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ДРА ГАН ХА МО ВИЋ

ПЕТ ПЕ СА МА

СЕ О БЕ (У БЕ ЖА НИЈ СКОМ КРУ ГУ)

Ис по ру чен у ули цу Му је зи но вић Исме та,
У не у де шен при кра јак на се ља ско ро ство ре на, 
По сце на ри ју уде са, или, по тур ском – ки сме та,
При до дах се бе жа ни ји без до ма и без ко ре на.

Не у си дрен у ули ци Му је зи но вић Исме та –
А ко ја људ ска ла ђи ца у сво јој, при сној лу ци је?
Ни ка ко да се по вра тим с нео ро че ног из ле та,
Овдe, не ду жан, за ба са и сли кар ре во лу ци је.

За бо ра вљен у ули ци Му је зи но вић Исме та,
Не из мо љен у не де љу, умо ран од по не дељ ка.
Бој ни по ло жај из ме штам (ма кар је гла ва из не та)
Пот кро вљу спа са – ули ца Гво зде но вић Не дељ ка: 

Две укр ште не ули це и јед на дру гој ули је
Не до че ка не ми ро ве и удар це по тму ли је.
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ПУТ ЗА ХАЛ КИ ДИ КИ

Сад кре ни мо ра до сно пре ма Хал ки ди ки ју,
(Ако смо већ умор ни, во ља, сна ге на че те)
Зе мљи на сва че ти ри еле мен та сви кли ју,
Та мо где се рас пи ре енер ги је за че тне.

Све сле де ћи Цви ји ћа, низ мо рав ску до ли ну,
Низ ли ни ју вар дар ску, у по зна том пра сме ру,
Сти же мо, не стр пљи ви, тој зе мљи испо ли ну,
На сло је ној, све де ној на ра зум ну раз ме ру.

Он да сви за о кре ну низ Via Eg na tia
Код Те са ло ни ки ја (Со лу на, Зеј тин ли ка),
Сје ди ње на ду хов но, ту ри стич ка на ци ја
У бе гу од стре со ва, смо га и не при ли ка.
 
Ле то је и по вор ке ди љем Хал ки ди ки ја.
А он, ша ка ши ро ка, на мај чин ским ску ти ма,
По ми лу је, окре пи но си о це сти хи ја,
За мо ре не по том ке Ду ша на, Ми лу ти на.

По сле пут не гол го те на оба лу до па ли,
Егеј све нам уде си и пу чи ну на мре шка.
Кап оду шка ку пу је на род по лу про па ли,
Сун ча се и не пи та у че му је пра гре шка.
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ПЧИ ЊА

Пчи ња ме опчи ња. Зву ку склон или
Те го ти гра нич не ле пе пе ча ли,
У ко ју би смо се на час скло ни ли,
Ни чи це па ли, у се би кле ча ли.

(За ђи мо за ле ђа Бе сној ко би ли
Или па ди на ма Стар ца, Ко зја ка,
Чи сти ју да би смо куп ку до би ли
За на ше ско ре ло ру во про сја ка.)

Пчи ња, под руч је твор бе пче ли не,
Не скри вен сиг нал и зна чи вр ца ти, 
Тај но це ли ва ње ко је це ли ме
У ми нут ме дом и сми слом кр ца ти.

Пчи ња, с ко ре ном у ре чи по чи ни,
Ми мо све гри же и цр во то чи не.
Ма тич ни про стор ко ји нас пот чи ни.
Пчи ња што је ди но зна да по чи ње.
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НА КНАД НИ РАЗ ГО ВОР С ИГО РОМ

(Су ви ше је сми сла да би смо прах би ли)

Ка ко све из гле да одан де, Иго ре?
(Из ви ђа чи, зна мо, на гор њем спра ту су)
Oд игре Иго ре, у игри из го ре,
Без пе пе ла не стао – у хи ја ту су

Свих не ре че ни ца и све ре че ни це,
(Пот пи ри ва ња, са мо са го ре ва ња)
Ум не мо ли тве и жр тве пе че ни це,
У ма лој ку ти ји пе сме без пе ва ња.

Жи вот не ка жње но по чи ни на си ље, 
На сва ко ме ћо шку ћу шне и при те сни.
Под жи ча ном ко шу љом уо бра зи ље
У по не ком – гру ну спа ва чи ви те зи,

Јур ну, по де ру се (као сви де ра ни)
Али се, пре кра ја, у чист глас обра те.
Крај нас, не свр ше них, пут ни ци пре ра ни
Уско че у ла ђу без кар те по врат не.

Мо ра да бо ље је та мо, Ко ла ро ве,
(Сви ов де по ре кли реч твр до да ту су)
Играш бес по чет но, ра си паш да ро ве,
И ра стеш, ја мач но, у но вом ста ту су.
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ПО КАЈ НА МО ЛИ ТВА

А се сут гре си мо ји 

Пот ка жи те ме ми сли скро ви те,
Ура слу ма ску да ми сте ре те.
Убла жи, Оче, нас пла хо ви те,
Не до ра сле за пра ве те ре те.

По жа ром тми не (ни ком при ча не)
Са го ри ду шу ову кр пље ну,
На шти мај та ко стру не жив ча не
Нек за сви ра ју у свом тр пље њу.

Ду шо, си ђи до Кел та, Тра ча на,
Све до кр ва вих, пре сних па га на.
Нај до њом сна гом бу ди ја ча на,
Нај ви шом ме ром би ћеш ва га на.

По ми луј, Оче, не мој по ре ћи:
Те шко је бо љу ду шу са ши ти.
По дај ми фи тиљ спо ро го ре ћи,
Ко ли ко да се дру ги за шти ти.




