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1    АКРОПОЉ 

 
Акропољ је оно место на земљи 

Где су под ведрим небом изложени докази 

Да је човек од мајмуна постао свиња. 

Свиња је то постала од прасета. 

(Ових дана допре однекуд вест о свињској  

памети. 

Установили су да свиња може у огледалу  

да препозна свињу-благо њој. 

Није речено да ли дотична свиња види да је  

свиња, 

Или само види свињу. 

Већину свиња које свакодневно срећемо не би 

oдушевило то огледало. 

Они мисле да свиња треба да се огледа у  

другој свињи, а не у огледалу, 

И на то су поносни. 

Дешавало се, међутим, да од тринаестог  

прасета најбоља свиња испадне. 

Тууугооо 

Лееелеее!) 

Жена је лукаво избегла злу судбину и  

постала гуска. 

Гуска је постала од гушчета и није ћурка. 

Гуске су инвентивни Енглези научили 

фабрике да чувају, 

Са женама им то није ишло баш најбоље. 
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Историјско искуство ми говори да ти  

Који су ратове водили против Фидије 

Увек су изгубили, по правилу те протуве,  

Ти, како их називају: лордови, султани,  

дуждеви, 

Сви редом имали су превелике уши, 

Не, не могу рећи да су били коњи. 

 

Какав су само перфидан изабрали начин, 

Да искористе гужву, ти мангупи, 

Кроз Небеску тријумфалну капију 

Заједно са часним људима да уђу, 

Ни мање ни више, право у историју. 

 

На врху камењара натакнуто сунце, 
Накривило се, 

Као шајкача на глави наћефлеисаног  

Србијанца. 

Испод њега два-три дорска стуба, два-три 

крндеља, 

Греју се на припечини, 

Стрпљиво стоје у реду, не дирају никога, 

Као ветерани у Србији испред продавнице 

хлеба. 

 

Партенон какав је био... 

Сунце. 
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2    *** 

 
На овом месту, кажу водичи,  

Баш где сад ја стојим, 

Стајао је моћни Перикле. 

Атињани ми аплаудирају. 

Смешкам се испод бркова, 

Онако курвински као негда. 

Руља не види ништа. 

Водичи такође. 

Изађем из сна, 

Мало се протегнем као комшијин ангорски  

мачак 

Док га газдарица мази, 

А њена рука мекана као плишани меца. 

 

Сунце пржи.  
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3   СА ТРЕМА 

 
Са Акропоља се види цела Атина. 

Са Трема на Сувој планини 

Види се цела Србија. 

 

Са моје ћелаве главе, 

Која сада личи на главу 

Ћелавог Исуса из Рсоваца 

(Коме је ноге влага појела) 

Сунце никако да сиђе. 
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4    *** 

 
Кад боље размислим,  

Да није сунца 

Ви не бисте ни постојали. 

Ви не бисте били ништа. 

И ви, ви који ово читате, 

И ви не бисте били то што јесте. 

А ја,  

Па, ја сада не бих био Перикле. 

 

Пржи ли пржи. 
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5    *** 

 
Силазим са брда мртав пијан 

Од доживљаја у том сну. 

Фидија ме прати у стопу. 

 

Грозно пржи. 
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6    О ДА 

 
У хладовини једне атинске таверне 

Натенане сређујем утиске. 

Наздрављам Иктиносу и Каликратесу. 

О, да! И Фидији, и Фидији. 

Дивим се Периклу 

Који је са улазнице за Акропољ 

Упиљио очи у мене. 

Стављам га у новчаник, 

(Као највећу драгоценост) 

Да се којим случајем не загуби, 

Требаће ми за кафанску причу. 
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7    ОДА ГОСПОДУ 

 
Одавде из таверне дивим се сунцу. 

А највећма се дивим Господу нашем 

Који је сунце потпалио 

(Док сам још био мали) 

Да си Миодрагова баба Надица огреје руке. 
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8    *** 

 
Спремам причу за Књажевац, 

Кад уз ракију будем развезао језик у „Паризу―, 

Да сам Перикле био, 

Да смо са Фидијом Партенон надгледали, 

Да смо са Фидијом рујно вино пили. 

Они сумњичави Тимочани са грожђане стране, 

Које сам годинама убеђивао 

Да Тимок тече низбрдо, 

Неће ми веровати ни оно:  

Да је Србија рођена на шљивовој грани, 

Да је Србија рођена на сунчаној страни. 

