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Трава мога лица 

Драган Мраовић

Драган Мраовић, песник и преводилац, рођен је 4. октобра 1947. у Новом 
Саду. Завршио основну школу и гимназију у Зајечару, а Филолошки факултет 
у Београду, одсек за италијански језик и књижевност и француски језик. 
Пише за децу и одрасле и преводи са француског и италијанског као и на 
италијански језик. Објавио је укупно 115 књига, од чега 11 књига поезије 
(три у Италији на италијанском језику), монографију о св. Николи, и 102 

књиге превода (49 на италијански у Италији, 52 са италијанског на српски,и2са француског). 
Објављивао у многим југословенским и иностраним часописима. Заступљен у зборницима и 
антологијама у земљи и иностранству. 

Добитник прве награде “Бодини” за поезију у Барију, 1989, и многих других признања у 
Италији, затим награде “Микина чаша” књижевне колоније у Сићеву, 1993, и признања 
Домановићевих дана сатире у Београду 1995, Октобарске награде за књижевност Града 
Београда за 1996, Златног беочуга Културно просветне заједнице Београда за трајни 
допринос култури за 1998. награде “Павле Марковић Адамов”, за животно дело, 2004. године 
(Сремски Карловци). и Вукове награде за 2004. Заступљен је у енциклопедији Новог Сада, 
Члан редакције књижевног часописа “Ла Вализа” из Барија. Превођен на италијански, 
енглески, јерменски, румунски, бугарски, шведски и грчки језик. Члан Удружења 
књижевника Србије. Организатор многих књижевних манифестација у земљи и 
иностранству. Превео и објавио више од две стотине југословенских аутора у Италији и више 
од стотину италијанских писаца у Србији и Црној Гори, у књижевној периодици две земље. 
Међу његове значајније преводе са италијанског спадају Божанствена комедија Дантеа 
Алигијерија, избор и превод дела Ђакома Леопардија Почивај заувек уморно срце моје, затим 
Декамерон Ђованија Бокача, романи Рафаела Нигра Ватре Базента и Крстарица Медуза, 
поезија Данијела Ђанканеа Отровница у телу, песме Сандра Пене и поема Габријела 
Д’Анунција Ода народу српском, први пут преведена у целини на српски језик. Од превода 
на италијански треба поменути књиге Десанке Максимовић, Бранка Миљковића, Милована 
Витезовића, Томислава Мијовића, Драгомира Брајковића, Миодрага Ђукића, Саше Хаyи 
Танчића, Адама Пуслојића, Србе Игњатовића, Душана Ковачевића, итд. 

Био је преводилац, комерцијалиста, новинар, директор у “Застави”, уредник у Културно-
просветној заједници Београда, генерални конзул СРЈ у Италији, професор италијанског 
језика и књижевности у гимназији у Сремским Карловцима, коментатор Радио Ватикана за 
Балкан и колумниста дневног листа ДАН. Лектор је за српски језик на Филолошком 
факултету у Барију, у Италији. 

БЕОГРАД СПАВА 

Поноћ.
Београд.
Јутро црни.
Бројим пегена срни.
Поноћ.

Дунав из сна зрачи.
Копним.

ПИСМО ЂОРДАНУ БРУНУ 

“Натура ест деус ин ребус”*, 
ти рече као да је шала. 
Јадни Бруно, само занесењак 
из пехара истине пије. 

И код наших послушника 
догми ти би допао вешала, 
веруј, све је као и прије, ништа се променило 



Калемегдан Саву свлачи.
Време за скитнице.
Патролна кола ноћ прате.

Из Скадарске улице 
речи никако да се врате.
Београд спава.
Поноћ прошла.

Са собом нешто булазним.
Несаница је у походе дошла
улицама празним.
Небо док малаксава
у ваздуху сву ноћ зидам.

Поноћ прошла.
Сањај граде.
Капу ти скидам.

ТРАВА МОГА ЛИЦА 

Бићу и ја небеска мрва, 
бићу сабрат буба и црва. 
Бићу плен рибе речне 
испод месечине млечне. 

Прелиће ме вино и уље. 
Бићу храна неке шаруље. 
Неће ни знати рогата кравица 
да пасе траву мога лица. 

ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ 

Путујућа позоришта се селе 
да одиграју нову представу.
 И ја ћу, зиме једне невеселе, 
на исток ноге, на запад главу. 

