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Шабан Шаренкапић

ЦР ВЕ НЕ КУ ЋЕ
Ста ро се зо ве Ве ли ко по што око гра да
Још не ко ли ко гроб них по ља има
И јед но је ди но Је вреј ско:

По ха ран за бран ко ји при па да мр тви ма

Ка иш по сне зе мље ко ју оти ма ју 
У стам бе ној град њи
Жи ви умр ли ма

И по што знам 
Да су ли стом гра ђе не 
У не ми ло сној жуд њи за кро вом

Ни шта стра шно не ви дим у то ме 
Што су ре дом но ве ку ће 
Ци гле но цр ве не 

Али ду шу ври је ђа 

Сне ве сел на иде ја 
О мо гућ но сти оп сто ја ња ичег 
А до ма на ро чи то диг ну тог на ко сти ма
 

РОД НА УКЛЕ ТОСТ
Ја Бе не дикт Ку ри пе шић од Обер нбер га
Ту мач за ла тин ски је зик на пу ту 
По слан ства за Ца ри град

Да не бих до ко ли цом гу био вре ме на

Ше та ју ћи со ка ци ма Jени ше хе ра
Бог ми је дао да у за пи се 
Пут не удје нем 
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И гр ку ри јеч у сје ћа ње на ри је ку Ра шку 
Из ма ха ла не же ље не дје це 
Гроб ни цу 

Да кад год у кле тви 
Же дан усти ма при не сем кр чаг 
За чу јем и гу гу та ње дје тињ ских ду ша

СТА РО ГОД НА ЈЕ ЗА
Си мо Буд ма ни Ду бров ча нин по ри је клом
Жи вио је у Но вом Па за ру
При је три ви је ка

Био је оже њен а дје це ни је имао 

Во дио је де таљ ну ко ре спо ден ци ју 
Са спољ ним сви је том опи су ју ћи 
При ли ке у ше хе ру

И удах нув ши три пу та по ша ку ва зду ха
На у ми за пи са ти и је зу 
Над ка са бом

Ту гу на ро да ко ји се не жа ли на зу лум 
Тур ских слу жбе ни ка – 
Али тр не 

У стра ху од ти ра ни је сво јих свје ште ни ка

ОКО ВИ БЕШ ЧА ШЋА
Са еки пом ар хе о ло га из Бе о гра да
Па хам ме тли цом ду ва ри не
Га сал ха не

Да кле у ван школ ској се зо ни
По ма жем мај ки-на у ци
Да утвр ди
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Длач ни су став
Жбу ке нај ста ри јег објек та 
У ха ре му Ал тун Алем џа ми је 

Нај че шће у зи до ви ма има људ ске 
Нај ре ђе ма чи ње а ни ма ло
Ли сич је дла ке

И ако је вје ро ва ти да
Сва ка влас је у ве ли кој бри жњи 
От ку пље на од хај ка ча на ште то чи не

Мо же се ре ћи: не ни ти 
Ову ку ћу чи сто те у око ви ма
Др жи ска ме ње них епо ха беш ча шће

 

ПО РЕД БА СТА ЊА
Из до сад ног ло ма та ња су до ва што 
До пи ре до зад ње га нер ва 
На слу ћу јем смрт

Као же нин уз дах олак ша ња док 
Мир љи во сје да по ред 
Мо га ле жа ја

А то ње но уми је ње 
Ис по ља ва ња одах ну ћа
И ову мо ју пла шњу од уми ра ња
Нај тач ни је илу стру је рат на фо то гра фи ја 

У по сје ду па зар ског му зе ја
Гдје уби је ни уз уби цу још
Сто ји на ру бу гро ба

И све бих дао да је имам
 
Да кад тај час 
Нео пи си ве је зе стиг не
Од сли ке на зи ду пре тр не са мо со ба
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ПРО МЈЕ НА НА ВИ КЕ
То мо Еру ша љић ђе тић ду бро вач ки
Ис по ви је ди се у оса ми ужич кој
Го ди не 1569.

