, да не 
пијете са Нечастивим? 
     Кад би сте знали да свако од вас може да 
буде по златни путир Божји, одмах бисте се 
отрезнили. И покајали. И греси би вам били 
опроштени. И пили бисте тако као да сипате 
вино у Божју чашу. Ал ви не престајете да 
сипате ново вино у своје старе мешине, па 
онда нема ни вина, ни мешина. 
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     И кад бисте се макар уверили да се вино 
пије обрнуто: што мањи гутљај – више опија. 
     Кап причесна је довољно да те опије 
Љубављу Божјим до краја света и века. И од 
тог пијанства се више никада не бисте 
отрезнили. Узимали бисте само по капљицу 
Росице Божје наште срца. 
     И не би вас служили келнери, већ анђели. 
А плата би вам била та што сте сасуди Божји, 
Свети Грал, Златни Путир на олтару. 
     И не замери ми Господе, што се овако 
пијано извиках на пијане. 
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О СТРАХУ 

 
 
 
 
 
    Ко се плаши, има страх за господара. У 
страху су само велике очи, а све остало је 
мало. Ко са страхом страхује, са лошим 
другом другује. Страшно је видети страх код 
човека, а још страшније осећати га у свом 
срцу. Тад срце није више дом Божји – већ 
страшило, Страх и трепет за љубав и друге 
врлине небеске које више на њега не слећу.  
     А Нечастиви се труди да таква страшила 
направи од људи, да им страх у кости утера, 
што ће као сипац греду, да их затим разједа.     
Стравични су призори страха застрашујућег, 
што се шуња путевима земаљским и вреба 
срца плашљива, и у њих се увлачи као тат у 
сваком часу неопреза. 
     Против страха нема храбрости, али има 
помоћи. А та помоћ долази тихо и мирно, на 
искрен позив имена Његовог. Бог не куца на  
врата, већ долази само кад су жељно и широм 
отворена. Зато отвори срце слободно и не бој 
се, да ће страх у њега да уђе. Мала је његова 
сила за широм отворено срце. Страх улази 
кроз закључана врата, и кроз незапушене 
звирке на прозуклом телу. 
    Излуфтирај главу и огреј срце изнутра 
Именом Божјим и видећеш, нема тог страха 
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који има страховитију силу од Милости 
Божје. Тад је твој страх као грудва снега што 
се у жар огњишта баца. 
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О БЛАГОВЕСТИ 
 
 
 
 
     За човека све може да буде вест, али у 
духовној суштини нове ере постоје само 
четири вести – благовести. 
     Прва еванђеоска – је вест о зачећу – 
Благовест. Сва доташња блага фараонска и 
цесарска, допуњена и последњим перпером 
из последње колибе, беху мања од трунке 
прашине пред благом ове вести: зачет је 
Богочовек. 
     Бог опрашта грехе прародитељске и те 
славе Достојна јест беше – Марија Света. Бог 
од срца откида Плод своје Љубави и даје га 
Марији – чиме је са Еве скинуо проклетство 
за плод јабуке узет са дрвета познања добра и 
зла. 
    Рождество, Васкресење и Воздижење су 
следеће три од четири благовести, 
посведочене у четири јеванђеља, на четири 
стране света разглашене, у четири срчане 
преграде сачуване, за четири годишња доба 
земаљска. 
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О ПОКЛОНУ 
 
 
 
 
     Ако ми поклоните делић свога времена и 
пажње, поклонићу вам и беседу о поклону. 
     Свет овај што гледаш око себе – поклоњен 
ти је. И живот ти је дат на поклон и време и 
место где да га проживиш. Као човек. 
Све ти је дато здраво за готово, поклоњено, да 
немаш више никакве обавезе да враћаш и 
узвраћаш. 
     Сам си поклон овом свету, дар Земљи и 
веку. Зашто онда ниси поклоњен Оном 
Човекопоклонику и Човекољубцу што те 
поклони васиони, већ се клањаш и поклањаш 
идолима, идолопоклониче? 
     Али не бој се. Милостиви ће ти и даље 
поклањати и живот и здравље и љубав и 
храну и памет, баш онолико колико ти треба, 
кад ти треба и зашто ти трба. И нећеш 
оскудевати у тим поклонима. 
    А поклону се у зубе не гледа, сам си рекао. 
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О СЛИЦИ 

 
 
 
 
 
     Ако је слика речитија од речи, онда је реч 
сликовитија од слике. Има ли зато лепше 
слике да се опише – слика. 
     И ти си створен по Слици и прилици оца 
свога и матер своје. И прародитељи твоји беху 
слика Небеског Родитеља. 
     И није слика само оно што око види, већ и 
што уво чује. И ти мислиш сликовно. И срце 
твоје љуби према слици и мрзи, грешно, – 
сликовно. 
     И не само овај, већ и онај свет се види – 
сликовито. А Сликовитост и духовност су 
близанци. 
Из исте Праслике су рођени, као што и 
Велики Прасак из Праслике засличи у Оку 
Свевидећем. 
     Слика је твој водич кроз светове. Без слике 
си слеп, а Слика без ока је жалосна. 
     И ако ниси сликар ти си – сликовњак. По 
телу можеш бити и безкичмењак и кичмењак, 
али си по духу увек – сликовњак. 
     Сликај се до миле воље, али не по узору на 
Нарциса. Твоја слика узорита је слика – 
Богочовека. А Он је и Слика и Прилика. 
Икона над Иконама. 
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О ВАЗДУХУ 

 
 
 
 
 
     Дишеш ли? Дуваш ли још у овој сулудој 
стрци или дувкаш душу ка носу?  
     О души мало, да прозборимо. Још ћеш се 
ти надувати у рођенданске свеће. 
Знам те. Нећеш се ти тако лако одвојити од 
ваздуха. Чвршћи ослонац од њега немаш на 
земљи. То је твој проштак за кога си се као 
пијан ухватио. 
     Без свега би могао: и без оца и без мајке, 
без воде и хлеба, без љубави и без Бога, али 
без ваздуха си као риба на сувом. Зевнеш 
дваред и начисто утулиш. 
     Научио си зато да дишеш на уста, на нос, 
на шкрге, на кожу... Па где те баце. И не 
мариш за смог, дим, ни отровне паре... 
     Само ниси научио да дишеш слободно. То 
ти нико никада није хтео, није смео или није 
знао показати. 
     Да су те томе учили не бисмо сада овако 
задихани и ко теглећа марва задувани једва 
стизали да један другом назовемо Бога или 
пожелимо добар дан.  
     Ми не дишемо, већ грцамо. Не умемо 
дисати. Слободно. 
     И куда то журимо, кад то већ Земља чини 
за нас? 
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     Погледај ову арију небеску. Ово 
плаветнило Божје. Овај ваздух што је 
милосрдан и праведан. Удиши колико ти 
треба и увек ћеш га имати док ти треба. 
     Твоје исе нико неће потрошити, нити ти 
можеш туђе удахнути. Трошиш, а не мораш 
да га враћаш. 
     Диши спорије и пуним плућима. И увек 
замишљај да удишеш Божју твар – вековиту и 
лековиту. Док дишеш - уносиш Бога у себе.     
Зато не дај више да те гуше гушмани, души 
твојој душмани. 
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О ЛОВЦУ 
 
 
 
 
     Све му се чини да је око створено да лови, 
па чим га отвори одмах вреба у шта ће да 
нанишани. Око је у клопку и кљусу 
претворио. Ал чим га опет склопи – мрак му 
остаје – уловљен. 
     Цео дан запиње лук, очи му пуне ловине, 
ал срце му празно дамара. 
     Лови, а уловљен стиже кући. Он ловину на 
сто, ловина њега на сто и један – начин. Он 
њу пред људима, она њега пред Богом. Он њу 
на ражањ, она њега на вечни огањ. 
Ко ће кога коначно уловити? 
     Ловина се најчасније брани – бежањем. 
Али ловац ни то не узима у обзир. 
За њега је једино часно да он бије, а она да се 
крије. Других правила нема. Па како буде. 
     А у судњи дан ако своје очи закрвављене 
савије пред Богом, и руке своје крваве стави 
иза леђа, како ће ноге окрвављене под собом 
да сакрије, кад змија није. 
     Чинило га срећним да пуца у Божје 
створове. Ту је своју срећу трошио. Убијао је 
што није створио, а није створен да убија. 
Нек му је Свети Илија на помоћи. 
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О УМУ 
 
 
 
 
     Ум – уме. Умешан је. И уман. Умствен и 
Свеуман. 
     И не умује тек како му падне наум. Већ 
прво добро изумује, па онда што на ум то на 
друм. 
     Јер и Ум друм друмује док умује. И то 
најдужи. Свуда је истовремено.  
     Зато што је Ум најбржи на свету. 
     А Свет је Једно: То је Сума од Ума. 
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О ЗАПИСУ 
 
 
 