Нити да повремено ја нисам ја. 

Ни да оно друго ја никад срео нисам, 

Ал смо се понекад сити испричали. 

Нису ми веровали ни пре, 

Док им у Корбизјеовом „Паризу―  

ракију нисам платио. 
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9    *** 

 
Са оне људске стране недостаје много  

стубова. 

Нема шта да придржава небо, 

Нагнуло се, 

Само што не падне, 

Као картонски кровови за време олује 

На циганским кућама у Пиротској мали. 
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10    ДОРСКИ СТУБ 

 
Надица била је дорски стуб, 

Носила је целу фамилију на леђима. 

Да је она сад ту, не би падао град. 

Она би се са Господом договорила, 

Макар на кредит, 

Мали би јој био жирант.  
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11    *** 

 
Ударам дршком од старе метле, 

(Оне што ју је јахала вештица 

Која нам је француски језик предавала), 

Старим дединим кишобраном о плафон  

ударам, 

Потом пређем на недужне радијаторе. 

Псујем, вичем на мирне комшије из моје  

главе 

Који станују изнад и испод. 

Они немоћно слежу раменима, 

Али ја не попуштам.  

Жучно негодујем против буке 

У мојој глави на петом спрату. 
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12    *** 

 
Остајем на земљи заувек. 

Толико је волим. 

А она ме врти око своје осе, 

Па чак и око сунца, 

Као око малог прста. 
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13    БОГОВИ 

 
Шта је било са боговима, 

Са њиховим женама и децом, 

Који су на Акропољу обитавали. 

Пегави Енглези су златом из египатских  

гробница 

Платили добру вољу и расположење султана  

Селима, 

Нешто су дали великом везиру, нешто паши, 

А и султанија је добила своје. 

Богове су  као заробљенике покупили. 

Утиснули су им бројеве као Швабе  

Циганима... 

У гвоздене кавезе су их затворили, 

Нема мрдања, стоје немо као питомци  

краљевског колеџа, 

Као мајмуне у зоолошком врту их приказују. 

То чине са поносом у Британском музеју, 

Где је изложено 

Национално благо Уједињеног Краљевства, 

Подупрто дорским стубовима Партенона. 
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14    *** 

 
Истина је тешка. 

Тешко се носи, 

Ни песма је издржати не може. 

Ломи кичму, 

Тешка болест, 

Али није заразна као лаж или као глупост. 

А најтежа болест јесте поезија, 

На срећу не лечи се. 
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15    *** 

 
Не могу да се одлучим ко да будем. 

Нагледао сам се свакаквих ликова. 

Лежим и селим се из једног у други, 

Мењам станишта као птица селица, 

За будућност најзад да се спремим,  

Изаберем себе. 

 

Прекуцавам биографију, 

Анализирам прошлост 

(Само се она и може анализирати), 

Историја се увек пише испочетка, 

А будућност свакога човека је мрачна. 

Ваљда због чамовине. 

 



 17 

16    *** 

 
Енглези су заробили Атину. 

Надицу водим у збег, 

Селим је у песму. 

Она са собом носи теразије  

И води цара Душана. 

Делиће сиротињи правду, вели. 

Радила је то добро 

И док је боса по росном цвећу ходала, 

Док се није ломатала 

По којекаквим песмама. 

 

Цара води за руку. 

Још је мали али умиљат. 

Нејак је за српску православну мисао. 

Зато је ту Надица. 

Доћи ће време 

Када ће он бити права мета песника. 
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17    *** 

 
Твоје сам име налазио  

У песмама белих, црних, жутих... 

По некаквим уштогљеним песмама. 

Твоје се име, Надице, повлачи 

По разним туђим песмама. 

Али сада си мени потребна, 

Зато те стављам у моју песму, 

Па у унутрашњи џеп капута. 

Тик до срца, 

Да те са собом носим, 

Увек. 

 

Твоје је место на престолу, 

Овде поред мене, 

У мојој песми. 

  

Шта ће ти онај Бог. 

Шта је Он то урадио, 

Осим што је све(т) створио. 
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18    ЦВЕЋЕ 
 

Неки кажу да цвеће не говори 
(Да му је то некакав минус). 
Ја се са њима не слажем. 
Сав нормалан свет зна да цвет говори бојом. 
Често се и обликом шепури, 
Пун је себе као они амерички ћурани. 
А тек мирис.  
 