А чо вјек сам сне во љен: стра нац
Око ван ла ви ном шут ње
Да ле ко од ку ће

Иа ко не знам је зик сна ла зим се: 
Пи пам по ри је чи ма од не куд 
Ожи вје лог тур ског 

И као да кра тим др ва
Сри чем хва лу на шем дру же њу

Што је 
Са свим до вољ но да гост
Уљу дан још је дан пре ту ри дан

Да до ма ћин 
У ро ђе ној зе мљи 
У сво јој ку ћи усни уз не знан ца

Не жми ре ћи кри шом на јед но око

ШЕЈХ МУ ХА МЕД 
У за гу бље ној Шеј хо вој књи зи ко ју је он на пи сао
Као из гна ник у ро жај ском кра ју
Ка жу би ле су и ове ри је чи:

Тру дим се у ле ту да ухва тим зе хру ра до сти ту ђин ске

Не ка имам ба рем у на слу ти што вјер ни ју ски цу 
Дру го га – што јед нач ни ји од раз 
Ис пу ње но сти

Пу сте сре ће
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Ко ја се у ми ми кри ји 
На ро да њи вље ног под пи зма ма 
Ком шиј ским у ал хе ми ји за ви сно сти од зла 

Сву да по Сан џа ку ма ни фе сту је као рав но ду шност

ВЕ ЗНА ЖУД ЊА
Мој ро ђак Би лал Би ше вац зва ни Би ла ла
Ле жи по кри вен ли сти на ма
Ил ми ха ла за го ди ну 69.

Би лал је глу хо ни јем од ро ђе ња
Пен зи ју је сте као ра дом
У ко му нал ном

И умри је ће под ве ли ком же љом
Да на сво јим пр си ма 
Има те то ва жу 

Под иглом ко ја ве зе цр ну ни ску бо ла
У пуц ке та њу људ ске ко же
Осли ка вам 

Ср па сти мје сец 
Са зви је здом и учим 
Ка ко и ни је мост има свој жу ђе ни сри цај 

СО НЕТ О КА РА СЕВ ДА ХУ
Зул фи кар Зу ко Џум хур бла жен сје ди у пле те ња чи
И ме зи ко бо ник зр но по зр но 
Гро жђа

С фе сом на гла ви
У еми си ји о сев да ху он пје ва: 
Цр вен фе сић на но цр вен фе сић ој на ни це

Мој брат кан ди дат за чла на
Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди не
Ис пред но са га сећ нам те ле ви зор дре чи:
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Не ка ви ше Џум ху ри јо то га тво га тур ка лу ка

Отад за ме не 
Ка ра сев дах по сто ји са мо 
Као муч ни на иза зва на сје ћа њем на то
На ше зад ње пр во мај ско по ро дич но оку пља ње 

КА ЛЕ МЕГ ДАН СКИ ЧИ ЧЕ КЛУ ЦИ

Тур ски ода бра ник по име ну Рем зи про чи та 
И успје шно рас ту ма чи тур бе тли сти хи ру 
Да мад Али-па ше

Ко ји је осва јач Мо ре је и љу би тељ фло ре
Љу ти бо ник и ра ње ник на пу ту 
Пе тро ва ра дин – Бе о град:

И све у гра ду Ва ра ди му би ло ми је зна но
И ли је во и де сно и го ре и до ље
Уз ри је ку и низ ри је ку

Је ди но да пој мим
Ни сам мо гао ло ги ку
Оп сјед ни ка гра да у же сти ни на мје ре 

Да осво ји не што че га и не ма 
На ма па ма вјеч но сти
Али че га има 

Ва зда у ру жа ма ка ле мег дан ских чи че клу ка

СО НЕТ О КЉУ ЧУ

На ша мај ка скри ва кључ у ње дри ма

Кључ ви си на лен ти
Од упре де них ни ти сви ле
Са три чво ра ко ји пам те мри је ње
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Кључ има ко ва но ти је ло ви ле
И хал ку на ти је лу као
Кра вље око

Кључ не па ше
За жљеб кућ не бра ве
Не ста је ни у пу сте џе ва хир-ре зе

Мај ка 
Сва ког ју тра
Кљу чем за бра вљу је хљеб

Кад нас оста ви и оде у хи зме ча ре ње

АНА ЛО ГИ ЈА БО ЛА
У гра ду је Па ри зу с по чет ка ви је ка одр жан 
Свјет ски са јам хра не

С пост кар те је два чи тљи ве 
Рас ту ма чио сам ри је чи мо га пра дје де: 

Је ли ико осим чо вје ка жуд на
што на сви јет ки ди ше 
сто ма ком

Је ли ико 
ви дио то ли ко 
ни че га на јед но ме мје сту

И ота да 
Ја ово из о би ље ни че га 
Сву да до жи вља вам бо лом скон ча лих 
На зе мљи у не при род ном по ло жа ју ти је ла