 
     Све је запис, све се собом записује. Све има 
свој дивит и хартију. И своје длето и мермер. 
И нема тога што се може прећутати и 
незаписати. 
     А запис је свето место. Свака црта цртана и 
свака реза урезана - света је. 
     И ти си запис који корача и записничар са 
записником. Жива архива која ће се предати 
небу на чување, ал не пре, него кад се све 
испуни до последњег слова, како је записано. 
     Већу част и ниси могао да прибавиш од 
ове: да носиш свети запис – Истине Свете. 
     Има ли већег, а једноставнијег, чуда да си 
баш ти истовремено и запис и записничар и 
записани у истини вечној. То је слобода 
Истине. Већу од ове, ваљда, немају ни анђели. 
И то запиши. 
Нека остане. 
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О БИВСТВУ 
 
 
 
 
     Као што је врх леденог брега само мали део 
онога што је унутра, тако је и твој живот само 
делић вечнога. Живот је видљиви врх 
невидљивог вечног живота, утопљеног у 
Створитељу, у Једноме – у Бивству. 
     Материјално је омотач нематеријалног, а 
видљиво – љуска невидљивог. Живот је 
видљиви врх невидљивог вечног живота 
утопљеног у Створитељу, у Једноме – у 
Бивству. 
     Материјално је омотач нематеријалног, а 
видљиво – љуска невидљивог. Живот је 
површина. Скрама над вечним и 
непролазним, над лепотом и хармонијом. Над 
божанским. 
     Зато чувај своје нематеријално биће, боље 
га припази и погледај. Припази дух свој и 
душу своју, да их не укљештиш заувек на 
површини, да им крила катраном не поспеш. 
Да не пиштиш после као рањени соко. 
     Друге бриге и немаш на овом свету, до да се 
спремаш За Бивство у Свему и Једному, да се 
спремајући за то радујеш као невеста драгоме 
свом. 
     Живот је чврст говор материје. Али ти 
мораш да разумеш и говор нематерије. Реч 
Ничега је неокаљани говор Битства. Реч 
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постања. Неименовано је именовало све 
ствари света. 
     За учење тог говора дат ти је живот. Научи 
мислима да говориш. Да најгласније говориш 
док ћутиш. Да си најмудрији не у речима, већ 
у поступцима својим. 
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О ОСМАТРАЊУ 
 

 
 
 
     Ма како да си смотрен или несмотрен, увек 
ћеш бити осмотрен. Осматрају те са Земље, из 
воде и сателита... Посматрају те испод ока, 
гледају попреко, кроз прсте...  
     И углавном све знају о теби што их занима. 
Виђен си радо ил нерадо, запажен овде и 
онде, посматран у свим ситуацијама и из свих 
углова. И баш зато, не могу очима да те виде, 
јер си им стално пред очима. 
     Твоји посматрачи са свих осматрачница 
више не знају ни шта, ни зашта да гледају на 
слепо. Тек да виде, о чему се ради. 
     А ти, ужагри очи, и срце своје созерцавај. 
Тамо ћеш видети оно што они траже напољу. 
Срце је Највиша Осматрачница са које гледа 
Око Свевидеће. Све што је под сунцем, лепше 
се види у Светлости срца. 
     Добро избучи очи и запажај вечно, а 
пролазно остави пролазном. 
     И гледај да имаш увек будно срце, пре него 
што отвориш очи. 
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О РАНИ 
 
 
 
 
    Ранораниоче, мој зелени, из сна рано 
пробуђени, лепој рани досуђени. 
Рана ти је глад и храна. 
Рана ти је и сат и лек. 
Отаџина у ранама. 
Стара мајка самохрана. 
Рано раниш децу да исхраниш. Раније се 
ваљда и не може. 
Рану своју у грудима храниш. 
Раном се веселиш и браниш. 
Нису ране као што но вране: Неће рана из 
срца на гракне. 
Од рођења до сахране – век је ране. 
Рано раниш, раниоче, да ти Сунце гране 
вране ране. Око тебе свеже ране на четири 
стране. Од заранка зри шљива ранка, а 
ранице – румене трешњице. 
     Оран ли си још на рану, раниоче, мој 
зелени, браниоче мој црвени, храниоче – 
ранин оче. 
     Рани сина па шаљи на рану. Када сунце 
зарана огране, превиће му ране с оне стране. 
Невидљиве. Где најтеже зацељују. 
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О БЕЛИНИ 
 
 
 
 
     Како ћеш препознати белу душу, на беломе 
снегу, у великом белају? Очи да ти побеле од 
белине, ал узалуд, кад бело нема ни белега. 
     А бележио би о белом, на белом папиру, да 
имаш црно на бело. Више ти је стало да 
обелиш образ него душу што је носиш по 
беломе свету, и пазиш да ти бела остане. И 
беља ако може. 
     Тежи задатак ниси могао да добијеш од 
овог бељеничког. 
     Коса ти побели, пробелиш од муке, а у лицу 
дођеш бељи од креча, ал душа ти се тек 
белуња, а у срцу као да имаш белу грудву 
снега. 
     Теку бели дани у црно завијени, а ти чекаш 
своју белу недељу и Белог Анђела и црним 
рукама белу погачу месиш и чуваш белу пару 
за црне дане, белниче мој и бељениче душе 
своје. 
     Како ћеш препознати белу душу, на белини 
Божјој, у белају овом? Исто онако како си 
препознао и црног ђавола на дну црног 
рудника, у црнилу јада чемернога. 
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О ГОРЕМ 
 
 
 
 
     И кад је најгоре, да горе не може бити, и 
кад не видиш горег од себе до себе, и кад ти се 
горе од горега догађа, радуј се, најгори међу 
најгорима. 
     Увек се машај за горе, а боље препусти 
бољима. Твој горитак нека је већи од њиховог 
бољитка. И речи нека су ти горичаве. 
     И горко се каји за своје грехе, јер у гори 
можеш пасти. Најгоре је оном што не схвата 
да је живот горевина, и да од горег има горе, и 
да се на небу све обрнуто вага. 
     А горе, где звезде и сунца горе, најгоре 
пролазе они што доле беху кобајаги најбољи. 
Што сами себе прогласише најбољим. За њих 
је Светлост над Светлостима паклена ватра 
које се боје, да у њој не сагоре.  
     А гори од њих, горе од љубави за тим 
Пламеном над Пламенима, као што су целог 
живота горели од црње на горе, у жељи да 
догоре у својој љубави према Горњем, 
Вишњем и Свевишњем. 
     Доле је велика горионица. И горе је велика 
горевница. 
     И гареж горега, изгорелога и нагорелога 
лети са нас по горишту и гаришту и гарни 
облаци прекривају видике, да се и најгордији 
досете јаду и изаберу гори и тежи пут, јер је 
он пут на горе, и пут за горе је уствари пут  
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увис за боље. Најбољи је пут најгори, јер 
широк и раван води у пакао. А ни пакао није 
горе, већ доле. 
     Зато слободно разгори горе, горуј, да кроз 
најгоре дођеш Горе међу анђеле, где ти је и 
место било. И никад се не надгорњавај, ни са 
бољима, ни са горима од себе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

О БОЉЕМ 
 
 
 
 
     Од како се разболео за бољим, Боље не 
може да му буде. И неће. Боље ме и не питај 
зашто, јер боље, лежећи на меке душеке, 
тражи још боље. Хоће све најбоље. 
     А почиње тако што човек прво хоће нешто 
боље, па онда боље захтева све боље, и на 
крају боље хоће и самог човека, као 
најбољега. 
     Али пре тога, боље се већ било одвојило од 
свога добра, узвисило се и надменило над 
њим и почело живот изван добра. 
     Само тако изгледа на први поглед да је 
добро родило боље, а боље – најбоље. Ко то 
схвати, добрано је уман човек, док остали који 
и даље тврде да се добро, градира бољим, а 
ово најбољим – паметни су. 
     Боље би да се не враћа на своје добро, али 
нама је било све добро у општем добру и без 
бољега. 
     Бог је дао добро, а човек је хтео да измисли 
боље. И измислио га је, а боље да није, јер се 
од свог изума разбољео. А Бог је увек Добро. 
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О ВОДИ 
 
 
 
     После Њега ни вода више није иста. Њој се 
и даље може бродити, али и – ходити, као по 
путу. 
     Закршћена – сада са нас спира и духовну 
нечистоћу, па самим тим тече и небом и 
земљом. 
     Крштење је највеће подизање воде у 
небеса. Више од сваког кишног или 
градобитног облака. 
     Земаљска вода невеста венчана је у том 
чину са Духом Светим. Небо и земља 
обновили су свој брак преко свог Изабраног 
Богомладенца. 
     Овим чином вода је само потврдила своје 
богопорекло и своју свету чистоту. 
     И шта то наводи ове невољнике да је 
скрнаве и скрећу водотокове и водојаже на 
своју воденицу зла? 
     Антиводови јуришају на воду, а она своје 
водове и воднике – своје водоанђеле не пушта 
из свог вида – из свога водокруга. 
     Свет је водолик, водоликији него што се то 
може опазити у огледалу воде. И суза, и око, и 
– реч је из влаге настала. 
     Чак и онај ко не љуби свој род, онај што 
није родољуб, мора да љуби воду, да буде – 
водољуб. Толика је њена љубав и моћ. После 
Њега. 
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О СЛОБОДИ 
 
