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ДРАГАН ХАМОВИЋ

ИЗБА

ГРАД НАД МОРЕМ

Слика из старог Херцег-Новог

Свако свој gрад среtне, gрад tврди
Уtиснуt међу слано сtење.
Море gа мучки gризе, gрди –
Град му узвраћа pоверењем.

Извучена (pонад pојава)
Из обале сtрме и {tуре,
Тврђава кр{а оpсtојава
Са pрахом у срцу сtрукtуре.

Заpрема{, раpава зидино,
И видимо и невидимо,
Прах и у на{ем склоpу је.

Сtално нам немо pоpује,
Нему{tо не{tо усtврди
Прах – залоg на{ој уtврди.
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СМЕДЕРЕВО

Ако заспимо ту под кулама
Ко ће нас пробудити?

Иван В. Лалић

Видик се pружa нему{tи.
Kорак неравним pлочама,
Тежак (некако нему{ки),
На дуgој сtражи очама.

Ни кула да се издиgне,
У маgлу{tину одене.
Не pрекораче зидине
Руб pровалије водене.

Сенка ме сpлиће, gазим је,
Сtо друgих видик засенче.
Зазвижди веtар pразније,
До саме косtи засече.

Из pоtиснуtе Азије
(Да ли јој ико умаче?)
Враћа{ се, судњи сумраче:
Ма како да tе tумаче.

ПУСТА ЗЕМЉА

Искуpиtи се и сукобиtи –
Свеједно ће tе маћи, срубиtи.
(О како леp је народ gубиtни
Кад pренебреgне дневне добиtи.)

Које pак pреци нису слудели:
Послуже, зgрну, себи pринове
Колико моgну – Цезар удели
Сребрнину и ниже чинове.

Бодросt је оp{tа (ико tужи ли?)
Пукли pросtори, pали лимиtи.
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Оче, хоће{ ли ма коg pримиtи,
Aко смо Те ичим задужили?

Промичу крајње, заtим pрве ће
Прилике, слике. Задах Зверова
Поtpири оgањ gлаве врвеће –
А pусtу земљу већ нам pрерова.

ВОДА

Славку Стаменићу, боравиште Обреновац

Ево нам исpиt pоpравни
Телеса pрене, накваси
Вал унуtарњи pоpлавни
Провери смеса каква си

Навре без видноg разлоgа
Из tајноg водноg аtара
За tили час нас разлока
Грех маtерије расtвара

Неће се нама десиtи
Мислимо скисли, несиtи
А облаци учесtали

Талас ће иpак минуtи
И неки сасвим збринуtи
Сад воде се pод нестали

ИЗБА

Ко tо изме{а сфере tи
Уме{а ви{е разреде
Теgле нас сtари tереtи
И дочекују наредне

Свако у својој изби је
Туђин колико домаћи
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Исцрpљује, скроз исpије
А не може{ му pромаћи

Колеба tи се колиба
Од ви{ака се pроtреса
Од ураслина, pолиpа
Од наpлавина pроgреса

Свако у неком дуgу је
(Невраћеним смо задани)
Обдан сtрахује, tуgује
Обноћ у изби раздани

Мрклини браве обије
Изба заклони, заgради
Сужње pриваtне робије
Шtо надају се наgради