А ветар ће све да развеје 
у брезовој тихој шуми. 
Глумац ће сетно да се смеје 
улози коју није умео да глуми. 

Када полете последње 
ласте и напустим путујуће позориште, 
срце ће у звезду да прерасте 
и неће више ништа да иште. 

ПРАТИЋУ ТЕ ДО ЗВЕЗДА 
Знам, тешко је, 
увек скандали и нека мука, 
магла, дамари, али драга, 
срцу су и више крали, 

није. 

Чуј, Бруно, ми смо племенитији, 
уљуднија су наша села: 
електричну столицу бисмо ти понудили, 
сва је прилика, не ону ломачу, већ отровни 
шприц, метак посред чела, 
јер кретени су увек исти, 
али напредовала је техника. 

Верујеш ли још 
да је природа стање најприродније? 
Зар и сада мниш 
да је баш човек центар света? 

Не заноси се, свикли смо на ствари још 
поквареније. 
Таласање жабокречине 
и данас свима највише смета. 

Јадни Бруно, ни Бог са природом не може да 
се равна. 
Моћници се никада неће одрећи моћи, жеља 
ти пуста! 

И данас би све учинили да те прекрије ноћца 
тавна, 
измислили би хиљаду нових мука да ти 
запуше уста. 

ОТИЋИ ЋУ У НАПУЉ 

Отићи ћу у Напуљ једном када пада киша, 
замре песма, потамни море и сунце зађе. 
Везув нека ме ужареном лавом и попиша, 
али Помпеју никада више неће да нађе. 
Отићи ћу у Напуљ једном када песма стане, 
догоди ли се то чудо свима немогуће. 

Смејаћу се Везуву када на мене ватром 
плане, 
јер Помпеју више не обасјава напуљско 
свануће. 
Отићи ћу у Напуљ једном када пада киша. 
Тенор благи нека ожали све потонуле лађе. 
Старина Везув нека на мене 
громовима јуриша, али Помпеју своју неће 
више никада да нађе. 

РАСТАНАК 

Крошње под прозором се не мичу. Мир неми 
влада у нашем стану. 



а враћали подмукло као шамари. 

Бити вољен, 
лако је то, драга! 
Волети право је наше умеће! 
Где су они нестали без трага? 
Где су они што те више неће? 
Куда би да пођеш? 

Време лети. 
Много се тога рећи не сме. 
Нико ти ни на крају памети 
неће написати моје песме. 
Немир док у теби нешто тражи, 
у очима градим небеска гнезда. 

Јесте, најгоре тек смишљам лажи, 
али пратићу те све до звезда! 

ВАРАШ СЕ 
Да те расцветам у васељенском везу, нисам, 
стварно нисам у стању. мене она мучи и увек 
на опрезу чекам да видим своју главу на пању. 

Ако због мене те срећа заварава, одбаци је, јер 
те она ближи беди. У мени дубоко 
проклетство спава, са мном срећан бити не 
вреди. 

Све што кажем је као да други неко место 
мене као хиљаду утвара збори. Себе осећам 
као нешто нестварно, 
далеко, свој глас као да маглена река жубори. 

Завршимо ову тужну причу, па свако на своју 
страну. 

КИША НАД СОПОЋАНИМА 

Киша над Сопоћанима. 
Нема те већ данима. 
Нежни лик са фреске дрхти попут леске. 
Помози апостоле Јоване да и мени једном 
сване. 

Крсте мали од жутога лима 
благослови ако ме још има. 
И нека зазвоне звона 
да се богојави она. 

Тада мене неће
нигде више бити, 
само ће киша 
над Сопоћанима лити. 

СНЕГ У КРАЈИНИ 

Шубара, гуњ јагњећи, 
вунене чарапе, 
белина неизмерна под опанцима шкрипи. 
нема у Крајини такве небеске капе 
која би да те сакрије док снег сипи. 

Полић, дрвена здела и шареница,пут под 
ноге, па у планину;која ли је то небеска 
воденицасамлела ове беле кокице за Крајину.

Румене јагодице, црне очи и плетенице, 
млада влајна и сочне усне, о Крајино бела! 
Ко ли њу створи такву сву од несанице, 
ватрени створе, кугло моја посред чела! 

Снег до колена, а и даље на нас веје, кошава 
к’о бритва преко Дунава брише. Мраз на 
лицу кљује попут грабљиве еје;
Крајино, шта ћеш када нас не буде више? 