 
 
 
     Ово је слово о бесмртној љубави човека и 
слободе. Моћ слободе је да носи печат 
човеков, а моћ човека је у Божјим рукама. 
     Љубав између човека и слободе 
непролазна је. А мери се вечношћу. Саће 
година и кошнице деценија саграђене су од 
слободе. 
     Границе наше слободе су у нашим срцима, 
да се најкраћим путем стигне у одбрану, ако 
затреба. 
     Нама су потребни победници у миру. Нама 
су потребни свети ратници слободе, што у 
срцу носе светлосно гнездо, из кога сваки час 
може да прхне голуб мира. Да се извије као 
над водом јорданском. 
     Чин слободе је Божански чин. 
     Без њега је свршен чин. 
     Зато, у име Божје, слободно чинодејствуј. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

О ПУТУ 
 
 
 
 
     Путниче, на путу путеноме, зар ти се мили 
путовати широким друмом, царском џадом, 
онако лако и напутно, као успутно? 
     Зар се тим путем путује, да би се дошло до 
преко пута – Пута. 
     Зар се као у сватове иде Путу Свих Путева? 
Уз зурле и јасне таламбасе, кроз шпалир 
радозналих, преко цвећа и ћилимова. 
     Ни путник путниковог путника не 
путоваше тако распутнички! Путниче – 
Распутниче! 
     Ако тако путујеш, путујеш тек да ти види 
пут капут. 
     И кад се на путу пута, као на концу конца, 
прекине пут твој, и каже ти да си био само 
Напутник, Узпутник и Непутник, и да ти ваља 
поново путовати, како ћеш се онда понети. 
     Да л ли ћеш и тада схватити да је широк 
пут странпутица. Царски друм – дангубица. 
     На путељку, путићу, путељчићу не можеш 
се ни са ким размимоићи, па ни са Богом. 
     Њега бирај за сапутника. Само си са Њим 
Путник Намерник и признаје ти се свака 
стопа на Небу. А она једна, кад дође време за 
то, више ће вредети него све миље на 
аутопуту. 
     Само Онај што рече: “Ја сам Пут, Истина и 
Живот“, јесте и Пут и Путовођа и Путник – 
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Патник. И лепше је с њим један корак, него 
маратон без Њега. А често тај корак ти буде и 
пресудан, јер то је корак у Небо. А за тај корак 
понекад ни цео живот није довољан. 
     Зато путуј, путниче намерниче, и за пут 
свој не брини. Он ће ти увек бити високо под 
ногама твојим, ако си на Правом путу, па био 
он врлудов, узан и стрм, да га коленима 
мораш гацати. 
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О ЊИВИ 
 
 
 
     Њива је читанка мудра. У њој манускрипт 
бразде. У бразди отисак ратаревог срца, ногом 
учињен. 
     То је та магија земље и човека, чаролија 
опстанка на хумусу. 
     А равница – звездана хлебарница, обојена 
жутим светиљкама зрења, руменим 
трешњама и плавим сазвежђем гроздова. 
     Осветљено је лице ратарево, прашњави 
путеви и река плавна. 
     Бојом старога злата напуни се кош 
сељаков, а у златној ковачници пшенице 
препелица крилом довршава лето. 
     Сваке године се сличан, летопис пише 
звезданим талогом. 
     Нема тешких година. Све што падне на ово 
тле расте увис ка Божјем плаветнилу. И 
дрво.И зверка. И година. 
     И ратар. Он расте у две породице. У 
биљној. И у људској. И то је тајна његове 
непобедивости. 
     А њива је читанка мудра. Њу под мишку 
носи ратар и из ње сриче вечност, док напаса 
стадо биљно. 
     На весељу зној брише марамицом од 
најбољег њивчета у околини. Привезује га на 
чело кад га глава мамурно заболи. Њива му је 
и лек и век. 
А земља одело црквено и мртвено. 
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О ГРАНИ 
 
 
 
 
     И кад те мисао огране, сети се да је и она 
само грана грандиозног грања Божијега. И да 
си ти плод на њеном врху, а не обрнуто, како 
ти се чини. 
     Твоја грана се граничи са вечношћу, а ти се 
љуљушкаш на њој с оне стране гране. 
     Згранут си разгранатошћу Божјега грања, а 
то је само грана бадњака која се полаже на 
ватру бића. 
     То што ти крв пуцкета као суве гранчице у 
шуми, то је врућица главе, то гори гранушљак 
твоје грандоманије. 
     Грана твоја је грана живота у Духу, али и 
граничник. 
     И Сунце кад огране шири своје гране, и 
вода се разгранала, и дрво, а неће мисао твоја 
у Духу, која ти је и дата да се пењеш у небо, с 
гране на грану, по невидљивом стаблу. 
     Да се том граном храниш и браниш. 
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О ЗДРАВЉУ 
 
 

 
 
     Да си жив и здрав. У здравље надогодине 
да овако наздрављамо и код твоје куће, а да се 
поздрављамо и отпоздрављамо свуда и на 
сваком месту. 
     Здравље је природно стање човека и само 
нездрав може супротно да тврди. Здрав човек 
није само онај кога ништа не боли, већ и онај 
који од свег срца жели да оздрави и све чини 
да до здравља дође. 
     Здравост такве идеје је немерљива. 
     Здравље је највеће богатство, одавно си то 
већ рекао здрављениче, и ниси погрешио. Јер 
си рођен да будеш здрав, да се учиш 
оздрављењу, да око себе ствараш здрављак, 
пошто знаш да откуда болест – отуда и лек.      
На дохват руке, на корак од ње.  
     Дижем ову здравицу у твоје здравље, да си 
здрав као дрен и миришљав као здравац. 
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О СТАРОСТИ 
 

 
 
 
     Стариш стари мој, јер старије изгледаш 
него јуче, а још старије од прекјуче. Ускоро 
ћеш догурати до најстаријег, ако те Бог 
поживи. 
     Чудан старац растеш. Биће од тебе старац и 
по, како су се некада лепо шалили старински 
људи. 
     Не смеш да будеш старкеља, ни старчић... 
Па шта ако је тело остарело? Дух се 
подмлађује, од радости што ће ускоро да се 
врати назад у Дом Оца свога и Старешине над 
Старешинама. 
     Јер тамо му је и место. 
     По духу ти си старинац на Небу, а дошљак 
и пролазни гост си на Земљи. Зато ти не 
стариш, већ полако одбацујеш сувишан терет 
тела са себе, остављаш га глини од које си га и 
позајмио, да би што чилији био у часу одласка 
у стари крај, стари мој. 
     Мудрији и духовнији људи што ходише 
овом планетом себе називају једноставним 
именом – Старац. Никаква друга звања ни 
титуле не тражише, већ их људи старцима 
називаху, по старом обичају. 
     Стариш, да би се дух свој лепше 
подмладио, стари мој од старине старче.     
Стараоче над својом старости – малолетној 
 



 80 

О ЖАЛУ 
 
 
 
 
     Колико си пута са пешчаног жала гледао 
звездано, жалосног срца и изгледа. Непознату 
си жал жалио у души жалостивој, желећи да 
си опет тамо негде на звезданом жалу и валу, 
под неком другом месечином. 
     Је ли и то – жал за младост, или жалба 
твоја небу упућена? Нашта да се жалиш, 
жалосна ти мајка? Сам си све одабрао и 
родитеља и родитељку по телу, и место и 
време земаљско, и обрадовао си их све својим 
рођењем. Сад би да се жалиш, што си ту, а не 
тамо негде. 
     На овој си планети да, поред осталог, 
раскрстиш са жаљењем и самосажаљењем, да 
скинеш ту скраму са ока духовног. Јер нигде 
ти не би било боље, него управо ту где си већ. 
Иначе, не би ни био ту, где те у жалости 
затекоше очи звезда. 
     Нажалост, немаш за чим жалити у овом 
вилајету, већ се радуј што ти та жалост ништа 
нажао не може учинити. 
     Ни твоје срце не треба да буде 
самосажаљиво, већ милостиво, као што је 
срце Оца твога Сведржитеља. 
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О БУДУЋНОСТИ 
 

 
 
 
     Није будан онај који се само разбуди, 
расањиви и расани, ал и даље чежњиво блуди 
у себи и сањалачки гледа кроз себе. 
     Није будан ни онај који зна да је будан, и 
да будно мотри све око себе, а да не зна зашто 
је будан, ни чему толико будности, кад и 
непријатељ мора некад да склопи очи и 
заспи. 
     Није будан ни онај који сваког тренутка 
бди као Буда осећајући будност целог Космоса 
у себи, већ је будан онај који хоће и свог друга 
до себе да пробуди и научи га будности. А то 
је онај који је будилац. 
     Бити будилац будних, највиши је чин 
будности на будној стражи земаљској. Буди 
Будин будилац, као што те учаше Богобудни 
Син Човечји. 
     А заспалог човека може да пробуди и 
шушањ. И будилник. 
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О ИДОЛИМА 
 
 
 
 
     Беда и сиротиња, у којој живи већина 
православних Срба, само појачава тај 
пагански идолатријски однос према 
скупоценим кућним стварима, апаратима, 
намештају, компјутерима, аутомобилима и 
другим техничким  предметима и стварима  
које окружују човека у дому.  
 