Неки тврде да ћуран не мисли 
(Бар не довољно) кад то ради. 
То и није много битно, 
Важно је да ћурке на то падају ничице. 
 

Цвеће није само цвеће, 
Цвеће је мисао и мит и машта, 
Цвеће је и метафора и лепота, 
Цвеће је и млада жена, 
Цвеће је и оно што не постоји. 
Ма, цвеће је Бог. 
 

А земља  и даље окреће се, 
Одавде са мог прозора гледано, 
На леву страну, 
Као ћурка око свог ћурана 
Кад он обеси нос. 
Супротно од смера казаљке на сату 
Сасвим супротно од ћурке, 
Земља се окреће увек на праву страну. 
Затворим очи и гледам у цвет као у Њега, 
А цвет гледа увек 
Право сунцу у очи. 
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19    МУШКАРАЦ 

 
Једанпут сам као прави мушкарац 

Ударио песницом о сто. 

Уместо супице на столу је рупица. 

Шест недеља сам због тога гипс носио  

На мојој чувеној десници 

Којом сам свашта написао. 

Баш свашта. 

Хвала. 

Деца и комшије су се на гипсу 

Данима потписивали мени за успомену 

И дуго сећање. 

Не, хвала. 
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20    МИЛОСРДНИ АНЂЕО 

 
Једнога дана у улици ВТ 

Однекуд  пепељави голуб на раме ми слети 

И одмах се онереди. 

Дуго сам лупао своју ћелаву главу 

Не бих ли протумачио тај гест, 

Ту радост што ми је причинио 

Овај Милосрдни анђео. 

Све што сам до данас сазнао јесте  

Да ми је једино одело упропастио, 

Црквено и мртвено. 

Од пријатеља у Старој Србији чујем 

Да је и двадесети век прошао, 

Да се Милосрдни у Америку вратио. 

Хвала господу, 

Погани голуб је одлетео. 

Мени још увек не треба ново одело, 

Као ни црне, лаковане, картонске ципеле. 
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21    МИСАО 

 
Мисао је неухватљива, 

Као да је она Бог, а не ја.  

Склизне зачас као миришљави сапун 

Којим се, причају старе Нишлије, купала  

Клеопатра 

Из Београдске робне куће на Тргу  

ослобођења, 

Пре него се своме љубавнику страсно  

подавала. 

 

(Кад је Клео тргом пролазила  

Мој чича Живомир пекар 

Подизао је нос  

Као наш рундов Рапча 

Кад осети Сотирова куја да се тера.)  

 

Таква је моја песничка мисао. 

Клизава, као лед. 

Можеш да се оклизнеш, 

Док трепнеш, одоше ноге увис. 

Можеш  да се наљутиш. 

Можеш да сломиш ногу, руку, кук... 

Можеш да сломиш мечки ногу. 

Можеш да сломиш главу 

(Луд коњ здраву главу не носи, 

Често ме мати подсећала 

Показујући на Милков дел 

Где се мој отац одмара од илузија. 
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Тамо су и остали заслужни домаћини из ВБ). 

Мисао може за тили час да штукне 

Изгуби се као заљубљени калфа 

И лута около као глуво куче. 

Тражиш је као чобанин залуталу овчицу 

(Дабоме, његов порив је племенит, 

Он жели да овцу спасе од вука  

Да би је за Божић у сласт појео. 

А шта ће мени глупа мисао 

Чобанина се не тиче.) 

Тражиш је неко време, 

Па дигнеш руке од ње. 

Таман мислиш да си је заборавио, 

Као своју бившу девојку, 

И да је ствар легла, 

Нађеш је како се сасвим добро уклопила 

У нову средину 

У песму неког нобеловца 

(А има сијасет бољих песника 

На овом и на оном свету 

Вала, могла је да бира. 

Е, ал нобеловац.) 

Таква је моја мисао. 

Мораш брзо да је хваташ 

И брзо да је се ослобађаш, 

Иначе, оде воз. 

 

Ако немаш неку бољу мисао, 

(за коју можеш, током целог текста, да се  

придржаваш, 
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Као за гелендер на степеништу робне куће 

Низ који се враголани вратоломно спуштају 
Да их мргодни чувари не опазе) 
Позајми мисао паметног човека. 

