
767

ДРА ГАН ХА МО ВИЋ

НИ МА ЛО НА ИВ НЕ ПЕ СМЕ

РО ЂЕН КАО ЗМАЈ

Све том ла га ри ја, тј. ми ми кри је,
Зма ју пре о ста је да на рав при кри је.

На свет се при вик не, не мо же би ра ти
Ко год се ро дио као лик кри ла ти.

(А та квој рет ко сти, со ју од пла ме на,
Ни је још на ђе на до стој на за ме на!)

Да се змај укло пи у свет наш бле са ви:
Свој огањ ути ша и кри ла пре са ви,

Час да се по ка же дру ги ма – од го ди
За за плет од суд ни, до га ђај по год ни,

Кад бу де пи та ње би ти ил не би ти
Сви ма ће от кри ти про фил зма је ви ти.
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ЗМАЈ СКИ ОГАЊ

Ако су але и вра не на па ле,
Зма јев ске очи са ме се за па ле.

За жа ре му се и бе ли обра зи,
Сла бост у се би пре го ри, по ра зи.

При сти жу буч ни ала ви на ле ти,
Змај ср це стег не, ду бо ко за ле ди.

Од ста рих, тај них пре дач ких по ру ка
Сна га му ра сте – на ра сте сто стру ка.

Ма кар су пред њим број ни ји од ре ди,
Све мо ћи на прег не, бор би под ре ди

И за то не мо же – да не по бе ди.
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ЗМАЈ СА МА ГЛИ ЧА

Кад год се по вра ти с твр ђа ве Ма гли ча
Што шта би мо гао змај да нам на при ча.

Као над зор ни ка Ибар ској кли су ри
Да ле ки вла да лац овај град ис ту ри.

Град Ма глич, над ре ђен стр мом око ли шу,
Ода тле зма је ви те рен кон тро ли шу.

Но ћи на том ме сту чу да про из во де:
Ис ко че из зе мље, из го ре, из во де.

Сва ки час, ода свуд, мо гу те на па сти
Ши шмиш еска дри ле, пи ска ве са бла сти.

Сва ка кве при ли ке зма ју се при чи не
До ју тра и бруј не зво ња ве Жи чи не.

Ту кле су не ка да на па сти ре ал но,
О том се при ча ло, још ви ше пе ва ло.

Од бра на го ре је – а буд но зло до ле,
Зма је ви оста ше, твр ђа ва одо ле.

Али ток вре ме на, ње го ве на ва ле
Пар че по пар че зи ди на раз ва ле,

Вре ме ка мен гло ђе и не ма по мо ћи,
Град ви сок над зи ре чу вар да но ноћ ни.

Змај ћу ти: што да нас ви диш на Ма гли чу
За ту жну је пе сму и ни је за при чу.
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ЗМАЈ ОСВА ЈА КАЈ МАК ЧА ЛАН

По ср нем, пру ћим се, пе њем
Пла нин ском вр ху, под сте њем.
Зној ли је са че ла сла на,
Сту пам пут Кај мак ча ла на.

Др жим се про сте так ти ке:
Сле дим со лун ске рат ни ке
На прав цу стра шног ју ри ша
(Што број не хра бре ути ша!)

А ови твр ди обо ди
По ста ше вра та сло бо ди.

Не хте дох пу та ола ка:
На Кај мак ча лан из обла ка.
Јер кад се ју нак на му чи,
Му ка га не чем на у чи.

За кло пих кри ла, ва зду ше,
Гра ни том га зим, без ду ше,
Уз рет ке, крат ке оду шке,
До спе вам, муч но, до ду ше.
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ЗМАЈ НА ПО ЉУ КО СО ВУ

„По ље као ни јед но
Над њим не бо
Под њим не бо.”

Вас ко По па

Све тра га ју ћи за сво јим осно вом
Змај ту жно кру жио над по љем Ко со вом.

На кре не кри лом, трав ка ма по жу ри,
Јер за чу да на шки жа мо ре бо жу ри.

По љем с ко га су од бе гли ко со ви
Је ди но бо жу ре мо же да осло ви.

Цр ве ном цве ћу змај брат ски при зна је:
Во ља све сла би ја а сна га из да је

У зла вре ме на, кли за ва, по га на,
Род но тло из ми че зма ју под но га ма.

По ље до та че, По ље му по ме ну:
Ја сам ме сто ко је не зна за про ме ну, 

Основ на зе мљи, осло нац не бе сни,
Унео Ко со во дав но у се бе си,

Са зма је ви тим ју на ци ма, ко њи ма,
И не бом над њи ма – али и под њи ма,

Жи ви, све жи вљи, ако и по ги ну,
Ле те из на род не у пе сму По пи ну.