     Човек данашњице, стрепи да му се не 
поквари нека машина, штедњак, телевизор, 
видео, компјутер јер нема пара да поправља, а 
о куповини нових предмета нема ни говора.  
 
     О новим идолима које телевизијски екран 
производи сваког дана не треба посебно ни 
говорити, јер су медији ионако преузели 
маловерну свест данашњег човека.  
 
     Данашњи човек више брине о тим 
цивилизацијски идолима него о здрављу 
своје душе и тела, које је потпуно ставио у 
службу идолатрије. Сви ти технички идоли 
савремене цивилизације чине се неопходним 
и да је живот без њих готово незамислив, а 
живот без техничке идолатрије незаменљив.   
А управо баш тога греха, човек последњих 
времена није свестан. 
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О ХЛЕБНОМ СИМБОЛУ 
 
 
 
 
 
     Са Христом хлеб је добио божански степен 
градуалности. Хлеб и вода су прве и последње 
намирнице. У болести хлеб и вода се 
последњи огаде болеснику на самрти.  А кад 
оздрави човек се прво маша хлеба и воде. 
 
     Са Исусом Христом хлеб добија нови 
степен посвећења и постаје симбол тела 
Христова и тако добија виши духовни значај.   
Са Христом постаје вечна храна на 
еухаристији или причешћу, храна која човека 
прати и храни и после његове физичке, 
овоземаљске смрти. 
 
     Христов хлеб је важан есхатолошки 
чинилац већ сада и овде, с тога сматрам да 
клетва, коју сам често слушао, „хлеб ти се 
дабогда огадио“ једна је од најгрешнијих. 
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О ДУХОВНОЈ ГОЛЕТИ 
 
 
 
 
     Многи народи се муче како да пошуме 
своје духовне голети, док Срби православци 
тај проблем решавају неговањем две свете 
биљке – кумства и побратимства.  
 
     И поред свих искушења кумство је остало и 
надаље се негује, а побратимство је као и 
многе друге врсте почело да се суши. Све је 
мање Срба побратима, а поготову 
побратимства Срба са припадницима друге 
вере. А сви велики србски јунаци су имали 
своје побратиме и међу другим народима,  
иноверним. 
 
     Побратимство је лични чин дубоке вере у 
некога, и побратим може да буде само један. 
Покушај братимљења градова, који је био 
захватио јужнословенске народе у другој 
половини двадесетог века, у суштини се 
поразно завршио. 
 
     Преношење побратимства на колективни 
чин, у самом старту није уродило плодом,  а у 
тешким ратним временима и узалудним. У 
суштини, побратимство је кроз 
колективизацију доживело компромитовање, 
слично покушају радничке класе да постане 
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колективни спасилац, да постане Спаситељ 
самој себи. 
 
     Данас када нова популација доживљава 
пораз веровања у човека, побратимство се 
чини као последња одбрана вере у једнога 
човека. 
 
     Поуздати се у Једног Бога и у једног 
побратима  нема веће вере ни богатства на 
кугли земаљској. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

О СПАСИОЦИМА 
 
     Једва појмивши највише истине, Човек би  
одмах да спаси Свет, а да се при том ни једне 
секунде није запитао да можда свет не вапи 
да се спаси управо таквих спаситеља.  
     Онај који клечи и моли Вишњега за  спас, 
моли се у име своје немоћи и не може у име 
Немоћи да избавља свемоћ из Свемоћи 
Божије.  
     Грешник нема право да туђи грех чисти са 
лица земље јер ни свој није окајао. А грех се 
грехом не поништава већ увеличава.  
     Зато Бог од недостојних склања и добро и 
зло. Оба се морају заслужити. 
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О ВЛАДАОЦИМА 
 
 
     После Христа и ти си стекао право да се 
назовеш сином Божијим и више немаш 
рашта да се ичега бојиш на овом свету: ни 
лава, ни змије, ни шкорпије јер све је то у 
власти Оца твојега. 
     Па ако он има власт над њима, имаш је и 
ти и све ће ти се покоравати, али не грубости 
већ милости твојој, не сили, него љубави у 
теби, јер тако и Отац твој влада и ти се мораш 
угледати на њега.  
     Ко љуби победник. Ко воли – влада. 
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О УДРУЖИВАЊУ 
 
 
 
 
 
     Христовом следбенику нису потребни 
никакви други савези јер је већ у савезу са 
Богом. Тај нови завет учињен је пре две 
хиљаде година и више никакав договор међу 
људима га не може поништити.  
  А каква би ти друга алијанса и била 
потребна, ако ти је сваки човек твој ближњи и 
икона Божија.  
   Новозаветник бежи од сваког облика 
удруживања у  клубове, коалиције, савезе... И 
то мора чинити пажљиво, вешто и мудро, да 
не увреди сујетне  и надобудне, што би хтели 
да буду савладари са Богом, па чак и владари 
света.  
   Тако мора чинити да не науди и не нашкоди 
себи и ближњима својим. И ако га силом и 
уценом натерају да постане члан неке 
заједнице, Новозаветник зна своју веру и свој 
савез са Христом и прво нека се у себи помоли 
искрено Господу за опроштај, а онда нека 
приступи по морању обреду који се од њега 
тражи.  
    А зашто би се човек и удруживао у мајушне 
групе, унапред осуђене на пропаст и растур,  
када је већ у Свесавезу са Сведржитељем.  
   И када га изопште из свих друштава, па и из 
Цркве, Новозаветник се још смелије залеће 
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Богу у наручју. Изопштивши њега, неразумни 
су само себе изопштили  из савеза и из 
љубави са Богом. 
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О ДУЖНОСТИ 
 
 
 

 
   Радиш ли из дужности, радиш без 
благослова љубави. Радиш тек рада ради. 
Непосвећено. Непросвећено. 
   Дужност није добра – дружност. Дужност 
задужује. А задужен и дужилац дужности 
одужују и оптужују се међусобно. Онда се та 
дружност удружује са морањем, а морање са 
увредом и са свим другостима нељубави. 
   Дужан и дужност нису исто. Боље је и бити 
дужан, него чинити нешто из пуке дужности. 
Дуг  ћеш да вратиш, али дужност тиме нећеш 
да скратиш. 
   Дужност је често и нужност. Али и тада је 
дужност - ружност на Христоликом лицу 
човека. Ако ко ступи из дужности на неку 
дужност, он иде на дужност дуг да одужи, 
мргодан, набусит, невољан... Сваки му посао 
безвољан. Мрзовољан. 
   Учини преврат у души.Почни да сваки посао 
радиш из љубави. Са радошћу. Са срећом. Не 
испуштај љубав из срца, па макар те мучили 
најтежим дужностима. 
   Онда ће ти најтеже постати најлакше. Онда 
ће ти анђели Божији помагати и заједно са 
тобом и без тебе многи терет носити. Уз Божју 
помоћ.  
   Прва света дужност ти је – љубав, ако си 
Христолик или си на путу да стекнеш тај 
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образ. А друга света дужност ти је да 
разликујеш добро од зла. 
   Делај као љубавник рада. И тој светој 
дужности и њеној дужи неће бити краја у 
милосној Божјој геометрији. 
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О ДРЖАВИ 
 
 
 

 
 
   Држи се своје државе. Она друга може 
пропасти, али своју мораш спасити. Ти си сам 
своја држава. Ти си држава у држави.  
   Зар ти Господ не даде моћ да управљаш 
државом тела, државом душе и државом духа 
својега. И гле, твоја државица се рашири на 
три царства: на телесно, на душевно и на 
духовно. 
   А ти си државник својих држава, све док се 
држиш Закона Божјега,  по коме ти и припаде 
државност.  
   А твоја држава је у твом сопству. У твом 
јаству. А у Јаству свакоме је Бог. Сведржитељ 
свих држава, државица, државника, 
држављана и држављанки. 
   Твоја држава је света и у несвету. Зато је 
брани и штити. Ко не брани светост државе 
своје, неће имати ни своје ни туђе. 
   Одузеће му се свака државност, јер онај који 
влада Царством над Царствима зна коме ће 
да повери државно тело и душу и дух 
државности. 
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О ИЗАБРАНИМА 
 
 

 
 