Не обазири се ни на какве критичаре 
(Сви они нешто мисле и нешто пишу.) 
Пази да ти не подметну садржај, 

(Они све знају и за све имају уши.) 
Пусти мисао да иде својим путем 
Ионако је дошла и без тебе и без њих. 
Придружи јој се у авантури. 

Ослободи руку и крени са писањем. 
Не бој се критичара, 
Нису они богови, а ни анђели. 

Најважније је одупрети се себи, свом снагом. 
 
Кад пишеш о отаџбини не стиди се 
И не снебивај се. 

Можеш и Господа споменути, 
Али с мером, без патетике и без устезања 
(Па и Бог није Бог, 

Он је само Бог и ништа више.) 
 
Пази кад пишеш о оцу и мајци, 

Обезбеди им место са леве стране, обавезно. 
Они су највећа црква 
Можеш увек да уђеш и да (за)молиш. 
Да није Господа слава би била њихова. 

 
Доброг песника залепи на крај песме. 
И сврши с тим већ једанпут. 
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Ипак буди смирен и обазрив, 

Мисао те зачас зграби, 

Гурне те у центрифугу, 

Заврти ти мозак и цеди, 

Цеди, цеди, цеди, ... 

Цеди као мед кад врцаш. 

После си страшно уморан 

А изгледаш задовољно и смешкаш се 

Као фигура 

Од пчелињег воска. 

 
Људи су гадни, знаш већ зашто. 

(Мисли само на жене.) 

А тек жене што су гадуре, знаш већ зашто. 

(Држи се ти, синко, људи.) 

Пажљиво бирај тај последњи стих. 

 

Пази да мисао не буде много тешка. 

Није то за књижевно вече, 

Тешко се вари и узрокује несаницу. 

Осим тога, песма ће бити трома, 

А ти ћеш бити смешан. 

 

Драги С. 

Ако ти то не успева,  

Батали све  

И крени из почетка. 
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22    *** 

 
Јуче сабајле један мој пријатељ 

Oдличан  песник, нема шта, 

Да му овде име не спомињем, 

Од мене песму трaжи 

За мртвачки зборник, вели. 

(То је у Србији сада модерно.) 

О, не! 

Не умем то да напишем. 

(И озбиљно сумњам, брате, 

Да ће покојник постати већи писац 

Ако му баш ја песму посветим.) 

Треба то да ме погоди 

Или да ме је погодило, 

Па ме још гађа, 

И са собом ме свађа. 

 

Не кажем да ми није жао тога 

(Чак, није обавезно ни песник да буде). 

Жалим свакога ко је човек био, 

А ретко ко жали човека који јесте. 
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23    ВУК И ЕВРОПА 

 
Најзад ми се јавио Вучић 

Из дубине моје душе. 

По Тресибаби у свом Бучуму у своју бучу  

бучи, 

И своју и туђу муку мучи. 

По вејавици јаше на Европи. 

Јаше он њу, па она њега. 

На њему је дојахала у Сврљиг, 

Па у Бучум... 

За рогове га чврсто држи, 

Не може никако да је се ротосиља. 

Од силног снега у глави не види се прст. 

Тако је годинама 

Током читавог леденог доба, 

Са лисицама по Бучуму коло игра, 

Заједно кокошке чувају 

Чекајући пијани медвед из сна да се врати, 

Па о времену карте да отворе. 

 

(Бучумци бојажљиво ми  натукнуше 

Да је меди њушка  видно отечена, 

Као бумбари да су га изуједали. 

Прочуло се по селу 

Да су га уврх Тресибабе пчеле затекле 

Мед како краде 

Из шупљара криве крушке оскоруше.) 
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Стари вук, негда Вучић беше, 

Високо на Тресибаби 

На престолу цвета, 

Може га само Господ убрати. 

Вучић је процветао као љутић. 

Усред зиме цвета, 

Као љутић у пролеће. 

Сваког стигне његово време: 

Љутић и дрен имају  пролеће, 

Кад заљубљени највише цветају. 

 

(Само Господ стално цвета, 

Понекад у предвечерје појави се 

Да Га људи виде 

Ружичасто како цвета , 

Па спокојно на спавање оду.) 

 

Пише тавне песме, 

Из тавних дубина Тресибабе 

Тавне мисли на видело излазе. 

