
284

ДРА ГАН ХА МО ВИЋ

ПОЧАСНЕСТРАЖЕ

ТА МИШ

Че му ли се на да, шта ли сад за ми шља
Не ка до бра ду ша крај ти хог Та ми ша?
Још ако на и ђе на спо менстра ти ште
У се лу Ја бу ци, док вла да за тиш је
Над ме стом где мно штво гу ше них се ни је
Сме ша но с пра ши ном од Пе тро хе ми је?

Ду ша се освр не: из сме ра Пан че ва,
Ван ли ниј ски тран спорт би блиј ских пла че ва.
Та миш му тан, му тав, на до мак уво ру,
Не ма ри за ра су од се бе умор ну,
Од зле исто ри је и на де на пу кле,
Не оба зи ре се на слу чај Ја бу ке. 
Јер Та миш окле ва, бри жан при ула ску,
Жр тва пре во ђе ња у ма су ду нав ску.

Још пу тем, не вољ ни, куп ци и пре куп ци
Из ди шу у ду гој, спо рој ду ше гуп ци,
Сва ки дан по ма ло, у тач ним ра та ма.
Ду ша се за гу ши, све те же схва та на. 
Ка дар је за мр знут. Где кад се за њи шу
То по ле, по ча сна стра жа на Та ми шу.
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СА ВА ШУ МА НО ВИЋ, ВЕ ЛИ КА ГО СПО ЈИ НА 1942.

Кре нух из ку па ти ла ме ђу мо је Ши ђа не,
Ма хом сла бо по зна те и не ра до ви ђа не.
Шест ују тро од би ја гонг са кућ ног са ха та
Док ме двој ка спро во ди, стро га – не и ба ха та –
Гра ђа ни ма чи ја су за ни ма ња по ле зна,
Ко ји ра де, не ма ре за мо ле ра бо ле сна.
Ја, Са ва, оша му ћен, та лац уља ла не на,
Ни ко ме од ко ри сти, не ка ме и за не ма...
(Пре два де сет го ди на већ ме јед ном уби сте,
Кри ти ком на из ло жбу сли ка мла дог ку би сте!)
Од во де ме одав де, мо жда не ком за сме та
Срем ски ко лор за чуд ни и обил на ра све та
Пре де ли ма жен стве ним, куд се те ла по дат на
Сун ча ју и ку па ју? Тај на ни је ода та.
Је дан сам од сто ти на у ро бљу без от ку па.
На Ус пе ње по ла зим, узе мљен и оку пан.

СВЕ ДО КУ МА СА КРА СР БА У ГЛИН СКОЈ ЦР КВИ  
1941. ГО ДИ НЕ И СТАР ЦУ ИЗ КО ЛО НЕ 1995,  

ДО БЕ ГЛОМ У СР БИ ЈУ

„Зи до ви су пре ћу та ли и сру ши ли се.”
Иван В. Ла лић

Не мо гу да оћу тим, Љу ба не Јед на че,
Тво је удво стру че не, ре при зне не да ће!
Да из но ва от па ци људ ски ис пред ња че
Вероваo ни си – а ко ло не гле да ће
На ста вак па кле не по ве сти пре дач ке.

Мо же се и ћу та ти, за му кли Љу ба не,
Хла дан, са уз ви си не вла сти те ур ба не:
Ум ност та ква ни је ина че ни спре ма на
За ба вље ње дав ним и одур ним те ма ма,
За хвал ност ду гу ју ћи и тек сто пи сци ма
За вер зи ју што их су ви ше не ис ци ма
Не го окри вљу ју, с ту ђим тек стом са гла сни,
Мен та ли тет обо стра ни, су мрак бал кан ски.
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Не ма глин ског хра ма, се бе се и не се ћа,
Не би из др жао да љи на лет не сре ћа. 
А по вест бив ше цр кве не уз не ми ра ва
Из у зет на, из бир љи ва и би ћа би ра на:
Зна ју да смо ство ре ња ро ђе на јед на ка,
Сем ро да Си јук са и Љу ба на Јед на ка.

БА ТУТ

Уста но ва по крет на про фе со ра Ба ту та
Учи ла и ле чи ла, век ско ро, па за ћу та...

Сад у срп скови ру сном од брам бе ном ра ту те
По ми њу сва ко днев но – мој Ми ла не Ба ту те...

Па тр он бри жни при ска че, у на до шлој му ци је
Змиј ски цар, чу вар ку ћа глав не ин сти ту ци је!

Кључ ну реч им шап ну ти, по че ли ма млат ну ти,
За мен то ре не ма ре но ви су пер ба ту ти... 

Ста ро ме се ра штр ка ду га бра да дво кра ка,
Над зи ру ћи ви син ски склоп ме ра и ко ра ка

Ко ји још пре скла па ју све зна ли це на ду те,
Еле мен те дру ги ма не до ступ не, Ба ту те!

Ма гли се у гла ва ма, свак жи ви ту за лу та,
Утут ка ни име ном за сни ва ча Ба ту та.
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НА ГОР НИ КА РА БАХ

(Јер ме ни ко ји жи ве у гра ду Кар ва чар 
у На гор ном Ка ра ба ху по че ли су да па ле 

сво је ку ће на кон об ја ве о пре да ји 
де ло ва те обла сти Азер беј џа ну... 

„Да ли су нам до по но ћи да оде мо...”)

Од ку ћа иду, бра ле, Јер ме ни,
С ју жних стра на обла сти кав ка ске,
За по бе ду, и да ље, не спрем ни,
За све дру го рет ко кад за ка сне.

До мо ве се ле, се ју по жа ре:
Ог њем гу бит ку це ну сни зи ти...
Не оче ку ју да их по жа ле,
Ти твр до кор ни мо но фи зи ти.

Јер ме ни сти жу, где је Је ре ван,
У се за гле дан, се би не ве ран?
До ста је гра ду сво јих не ми ра!

Оче, упу ти ста ру ма га рад:
За Је ре ва ном дре жди Ара рат,
Али и си ла што све не ги ра 