   Нема неизабраних. Сви су од Бога изабрани. 
И појединци и народи. Сви су – лаос. По вољи 
Божјој, а не по заслузи. А изабрање није 
вечно. И оно се може променити. Изабран 
може постати неизабран, одбачен, 
заборављен... Зато што једном изабран, одмах 
хоће да буде – забранитељ, забрањујући и 
стоји у забрањеном кругу који га брани. А то 
је забрињавајуће. Ако је изабран од народа, 
јесте и од Бога. Не каже се без разлога: глас 
народа је глас Бога. 
   И изабраном народу Бог је окретао леђа. И 
појединцу сваком ће, ако не остане достојан 
избора. 
   Ако си изабрао Христа Бога, изабрао си 
Изабраника душе своје. Кроз Христа смо сви 
изабрани. И сви народи који га изабраше – 
изабрани су народи. 
   Могу неки и да се самопрогласе изабранима. 
Али то су самоизабрани и самопроглашени. И 
ништа више од те њихове заблуде. 
   Зато или си изабран или ниси. Других 
избора нема, па чак и да забројиш гласове у 
своју корист. Да се опет самоизабереш. 
    Бирај очима. Духовним, не физичким. 
Бирај гледељцима за вечност, а не зеницама  
за пролазно.  
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   Пролазно је као и вирусно. Буде, измучи и 
прође. Унеси љубав у свој избор. Ма који. 
Негде је и мало љубави вишак, па се прелива 
на све нељубавно и нељубазно и нељубљено... 
   Бог те видео – Бог те изабрао. Дабогда. 
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О ЗАЈЕДНИЦИ 
 

 
 
 
   Заједница је заједничарење. Са Богом и са 
људима. А није, нити може бити - 
једничарење. Само за – једнога. 
   Такви једничари на крају сами себи постану 
– јадничари. А неки и – јаничари. Упропасте 
се. И друге око себе. 
   Заједницу не воле себељубници. 
Самољубнику ће све сметати у заједници. Он 
не љуби скупност. Сматра је обичном 
скупином. И то га после скупо кошта.    
Заједница није за једнога, како мисле 
себичњаци. Заједница је саборност. 
   А саборност је основна келија Цркве Божје. 
Кроз заједницу не губиш своју личност, већ је 
развијаш и улепшаваш. 
    Саборност је твоје огледало. Ти се огледаш у 
Сабору, баш као некада на сабору у порти 
црквеној гледајући себе у вашарско 
огледалце. 
   Сабор је твоје огледалце за срце. Погледај 
чешће у њега, да провериш себе у саборности.  
   Саборност је – свеборност. У име Христа. У 
име Једнога кроз Кога заједничаримо са 
светом и Светом Тројицом. 
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О ЗАЈЕДНИЦИ, ОПЕТ 
 
 
   Знам, тешко подносиш сваку, па и најмању 
заједницу. Ни са мравом што ти мили уз руку, 
не мили ти се друговати. По томе видим да се 
ниси удаљио од заједнице – подвига ради. Па 
зашто се онда издвајаш из братства и 
заједнице, (за)јадниче мој? 
   Ако ти смета један, сметаће ти сви. Ако ти 
сви сметају – смета ти онда и Божје 
присуство. Толико си се удаљио. 
   Бог је у многоличју заједнице. Заједнице –  
су Божје Лице. Образ Божји. Чак и најмањој 
заједници. Тамо где се двојица моле у Његово 
име, Он је трећи. 
  Ако си Христолик, зашто онда бежиш од 
заједнице. Васкрсли те није тако учио. И 
Распет на Крсту био је у заједници Љубави са 
Оцем и Светим Духом.  
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О ЗНАЊУ, ОПЕТ 
 
 

 
 
   Знање је терет. По тежи. И по већи. И 
мораш га носити кроз незнање и бранити га 
од незналица. 
   И чудиш се зашто се знање, кад је већ 
знање, мора бранити од незнања свакојаких  
незнаника. 
   И што је знање веће, већи су и ројеви 
незналица који налећу на њега да га опогане. 
Запиткују, задиркују, изврћу и преврћу, не 
верују ти... 
   А ни одбрана ти не иде баш како треба. Не 
као што беше на испиту или на одбрани 
доктората. Незналке и незналци, чисте 
незналице и не знају тачно шта да те питају. 
Али ипак то чине. Тиме ти све знање „зачине“ 
својим зачинима и чинима. 
    И убеде те, готово, да и то што знаш – не 
знаш. Толика је моћ незнања њиховога. 
Незнање њихово је веће од твога знања, 
почињу пред тобом да тврде. И у праву су. И 
не смеш да се љутиш на њих. 
   На себе се једи. Па то што си получио и 
научио из књига староставних и царостваних, 
изгледа да ниси баш добро доучио. Ни 
докучио. 
   Иди, одмори се. Размисли. Пусти нека вино 
проври. Нек крава испрежива из бурага. Нека 
лав свари ловину.  
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   Дотле ћеш се и сам опасуљити. Па нећеш 
излазити у прост свет са свиленим речима и 
кадифеним реченицама. Народ је то. Прост 
свет. Али у простоти и лежи једноставност. А 
у једноставности је – истина.  
   Размисли да ли је твоје знање истинито. 
Мислиш ли тако како говориш? Живиш ли 
тако како мислиш? 
   Кад све то урадиш, проћи ћете и воља за 
шепурењем. А знање? Неће ти више бити 
терет. 
   Ипак, упамти: Златољубац неизмерно воли 
дукат. Чисти га. Милује. И украде га чим 
може. А мушица дукат само онереди.  
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О КРАЈУ 
 
 
 
 
     Живиш свој крај на крају крајишта 
свемирског, чекајући крај крајева. Крајишник 
си крајине којој се не види крај голим оком, 
ни голим разумом. 
     Да би докрајчио свој крај, идеш из 
крајности у Крајност и мислиш да си стигао 
крајњем циљу, а у крајњем случају успео си 
само да погоршаш свој крај у крајности. 
     Крајичком ока вириш на Крајолик Божији 
и чудиш се што га не можеш видети и 
крајичком срца. 
     И не схваташ да си сам себе скрајнуо из 
свог Крајишта, јер си поверовао у Крај свих 
Крајева, и помислио да је Крај – Краљ краја. 
     А краја неће бити ни до краја света и века, 
ма како Нечастиви кројио крој крају. 
     Тај крој од краја никада се неће сашити, 
већ ћеш само састављати крај с крајем некако, 
док твојим патњама не дође крај и не одеш у 
Вечност Његову Свемилостиву, Крајишниче 
из плачнога краја. 
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ПОДАЦИ О АУТОРУ 
 

 
 

Мирослав Димитријевић (1950. 
Рашевица) је књижевник, публициста, 
новинар, есејист, историограф, књижевни 
критичар, антологичар и сакупљач народних 
умотворина. 
Објавио је осамдесет дела: песама, прича, 
романа, монодрама, сатире, монографија, 
антропогеографских и историјских студија, 
есеја, беседа, антологија, народних 
умотворина и песама за децу. 
Димитријевићеве књиге објављивали су 
најпознатији и најугледнији издавачи Србије 
и Југославије: Просвета, Народна књига, 
Беокњига, Београдска књига, Апостроф, 
Политика Експрес, Едиција „Хронике села“ 
Одбора за село Српске академије наука и 
уметности, Културно-просветна заједница 
Србије, Легенда из Чачка, Багдала из 
Крушевца, Светлост из Крагујевца, Удружење 
књижевника Србије – Књижевна заједница за 
Поморавски округ - Јагодина, Вук Караџић из 
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Параћина, Књижевна келија Свети Сава из 
Параћина, Захарије Орфелин из Параћина, 
Реч младих из Ужица, Развигор из Пожеге, 
Удружење свесловенске учености-Београд, 
ИК Пешић и синови – Београд, ИП Мирослав 
– Београд и многе друге издавачке куће. 
Превођен је на: енглески, немачки, руски, 
француски, румунски, бугарски, грчки, 
турски, русински, јапански, словеначки и 
македонски језик. Добитник је бројних 
књижевних награда и признања. 
Заступљен је у више десетина антологија, 
зборника и панорама поезије и прозе у земљи 
и иностранству. Један је од најплоднијих 
сарадника едиције „Хронике села“ Српске 
академије наука и уметности и Културно-
просветне заједнице Србије. 
Уврштен је у две енциклопедије 
најпознатијих светских интелектуалаца на 
почетку двадесет првог века, у издању 
Универзитета Кембриџ у Енглеској. У 
Кембриџовим енциклопедијским издањима 
(Cambridge, England) 1000 интелектуалаца у 
21. веку и 2000 интелектуалаца у 21. веку 
добио је одреднице. 
Његове монодраме „Ортаци“ и „Заменик“ и 
комедија „Параћински ТВ гневник“ извођене 
су укупно преко стотину пута у позориштима 
широм Југославије, али и као дипломске 
представе на Факултетима драмских 
уметности у Новом Саду и Београду. Такође су 
емитоване у целости и на телевизији Канал М 
у Параћину, а у фрагментима и на другим 
телевизијским станицама. 
Покренуо је и уређивао као главни и 
одговорни уредник следећа гласила: први 
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параћински часопис за књижевност, уметност 
и културу „Дани“, први приватни лист за 
беседништво после Другог светског рата 
„Агапи“, три серије параћинског листа „14 
дана“ и „Параћинских 14 дана“, подлистак 
„Ђачки дани“, први српски  приватни 
сатирични часопис „Голаћ“ и едицију „Прва 
књига“ у Параћину. 
Био је један од оснивача и председник 
Студентског књижевног клуба „Шибље“ у 
Крагујевцу, Књижевног клуба „Мирко 
Бањевић“ и ИКАР-а (Издавачко Књижевно 
Артистичке Радионице) у Параћину, оснивач 
и први председник Подружнице Удружења 
књижевника Србије за Поморавски округ у 
Јагодини, а сада је потпредседник Књижевне 
заједнице УКС-а за Поморавски округ. 
Водио је три издавачке куће - Књижевну 
келију „Свети Сава“, Издавачко предузеће 
„Захарије Орфелин“ и ИКАД и био је, такође, 
одговорни уредник у Издавачком предузећу 
„Вук Караџић“ у Параћину. 
Покренуо је књижевне манифестације: 
Песничка олимпијада, Светосавски песнички 
маратон, Српска духовна академија, 
Сатирични фестивал „Лакини дани“, Вече 
хумора и сатире... Такође је један од 
организатора Републичког „Турнира 
духовитости“, на коме је екипа Параћина 
освојила прво место у Србији, у сезони 
1998/99. године, играјући његову комедију, и 
у његовој режији, „Параћински ТВ Гневник“. 
Бавио се и режијом многих значајних 
манифестација и приредби. 
Био је један од организатора и водитељ 
републичке културне манифестације „Сусрети 
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села“ и редитељ програма екипе Мириловца 
(представника Параћина) која је освојила 
прво место у Србији у културно-уметничком 
стваралаштву, затим Такмичења рецитатора 
Србије „Песниче, дужност знаш“, Радничког 
културног стваралаштва и члан 
Организационог одбора Фестивала „Српско 
перо“ у Јагодини. Био је биран у више одбора 
и тела Удружења књижевника Србије. 

