
762

ДРАГАН ХАМОВИЋ

СВЕТИ ЗАУМ

КАЊИЖА

Дуге се поворке од глава нанижу
(Бард Паклени ватром влада и пири је!) 

Трпило означи и вредност најнижу
Потегну, плачући – сада из Сирије

(Хоће ли се Стари Играч – преиграти?)
Иза гора, вода, стигну у Кањижу
Глаголи кретања, смрачени мигранти
На тај уцртани застанак стратешки
Место утишано (споља бар мирније!)
Где су костоболни, бунари артешки
Тврд звездани конак без скупе кирије

(Стићи до Кањиже, достићи Кањижу!)
Обећан предео брисани, гранични 
Пред рајем сређених душа што гамижу,
Срећних ко трокути једнакостранични,

(Зла се, тамо, сама од себе сажижу!)
Сви чекају да их вратар озваничи
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ПРЕБИЛОВЦИ

(Пребиловци су страдали и у последњем рату 1992. године...
У крипту су чак убацили авионске бомбе...

 Експлозија је била тако снажна да су се кости и зуби
 утиснули у камен темеља цркве...)

Пођи, понеси памет што простију
Селу што стаде у сандук костију

У пукотину матерњег предела
Падале мајке a деца летела

Тај групни портрет смирених ликова
У зид предела криком се прикова

Полувек чаме у катакомбама
Па се винуше, вазнети бомбама

Кршем што памти велможу Прибила
Парчад се јаче усекла, припила

Из јамске таме, руже експлóзива
Сабор скрханих кошчица дозива

И дођеш, не знаш коме у гостима
Месту што сјаји насуто костима

Обгрљен храмом сандук преостао
Јер свако чини шта му је посао
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ПРИЗРЕН, НЕГЛЕДАНИ

Нем поклисар књиге
неписане у град приноси,

и град стоји
и нема пута ка себи.

Апокрифни песник (друга половина XVII в.)

Варош, иза подграђе, вишегради повише.
На часак се одигну, затим хитро приземе.
Немам речник помичан да све тачно опише:
Наносима изнутра утврђени, Призрене.

Беспрекорне пошиљке поклисара голуба
Још редовно пристижу, никоме од користи.
Ветар их о зидове испуцале олупа,
Призрене, ћутљивији но предео коришки.

У време се удеваш просторе пун застора.
Вејеш, непоткупљива, стара кућна прашино.
Презиђује немирна рука протомајстора,
Градиво испретура. Царево је пашино.

Презрелом и презреном – и мало је превише,
Метежи га сагласе, васпитају пошасти.
Архангели брискају гареж с лица Љевишке:
Призрене у Призрену, „уласком нас почасти”.
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СВЕТИ ЗАУМ

Свети Заум је уопште краљ свих наших 
чудних и фантастичних манастирских рушевина 

којима нам је посута сва земља; рушевине свих боја, 
свих векова, са записима који су као пламени 

жигови урезани... 
(Растко Петровић) 

Даље од потреса, траума
Охриду на крајњем ободу
Остаци Светога Заума
Скрајнут послатак Господу

Тај парњак славнијег Наума
Отпушта са виса задана
Првоглас сунчевог Праума
Зеблој нутрини Адама

Дубину језерског кратера
Наткриљује Богоматера
У бригама и надама

За хумом заумно умова
Између пљускова, шумова
Рађати Новог Адама
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ЧОВЕКВЕК

О Богу се може знати онолико колико знамо о себи 
јер нам само тај део божијег ума може бити доступан.

(Жарко Видовић, 1921–2016)

Човеквек, глава што се не побоја,
У митском возу ђурђевске јагњади.
Тихи дивјунак из самопробоја,
Довек се радним логором загради.

Из горчих чаша отпи шта следова
Жарка честица логорског народа,
Све плаћајући дугове дедова
И, преко дуга, још мало надода.

Сабран у Једном, један у другости,
(Сав се у мисли оголи, обоси)
Столеће часном трпезом угости,
Најпосле, миран, своју смрт опосли.




