Веле Смилевски

ПЕСНА ЗА ПЕСНИТЕ
Кога Зевс излегол од пештерата
и завладеал со Земјата и Небото
ја открил смислата на борбата
за височини.
Со молњи и громови
ја започнал песната за песните.
Тогаш, долу, во низините,
во полето осветлено,
сенките биле препознатливи.
Со закана во очите
клечеле под тешката рака на Зевс.
А тој продолжил да се бори
против злите сили.
Со молњи и громови
Ја создал песната за песните.
Тогаш се отворило Небото
за да ја проголта Земјата
и да ја спаси, подарувајќи ја на Бога,
и да остане само песната
недопирлива и вечна.
Громогласна и блескотна
Песна за песните.
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