Мирослав Димитријевић је књижевне прилоге 
објављивао готово у свим најугледнијим књижевним 
часописима и листовима СФР Југославије и Србије: 
Књижевне новине, Књижевна реч, Летопис Матице 
српске, Поља, Улазница, Повеља, Око, Питања, 
Путеви, Руковети, Одјек, Браничево, Расковник, 
Овдје, Фронт, Багдала, Кораци, Доба, Дани, Студент, 
Младост, Омладинске новине, Омладина, НОН, 
Политика, Политика Експрес, Борба, Глас јавности, 
Песник, Јеж, Осмех, Ослобођење, Багдала, 
Универзитетска ријеч, Светлост, Победа, Домети, 
Венац, Нови пут, Стиг, Стварање, Књижевна збивања, 
Наш весник, Литературне слово, Тан, Глас, Факк, Рад, 
Траг, Село, Вестник, Јеж, Осмех, Дуга, Хаику момент, 
Хаику новине, Паун, Завичај, Задужбина, Реч 
младих, Просветни преглед, Задруга, Београдско 
школство, Гамбит, Равно, Ресавски поштоноша, Глас 
Подриња, Наш глас, Глас Полимља, Глас Оџака, 14 
дана, Хроника, Наше стакло, Нови Поповац, Наше 
дело, Голаћ, Двоје, Црвена застава, Победа, 
Кикиндске, Слобода, Штампа, Параћинских 14  дана, 
Напредак, Лозничке новине, Агапе, Двоје, Црвена 
застава, као и у електронским новинама: Етна, 
Сазвежђе заветине, Лирик, Свевид...  
  

  Као новинар био је повремени или стални 
сарадник у више дневних, недељних и 
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месечних гласила и неколико година 
дописник дневног листа „Наша борба“. 

О његовом стваралаштву писали су 
најеминентнији српски и југословенски 
књижевници и критичари: Милисав Савић, 
Бранислав Петровић, Срба Игњатовић, Милован 
Витезовић, Драгомир Брајковић, Радомир 
Андрић, Радомир Мићуновић, Душко 
Трифуновић, Саша Хаџи Танчић, Димитрије 
Николајевић, Слободан Павићевић, Љубомир 
Ћорилић, Верољуб Вукашиновић, Дејан 
Богојевић, Бајо Џаковић, Слободан Жикић, 
Петар В. Арбутина, Гојко Ђоко, Томислав 
Маријан Билоснић, Владимир Девиде, Никола 
Мићевић, Мићо Цвијетић, Предраг Богдановић 
Ци, Хаџи Драган Тодоровић, Милијан 
Деспотовић, Милосав Славко Пешић, Живорад 
Ђорђевић, Борислав Хорват, Милета Аћимовић 
Ивков, Срба Ђорђевић, Зоран Петровић, 
Мирослав Тодоровић, Владан Ракић, Предраг 
Марковић, Рајко Лукач, Витомир Теофиловић, 
Петар Ј. Марковић, Јован Бабовић, Никола 
Владисављевић, Анђелко Ердељанин, Бане 
Јовановић, Душан Станковић, Ана Дудаш, 
Миодраг Игњатовић, Адам Нинковић, Љубиша 
Ђидић, Милојко П. Ђоковић, Радослав Прокић, 
Анто Ћосић, Алек Марјано, Бранко 
Димитријевић, Новак Драшковић, Васил 
Толевски, Душан Јаковљевић, Славко Седлар, 
Милован Вржина, Никола Корбутовски, Боро 
Латиновић, Живан Живковић, Небојша 
Миленковић, Зоран Додеровић, Адам Стошић, 
Слободан Симоновић, Момир Станисављевић, 
Светлана Арсић, Зорка Стојановић, Горан 
Ђорђевић, Емил Живадиновић, Топлица Симић, 
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Драгица Шредер, Горан Ђорђевић, Давид 
Кецман Дако... 
 

ДЕЛА: 
 
НЕХАЈ КЛАТНА (песме), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1972. 
МОЈИ СВЕМИРСКИ ПРЕЦИ (песме), СИЗ 
културе, Параћин, 1975. 
ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, 
1976. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ (зборник 
песама), СИЗ културе, Параћин, 1980.  
ПРЕПОРУЧЕНА ПОШТА (песме), у оквиру 
трокњижја „Зидање воде“, СИЗ културе, 
Параћин, 1982. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (зборник песама), 
СИЗ културе, Параћин, 1982. 
ДОСОЉАВАЊЕ АНЂЕЛА (песме), Књижевно 
друштво „Развигор“, Пожега, 1985. 
ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА (песме), „Реч 
младих“, Титово Ужице, 1986. 
СЕДМОГЛАВА (песме), „Логос“, Параћин, 
1986. 
АФОРИЗНИЦА, (афоризми), КК „Мирко 
Бањевић“, Параћин, 1987. 
ЖЕЖЕНО (епиграми), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1987. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (зборник поезије) 
СИЗ културе, Параћин 
ВОДЕ ВЕТРОВИТЕ (народне умотворине из 
Поморавља), „Светлост“, Крагујевац и „Вук 
Караџић“, Параћин, 1987.  
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), Хаику клуб 
„Мацуо Башо“, Кула, 1987. 
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), превод на 
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јапански, 1987. 
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу „14 дана“, 
Параћин, (1987) 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, 
објављивана у листу „14 дана“, Параћин (1987) 
ХРЕБ (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1989. 
СВРБИЈА (афоризми), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1990.   
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ (роман-књижевна 
пирамида), „Вук Караџић“, Параћин, 1990. 
ШУШУМИГЕ (песме за децу), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1991.  
У ДЕМОКРАТИЈУ, НАПРЕД МАРШ, 
(афоризми), „Захарије Орфелин“, Параћин, 
1992. 
УДАЈА ВОДЕ (поема), Књижевна келија 
„Свети Сава“, Параћин, 1993. 
ПЕСМЕ (поезија), „Вук Караџић“, Параћин, 
1995.  
ЗНАМЕНИТИ ПАРАЋИНЦИ (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТОСТИ ПАРАЋИНСКИХ СЕЛА 
(монографија), Скупштина општине 
Параћин, 1996. 
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН 
(монографија), Скупштина општине 
Параћин, 1996. 
СТРАНИ ПУТОПИСЦИ О ПАРАЋИНУ 
(монографија), Скупштина општине 
Параћин, 1996. 
НА ИЗВОРУ РЕЧИ (етимолошка студија), 
„Вук Караџић“, Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТИ ЋУПРИЧАНИ У ПРВОЈ 
СРПСКОЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ, 
(монографија), Скупштина општине Ћуприја, 
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1996.  
ПЛАНА (монографија), Радио-новинско јавно 
предузеће „Параћин“, Параћин, 1996. 
МИРИЛОВАЦ (монографија), Одбор Српске 
академије наука и уметности за проучавање 
села, Београд и Културно просветна заједница 
Републике Србије, Београд, 1996. 
ХРЕБ (изабране песме), „Народна књига“, 
Београд, 1997. 
БЕСЕДЕ (беседе), „Народна књига“, Београд, 
1997. 
ЗЛАТОУСТИ И ЗЛАТОПОЈЦИ, избор из 
византијске духовне поезије, емитовано на 
Радио Параћину у оквиру емисије 
„Добротољубље“, Параћин, (1998) 
Разговори са познатим Србима – Радио 
издање Радио Параћина, „Добротољубље“, 
Параћин, (1998) 
НОВЕ БЕСЕДЕ, Радио издање Радио 
Параћина – јутарњи програм - Параћин, 
(1998) 
ДОЊЕ ВИДОВО (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор Српске академије 
наука и уметности за проучавање села, 
Београд и Културно просветна заједница 
Републике Србије, Београд, 1997. 
РАТАРИ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор Српске академије наука и 
уметности за проучавање села, Београд и 
Културно просветна заједница Републике 
Србије, Београд, 1997. 
МОНОДРАМЕ (монодраме), „Багдала“, 
Крушевац, 1997. 
ГОСПОД  ЖЕЉЕН И ЉУБЉЕН (нова србска 
молитвена поезија-антологија), Књижевна 
омладине Јагодине, Јагодина, 1997. 