Као лековито биље бере их 

Једну по једну, 

Уредно у књигу их слаже, 

Као прави српски домаћин, 

Брине да лоза буде дуговечна. 

Оне најбоље и најздравије оставља за семе, 

За сетву се спрема. 

(Зна човек кад се сеје. 

А бере се кад је зрело.) 
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Кад пролеће гране, посејаће 

Своје тавне мисли по српским савременицима, 

Како би културна јавност Србије 

У његовим мукама могла да уживa. 
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24    ТРМКА 

 
Глава ми је као трмка 

Коју је мати за време рата 

Од великог медведа под облаком сакривала. 

Зуји непрестано, 

Под паском матице  

Мисли се роје. 

(Једна је матица, 

Не могу две мисли главне да буду.) 

Често  ти читав рој побегне 

(Јер ти је оловка тупа) 

И смести се негде високо. 

Тада великог медведа са неба одвезујеш 

И пушташ га да матицу ухвати 

И да ти је у трмку врати. 

(Кад већ не може на цвет да слети, 

Може на небо да се попне. 

 

Иначе, великог и малог медведа су Цигани  

на небу оставили 

Да их Господ причува док се са земље не  

врате, 

За сваки случај веригама за небо везали су их. 

Кад је ведро још су тамо. 

Тим истим веригама кроз оџак су се на  

земљу спуштали, 

Због тога су ваздан били гарави 

Што је изазивало подозрење сeљака из  

Књажевца и околине, 
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Који су своју децу плашили да ће Цигани  

њиховим коњима на небо одјахати. 

 

Ја сам кроз оџак у облику дима ноћу излазио 

Да се ваздуха надишем 

И медведе да гледам, да их пазим 

А на земљу сам се, опет, кроз оџак низ  

вериге спуштао. 

Наравно да сам тада гарав био. 

Због тога сам од бабе онај свињски сапун 

позајмљивао да се људски окупам. 

И трљам, трљам, трљам, 

Скоро крв да почне да липти, 

Потом пред бабино девојачко огледало  

изађем бео 

Као да ме је паспаљ из деда Сандине  

воденице напао. 

 

Недавно ми је један учени објашњавао  

Како је реч медвед постала 

Од речи мед и веда 

Те помислих да би за реч медвед боља  

замена била знамед. 

Ал сад се питам да ли и поларни медвед 

Зна мед! 

Не сумњам у његову памет, 

Али на северном полу расте само ледено  

цвеће). 

Пчелице ће за матицом, 

А медведу мед остави, 
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Да се са малим медведом слади. 

Њега не враћај Циганима 

Везаће га опет за небо 

Да им пут из Влашке осветљава 

Кад преко залеђеног Дунава као вукови са  

Карпата 

Крену за јагњетом одбеглим 

Из ђурђевданског сна младога Циганина,  

Или ће меди под ноге 

Вруће решето подметнути. 
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25    ПЕВАЊЕ 

 
Ненаду Стефановићу, 

Сентином сину 

 

Певање је најбољи лек за добро здравље. 

(Певање у школском хору, на пример, 

Само зевате а мама и тата аплаудирају. 

Може да се забушава до миле воље.) 

Реч је о лепом певању. 

(Кад постоји лепо писање, зашто не и лепо  

певање!) 

 

Соло певање је озбиљнија радња, 

Може послужити као свакодневна вежба за  

дуг живот. 

Ко пева (зло) не мисли много. 

(Не постоји ама баш никакав разлог да се  

неко љути 

Само зато што су мислити и певати два  

глагола различитог значења. 

Уосталом, Господ је људима подарио  

гласне жице 

Да би се чуо глас Божји, 

А они се умислили.) 

 

Соло певање, може и дует, 

најбоље се упражњава уз топлу купку. 

О, не! 

Не у бању! Не, не, не! 
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Тамо су сви болесни 

И није вам до певања. 

Кад већ немате пара за бању добра је и  

када. 

(Као студент сам у кaди спавао, 

Јер је мој кревет газдарица издала колеги. 

Није баш згодно! Жуља, брате.) 

Ако немате каду станите под туш, 

Уф, уф! 

Што је фино. 

 

(Моја баба је ноге у лавору стављала 

И све време је листала сановник. 

Кроз одшкринута врата сам чуо 

Кад је пријатељици причала 

Како јој то чини добро. 

