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ЦВЕТИ
Господе Христе јави се доле
Међу Србе
Боје се многи да ти се јавно моле
и плачу врбе
Ушетај прво у Твој високи храм
Бичем удри
Трговци у ризи не крију срам
А посте мудри
Ошини и мене за моје лажи
да ти се кајем
Демони јасно нуде шумске дражи
са првим мајем
Владико Христе јави се доле
Међу све Србе
За воскресеније света да се моле
да носе врбе
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Једини Свети јави се доле
сви људи Те воле
+++

ДАХАУ-АУШВИЦ
Уздаха против оне пећи Херувими плачу уз Аушвиц
Ватре осуђених на вихор пепела
Мали је размак у даху
од љубави до дима
Колико у гасу молитве дишу
Јеврејских колико јаука севну до неба
толико ангела белих одлете Јединоме
Колипо је талаца видело Госпу Ченстоховску
Колико војника љубило Саву Србина небеснога
Многи су брали кринове Лујева
са доламе жарке Јање Орлеанке
Многи целивали иконе Кијева града
прозоре бараке последње
До стаклена мора жуте лелујају лале Низоземске
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Ту се цакли подне фјордова Хаконових
без поветарца
Дахау облак уздаха
Аушвиц ватра задаха
Има ли наоколо живих славуја
пепелу овом да кличу алилуја
Небо је пепео љубави до Бога олуја
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ИМЕ СМРТИ
Свирало име смрти нареци
Гудало дозови рај
Ангеле отвори небо деци
музиком у тихи бескрај
Виолино исповести гласне
оплакуј тамни трепет
Звездано моје лутање гасне
Бели дан због мене распет
Бубањ пева моје продоре војне
Тамбура мој млади свет
Сретање невесте нераздвојне
згажени цвет
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МНОГАЈА ЉЕТА
Звон звоните радости беле звон језиком православних звона
Владико мантију шири Доламу царе намакни Величанство Бели Граде
Тролетну поднели смо покору оглашену с амвона
Жене су ћутале наше а људи носили браде
Господо срби за све вас нека младоумни краљ
Сабору светом исповеди стид
Нека узме нов благословени маљ
и обнови србинов зид
За Патријархом владике монаси попови
мученика нових каде вечни дан
На готовс нека стоје војске и топови
ако нас мучки нападне туђински бан
Око престола жар ангели песнице
Сионске Горе ту је храм
Громовника Илије колеснице
Светога Духа плам
У Патријарху на Господару по камен Калемегдану
Ту Бога правде светило титра
Против духова злобе севају на мегдану
Челична круна Ланена митра
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