 108 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1997. 
АНТОЛОГИЈА ПОМОРАВСКОГ 
САТИРИЧНОГ АФОРИЗМА-АПСА, 
„Политика Експрес“, Београд, 1998. 
ПАРАЋИНСКИ ТВ ГНЕВНИК (комедија), 
„Политика Експрес“, Београд, 1998. 
СТАРЕ СРПСКЕ МЕРЕ (есеј) сепарат часописа 
„Дани“, Подружница Удружења књижевника 
Србије, Јагодина, 1998. 
ДАВИДОВАЦ (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор Српске академије 
наука и уметности за проучавање села, 
Београд и Културно просветна заједница 
Републике Србије, Београд, 1999. 
ЋИЋЕВАЦ СА ОКОЛИНОМ, 
(антропогеографска и историјска студија), 
Одбор Српске академије наука и уметности за 
проучавање села, Београд и Културно 
просветна заједница Републике Србије, 
Београд, 1999. 
БУДУЋНОСТ ЈЕ УВЕК ИСПРЕД 
(монографија), Подружница Удружења 
књижевника Србије, Јагодина, 1999. 
СПОМЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ 
ДОМАНОВИЋ“, (монографија), Подружница 
Удружења књижевника Србије, Јагодина, 
1999. 
УДРУЖЕЊЕ МС-ВЕЛИКА ПОРОДИЦА 
(монографија) Параћин, 1999. 
БЛЕСАВСКА ШКОЛА (афоризми), 
Подружница Удружења књижевника Србије, 
Јагодина, 2000. 
МЛАЂЕ ДРВЕНО ДОБА (поезија), 
Подружница Удружења књижевника Србије, 
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Јагодина, 2000. 
ПРАВОСЛАВНИ ХАИКУ (антологија), 
Подружница Удружења књижевника Србије, 
Јагодина, 2000. 
СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ (монографија), Гимназија 
Параћин, 2001. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ, (зборник), Гимназија Параћин, 
2001. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“, 
Београд, 2002. 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, часопис 
„Дани“, подлистак „Параћинских 14 дана“ 
(скраћена верзија), Параћин, 2002. 
ЧАСТ СВАКОМЕ, ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ 
(афоризми), „Београдска књига“ и 
„Апостроф“, Београд, 2002. 
ПОТОЧАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор Српске академије наука и 
уметности за проучавање села, Београд и 
Културно-просветна заједница Републике 
Србије, Београд, 2004. 
СРБИ У ПРАИСТОРИЈИ (телевизијски мини 
серијал РТВ Канал М) Параћин, 2007. 
АФРОДИТИН ДАР (хит роман), „Калиграф“, 
Београд, 2008. 
ЉУБАВ БЕЛОГ МОНАХА (хит роман), 
Удружење књижевника Србије, Подружница 
Поморавског округа, Београд-Јагодина, 2010. 
ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и 
историјска студија), Културно-просветна  
заједница Републике Србије, 2013. 
РАШЕВИЦА (антрополошко-лингвистичка и 
историјска студија), Културно-просветна 
заједница Републике Србије, Београд, 2012. 
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ШАВАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Културно-просветна заједница 
Републике Србије, Београд, 2012. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА, хит роман, (прво 
издање) Удружење свесловенске учености, 
Београд, 2011. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА (друго издање) 
едиција „Бестселер“, издавач „Беокњига“, 
Београд, (2012) 
ГАУМАТА, роман, издавач „Легенда“, Чачак, 
(2012) 
САКРИВЕНА ИСТОРИЈА СРБА, 
историографска студија, Удружење 
свесловенске учености, Београд, 2011. 
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу „14 дана“ 
Параћин, (1987) 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, 
објављивана у листу „14 дана“, Параћин (1987) 
НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ (двојезично издање на 
српском и француском у штампи),  
ВЕВЕРИЦА (хаику-двојезично издање на 
српском и енглеском у штампи), Друштво 
пријатељства Југославија-Јапан, 
Универзитетска секција Нови Сад, Хаику клуб 
„Александар Нејгебауер“ Нови Сад. 
ГАУМАТА, роман (друго издање) Удружење 
свесловенске учености, Београд, (2012) 

ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор за село Српске 
академије наука и уметности и Културно-
просветна заједница Србије, Београд, (2013) 
РАШЕВИЦА (историјско-лингвистичка студија), 
Културно-просветна заједница Србије, Београд, 
2012.  
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АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу „14 дана“ у 
Параћину, 1987. 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, 
објављивана у листу „14 дана“ у Параћину, 1987. 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, (скраћена 
верзија) „Дани“-подлистак „Параћинских 14 
дана“ за књижевност и културу, Параћин, 2002. 
РАЗГОВОРИ СА НАЈПОЗНАТИЈИМ СРБИМА, 
Радио издање Радио Параћина- емисија 
„Добротољубље“, 1998. 
НОВЕ БЕСЕДЕ ,  Радио издање Радио Параћина, 
јутарњи програм, 1998. 
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ БЕСЕДЕ, ТВ издање РТВ Канал 
М  у Параћину (суботом поподне) 1998. 
БЕСЕДЕ (3),  објављиване у листу  „Параћинских 
14 дана“, на страници „Духовност““, 2000-2003. 
МОРАВА И МОРАВЦИ – ПЛАНЕТАРНИ 
ФЕНОМЕН (антропогеографија) издавач ИК 
„Пешић и синови“, Београд, 2013. 
ЗЛАТНО ДОБА, (песме) , Удружење књижевника 
Србије - Књижевна заједница Поморавског 
округа, Јагодина-Београд, 2013. 
ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА (роман)  
награђен на конкурсу издавача за најбољи 
рукопис 2014. године, Удружење свесловенске 
учености-Београд, 2014. 
МИРОСЛАВЉЕВО КЊИЖЕВНО ЈЕВАНЂЕЉЕ 
(књижевна критика о стваралаштву Мирослава 
Димитријевића) Удружење књижевника Србије – 
Књижевна заједница Поморавског округа, 
Београд-Јагодина и Српска духовна академија-
Параћин, 2014. 
ИЗ ИСТОРИЈЕ СРБА СТАРЕ И НОВЕ ЕРЕ 
(историографски зборник) – Изабрана дела, 
први том, ИК „Мирослав“ – Београд, 2014. 
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РАШЕВИЦА (други том – зборник докумената)  
Удружење свесловенске учености – Београд и 
Српска духовна академија – Параћин, 2014.  
КРАТКЕ ПРИЧЕ О ДУГОВЕЧНОМ (изабране и 
нове приче) – Изабрана дела, Удружење 
књижевника Србије –Књижевна заједница 
Поморавског округа, Београд-Јагодина и Биндер 
СЗР- Београд, 2014. (Књига је изабрана на 
конкурсу Општине Параћин за финансирање 
најбољих пројеката у култури 2014.) 
СРЕЋАН КРАЈ (нове и изабране песме – 
први том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015. 
ОТАЦ ДРЕСИРА ЗЕМЉОТРЕС  (изабране песме 
– други том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића,Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015. 
РОМАНИ - трилогија 1, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености – Београд, 2015. 
РОМАНИ – трилогија 2, изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење 
свесловенске учености – Београд, 2015. 
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ –изабране и нове беседе, 
изабрана дела Мирослава Димитријевића, 
Удружење свесловенске учености – Београд, 
2015. 
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ – Књижевни зигурат о 
тајнама и чудесима града Ђерђелина (треће 
издање), Удружење свесловенске учености 
Београд, 2015. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ У АНТОЛОГИЈАМА 
И ИЗБОРИМА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 

 
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ПЕСНИКА: 
СУРБИТА,САЗВЕЖЂЕ ЗАВЕТИНЕ, антологичар 
Бела Тукадруз, Београд, 2015. 

