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ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ

СЛИ КАР СНЕ ГА

Над сне жним сли ка ма Са ве Шу ма но ви ћа

СНЕГ НА БЕ ЉАН ЧИ II, 1933.

Сне гом зра чи чи сто та ду ше 
За ко јом идем по про стран ству
Леб дим на лик ста ро ме хра сту
Сен ка му сто ји а он сру шен

Рав ни цом три ве тра пе ву ше
Ари ју смр ти о злом цар ству
Ево при па дам мр твом брат ству
У ате ље је свет пре ру шен

Та не жност сне га крат ко тра је
Гор дост ки ди ше и на не бо
До ле ста ра зе мља кр ва ри

За мо ју сли ку снег не ха је
Све до бро сад је не по треб но
И су ви шне су бла ге ства ри



27

ШИД ПОД СНЕ ГОМ, 1935.

1.
Бо ја ве чер њи снег по зла ти
У том тре ну ка сне све тло сти
При чи ни се: не ма гру бо сти
По сто је тек сен ке и са ти

Тим се пу тем ни ко не вра ти
И ни кад не ће до ћи го сти
Пу тем у сме ру пре бла го сти
Ка пре де ли ма не по зна тим

Кра так пут увек во ди ду гом
Сен ка бо ју учи ни дру гом
Свет је ко де те у по во ју

Кад злат не искре опет си ну
Њим ћу оти ћи у ниг ди ну
И снег ће да по зла ти бо ју

2.
Још има ле та у бо ја ма
Кад се по ја ве ма ла сја ња
На ко ри ста бла ко је са њам
У тим ли ска ма и кро шња ма

Сен ка је тек ма ла та ма
А снег ра зор на све тлост да ња
Ред бан де ра ме не про га ња
На оза ре ним ули ца ма

У пу сто ши сад бо је не ма
На пут се жи вот сам опре ма
Она мо до кле тај пут до спе

У тој да љи ни не ма сно ва –
Ку ћа, огра да, ја бла но ва
Сав свет се по да љи ни про спе
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ЗИМ СКИ ПЕЈ ЗАЖ, 1939.

На сли ци ви ше не ма не ба
Снег та ко жи вот и смрт спа ја
Злат ни по ток де ли два сја ја
Као пут ко јим по ћи тре ба

Пре ко по ља од чи стог сре бра
Пла ви се ду ша до бес кра ја
Гра непти це су без клик та ја
Ти ши на ко ја веч но вре ба

Сли кам: мут но по ста је злат но
Бе ли на – смрт. Слат ко гор ка
Сли ке све ви ше, сли ка ра ма ње

Чи сто та бо је по кри ва плат но
По ко јем већ кре ће по вор ка
Се дам ста ба ла на стре ља ње
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ШИД СКИ ШОР У СНЕ ГУ, 1939.

Из бе ли не у бе ли ну
Во де жи це и трач ни це
Во зо ви и пти це си ну
До оба ле и гра ни це

Из ви си не у ви си ну
Уз ле те ле кри о ми це
Са сен ка ма бо је ми ну
На ше ду шеудо ви це

Из ти ши не у ти ши ну
И жи во ти не ка ми ну
Као ку ће и др ве ће

Од бан де ре до бан де ре
Да ни се и но ћи ме ре –
Снег нас ов де на ћи не ће
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ШИД СКА УЛИ ЦА У СНЕ ГУ, 1940.

Овом ули цом све од ла зи
И ко ла се на и др ве ће
И све ка не бу го ре кре ће
И пре део је не ис ка зив

Сли ци ви ше не тре ба на зив
Од сне га не ма ни шта ве ће
И др во ред треп ти ко цве ће
Ку ћа ис под огра де сла зи

Та пла ва бо ја све је бе ља
Бе ла по ста је са свим пла ва
И ми сао кли зи иви цом

Ти ши на, под не и не де ља
И жи вот и смрт – и об ја ва
Не ви дљив пот пис ћи ри ли цом
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ШИД У ЗИ МУ, 1941.

У су тон снег сма њу је ку ће
Цр кву, сто го ве, све фор ма те
Са мо да љи не не по зна те
Про ши ри до у не мо гу ће

Не кад др ве ће са да пру ће
Не ста ју шу пе и по ја те
Сма њи да не, про ду жи са те
Сјај бе ли не успа вљу ју ће

Све то он гле да са про зо ра
Ду ше. Зна да оти ћи мо ра
У сне жном ра му та ма ра сте

Ви ди ка ко тај снег спа са ва
Се ме, сто пе, цве ће и мра ва
У сен ци смр ти љу би ча сте 
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ИЛОЧ КИ ДРУМ ЗИ МИ, 1942.

Не бо по ста је све бли же
Ку ће се сма ње, уда ље
Ко ров и стај њак и тра ље
Све се са сне гом пре сти же

Др ве та увис уз ди же
Пре део смр ћу ома мљен
Кур шу мом, но жем ил ма љем
Сва ко је не чим по ни жен

Тим бе лим пу тем на ви ше
Са мо још ду ше про ла зе
Док тра је зи ма а по том

Ка да нам смрт об ја ви ше
Да и ти ши ну по ра зе 
Од ла зим бе лом чи сто том
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ПЕ РИ ФЕ РИ ЈА ШИ ДА ПОД СНЕ ГОМ, 1942.

То ли ка бе ли на пре ко њи ва
У сре бру сне га и обла ка
Слу ти ско ри до ла зак мра ка
Ко ји се ис под сја ја скри ва

Као да смрт иза зи ва
Бе ла не ви ност – ме сто зна ка
Огра да – ду га злат на тра ка
Где ду ша мо же да пре би ва

Ка да у све му бол се гу сне
У сто гу се на, у жр тви усне
А под зе мљу си ла зе ку ће

Са ста бла је дан лист се ма че
Усред ти ши не бес ко нач не
Зим ске иди ле пред смак ну ће
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ЗИ МА, 1942.

Сад сли кам ру ком умор ном
Скри вен под овом бе ли ном
На јед ном плат ну не ви ном
Сун це ме тра жи упор но

У том пеј за жу со нор ном
Сре шћу се с пра вом исти ном
Као са сли ком је ди ном
И под све тло шћу по нор ном

Са мо ћу че жњу да сли кам
Ал не знам шта ћу с пот пи сом
Бо је ме гу ше ми ри сом

Бо јим се ле та – свог ли ка
Да ни су ми из бро ја ни
Са мо ме снег од зла бра ни
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ПО СЛЕД ЊА СЛИ КА СА ВЕ ШУ МА НО ВИ ЋА

На овом плат ну све је ста ло
Пеј за жи, ва зе, по ља, ли ца
По вор ка, из сна, ку па чи ца
Па риз, Во ждо вац, огле да ло

Се на се ди же над оба лом
Ко сне жна шид ска ули чи ца
Сто об на же них ле по ти ца
Ма шу сли ка ру по су ста лом

Ноћ на ја вљу је зле вој ни ке
Ко ји га од во де из те сли ке –
Као из не ке ста ре при че

Крај ав гу ста, пу ног ме се ца
Ра фал на дво је сли ку пре се ца
И на њој ви ше не ма ни чег