„ЗРНЦА“-Антологија најкраће приче на 
српском језику, приредили Дејан Богојевић и 
Душан Стојковић, Легенда, Чачак, 2012. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкрајше србске прозе 
(превод на словеначки), „Апокалипса“, 
Љубљана, 2012. 
„ПРОЛЕЋНА КИША ПЕСАМА“, „Spring 
Poetry Rain”, на српском и енглеском, 
Никозија (Кипар), мај 2012. 
„ЗАВЕШТАЊА“ – зборник најбољих радова 
књижевника дијаспоре и матице, Удружење 
српских писаца Швајцарске, приредио 
Братислав Живуловић, Швајцарска (2012) 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА КРУШЕВЦА И 
ОКОЛИНЕ, приредио Слободан Симоновић, 
Крушевац, 2012.  
БИСЕРИ БАЛКАНСКОГ АФОРИЗМА, 
антологија, приредио Васил Толевски, 
Београд, 2011. 
АЗБУЧНИК СРПСКОГ АФОРИЗМА, приредио 
др Душан Јаковљевић, Зрењанин, 2008. 
ВРАГ И ШАЛА, антологија српског афоризма, 
приредио Витомир Теофиловић, Београд, 
(2000) 
ЧОРТ И ШУТКА, антологија српског 
афоризма Витомира Теофиловића, превод на 
руски језик, Москва, (2002) 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ 
АФОРИЗМА „АФОКАЛИПСА“ приредио 
Александар Баљак, Београд, (1987) 
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КО ЈЕ КО У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ХУМОРУ, 
САТИРИ И КАРИКАТУРИ, лексикон 
најпознатијих, приредио Милован Вржина, 
Београд, (1998) 
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА, приредио 
Радомир Мићуновић, „Унус Мундус“, Ниш, 
(2007) 
СЛУЧАЈНИ УЗОРАК, антологија афоризама, 
приредио Витомир Теофиловић, Геа, Београд, 
2005. 
НАЈЛЕПШЕ САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ, „Алма“, 
Београд, 2003. 
У ПРИЧИ И ОКОЛО, најлепша остварења са 
конкурса за најлепшу причу, „Алма“, Београд, 
2009. 
МИРИС ПЕРА, видео антологија, приредио 
Слободан Ивановић на РТВ Канал М, 
Параћин, 2008. 
НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ 2008, зборник кратких 
прича, приредио Ђорђе Оташевић, Београд, 
2009. 
САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ 2003, Београд, „Алма“ 
(2003) 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ, стваралаштво професора и 
ученика, Параћин, 2001. 
ДВАДЕСЕТ МЛАЂИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА, 
приредили Предраг Марковић и Рајко Лукач, 
„Питања“, Загреб, (1979) 
ГРАНА КОЈА МАШЕ, антологија хаику 
песника Југославије, приредио Милијан 
Деспотовић, Пожега, (1991) 
ВЕНАЦ ХАИКУ ПЕСАМА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПЕСНИКА, приредио 
Славко Седлар, Нови Сад, (1987) 
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ИЗБОР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ХАИКУ 
ПЕСНИШТВА, приредио Боро Латиновић, 
Оџаци, (1987) 
СОНЕТ И ХАИКУ, пет најпознатијих хаиђина 
и сонетиста, избор: Никола Мићевић, 
''Путеви'', Бања Лука, (1987) 
ЛЕПТИР НА ЧАЈУ (прва југословенска хаику 
антологија), приредио Милијан Деспотовић 
(1991)  
ПТИЦЕ У ПЛАВЕТНИЛУ (панорамски 
преглед југословенске хаику поезије у коме су 
заступљена 399 песника), приредили 
Милијан Деспотовић, Љиљана Петровић и 
Боро Латиновић (1991) 
РАСТИМО ЗАЈЕДНО, избор поезије Драгице 
Шредер, двојезично издање на српском и 
немачком језику, „Српска књига“, Рума, 
(2003) 
ЛИРСКИ ПУТ ОКО СВЕТА, поезија учесника 
Међународне манифестације „Путем културе 
у нови меленијум“, двојезично издање на 
српском и немачком,  приредила Драгица 
Шредер, Задужбина „Петар Кочић“ Бања 
Лука, 2004. 
ГОСТ СА ИСТОКА, студија др Живана 
Живковића, Ниш, (1996) 
НАЈБОЉИ ХАИКУ СТИХОВИ, избор Боре 
Латиновића, Жарка Димића и Аце Видића, 
Ваљево, (1993) 
ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА 93, југословенска 
хаику поезија, Ниш, (1993) 
ТРЕЋИ ТАЛАС, студија Небојше 
Миленковића, Нови Сад, (1997) 
ОД КИШЕ РАСТЕ НЕБО, антологија 
поморавске хаику поезије, саставио Мирослав 
Чопа, Параћин, (1997) 
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ЗБОРНИК ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ, избор Моме 
Димића и Небојше Миленковића, Оџаци, 
(1997) 
АНТОЛОГИЈА КЊИЖЕВНОГ 
СТВАРАЛАШТВА ШУМАДИЈЕ И 
ПОМОРАВЉА, часопис „Кораци“, Крагујевац, 
(1977) 
МУДРАЦИ СУ СА ВАМА, подсетник из 
антологије најлепших мисли светских и 
домаћих мислилаца, Нови Сад, (1990) 
КОСОВСКИ ОРФЕЈ, антологија најлепших 
песама о Косову, приредио Коља 
Корбутовски, Београд, (1989) 
ФАНТАСТИЧНИ МЕХАНИЧАРИ, избор 
најлепших прича пет најбољих 
југословенских аутора на конкурсу НОН-а, 
Београд, (1985) 
АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ ПОМОРАВЉА, приредио 
Бајо Џаковић, Јагодина, (1992) 
ПЕСНИЧКИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА, приредио 
Горан Ђорђевић, Смедерево, (1994) 
ТЕСЛА-МАГИЈА И ПОЕЗИЈА, антологија, 
приредио Никола Корбутовски, (1998) 
И НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ, избор поезије, 
сачинио Топлица Симић, (1996) 
НАЈЛЕПШИ СТИХОВИ, приредили 
Љубивоје Ршумовић и Радомир Андрић, 
Београд, (1981/82) 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА 
КЊИЖЕВНЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ, Београд, 
(1978) 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПРИЧА 
КЊИЖЕВНЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ, Београд, 
(1978) 
ПЕСНИЧКА ВИДЕО АНТОЛОГИЈА, 
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приредио Слободан Жикић, ТВ Јагодина, 
1998. 
ДВА МИНУТА ЗА КЊИЖЕВНОСТ, избор из 
књижевне критике Слободана Жикића, ТВ 
Јагодина, 1997. 
ПЕСМЕ О КОСОВУ, избор из поезије 
поморавских књижевника, „Доба“, приредили 
Бајо Џаковић и Слободан Жикић, Јагодина, 
(2009) 
САЗВУЧЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА, Велимир Вили 
Хубач, Лесковац 2006. 
КОСОВСКА ПЕСНИЧКА ПОСЛАНИЦА, 
избор Николе Корбутовског, 1989. 
СРЦЕ У ИЗЛОГУ, избор из књижевног 
стваралаштва просветних радника Србије, 
Београд, 1980. 
КРЕДОМ ПО УМУ, књижевност просветних 
радника Србије, Београд, 1982. 
88 НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА О ТИТУ, 
антологија, приредио Никола Корбутовски, 
Београд 
СЛОВО ЉУБВЕ, зборник међународног 
фестивала поезије, Свилајнац, 1998. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ, зборник 
поезије, Параћин, 1984. 
САТИРИЗИЧНИ УГАО, избор најлепших 
афоризама, Параћин, 1984. 
ПОТКОЗАРСКИ СУСРЕТИ, награђени аутори, 
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Удружење Свесловенске Учености је удружење 
словенских стваралаца посвећених ширењу 
словенског духа и јачању везе међу словенским 
народима. 
Да би афирмисало стваралаштво својих 
чланова, Удружење организује: трибине, научне 
скупове, књижевне сусрете, изложбе, 
фестивале... расписује конкурс за књигу године 
/роман, драма, комедија, поезија/ а од 
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приспелих рукописа публикује она дела која по 
оцени конкурсне комисије знатно јачају 
словенски дух и везу међу словенским 
народима. Удружење публикује и дела ван 
конкуренције из области: науке, културе и 
образовања. Награђена дела Удружење 
објављује на српском, руском и енглеском 
језику. Награђено дело се публикује и на језику 
његовог ствараоца. 