Каже, ставиш мало морске соли у лавор 

И осећаш како мирише море, 

Као да си испод палме. 

 

Од тада стално ме копка 

С ким је баба у лавору била. 

Никада то нисам сазнао 

Само зато што сам наглув био, 

А ни старац о томе ништа није прозубио.) 
 

(Бабина пријатељица била је врло  

интересантна госпођа, 

Имала је симпатичне брчиће, 
Знала је, по варошки, да прави одличне  

салчиће 



 35 

Али није умела, као наша баба, да штрика  

топле вунене чарапе. 
Ни наочаре јој нису биле од користи. 
Обично их натакари на врх свог шпицастог  

носа 
Који јој је заклањао плетиво, 
Кад би се којим случајем прихватила игле и 

клубета.) 
 
Ако не постоји ниједна од  (с)поменутих  

могућности, 

Онда пожељно је главу да укључите 
(Не служи вам, ваљда, глава као соленица 
Од кинеског порцелана, 

Коју баба на сто износи само када гости  
дођу). 

 
(Иначе, може да се пева, а и да се једе, на  

play back, 
Американци то препоручују широм света 
Као изузетно достигнуће западне  

цивилизације. 
Само у Америци не, 
Тамо се за то још нису стекли услови.) 

 
На гладан стомак, наште срца, отпевајте  

нешто лакше, 
Не напрежите се много. 

А сад ако вам је још до певања 

Певајте 

Тра-ла    ла-ла 
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Тра-ла    ла-ла-ла 

Тра-ла    ла-ла 

Тра-ла    ла-ла-ла 

...... 
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26    ОН И КУМ РАДОЊА 

 
Заставе су биле извешане као  старе гаће 

На жици која је била разапета од амбара до  

бунара. 

(На ову су слетале разне птице, па и орао 

Иако у дворишту одавно нема кокошака, а  

ни зечева.) 

Легионари су били упарађени са обе стране  

тепиха,  

Сијали су као војници од слонове кости на  

шаховској табли. 

Уместо цара на црвени тепих посут цвећем  

Крочио је магарац кога је јахао мој пријатељ  

из детињства 

Са којим сам се у цркви Св. Отац Николај у  

Великом Боњинцу редовно виђао. 

Маса је занемела, сви су утрнули. 

 

Људи тврде да магаре то не би урадило 

Да му под реп ђаволчићи нису  

Зољу или крпеља подметнули. 

За сада не зна се, тачно, шта. 

Експерти из Ватикана нису се још огласили. 

Нису још сигурни ни ко је био тај сињи  

кукавац  

Што им је на црвеном тепиху неколико дуња  

спустио. 

Најпрво се узјогунио, затим је чивте бацао. 

Људи су бежали на све четири стране света, 
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А с његових леђа пред цареве ноге  
Стрмекнуо се збуњени господар  
Те га, по неким причама, цареви легионари  

онде посеку. 
По другима (којих је изгледа било више) 
Окачили су га на крст, 
Те после смрти своје велики постаде. 
Расправе међу навијачима до данас не  

јењавају. 
Једни кажу да су га убили како би му  

магарца отели 
(Цара, хитно, требало је до палате да пренесе  
На неки симпозијум или колегијум.) 
Други мисле да су га ни због чега убили. 
У сваком случају због магарца је главу  

изгубио. 
(Увек се то деси због неког магарца  
А после о њему у савременој историји  

ништа.) 
 
Тај момак мени лично био је симпатичан. 
Кад год узмогнем одем у цркву да се видимо. 
Он и даље виси на оном крсту који су црви  

оглодали. 
Разменимо мисли и понеку реч. 
Хтео је човек да буде човек, 
А овамо, магарцу се на грбачу попео. 
 
Ипак, Он се увек деси тамо где треба.  
Зато му редовно палим свеће 
И спомињем Га заједно са својим сином. 
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Одавно, кад смо се у олуји срели  

Он оде лево а кума и мене оправи речима: 

„Десно, браћо, десно и на правом сте  

путу―. 

У сличној неприлици исто ми је рекао  

Кум Радоња Тасковић, абаџија из Превешта. 

Изгледа да су њих двојица у дослуху били.  



 40 

27    ПЕГАЗ 

 
Пегаз се није снашао 

У поезију се петљао 

И то у време месечеве мене. 

То га је коштало положаја 

Сад га и осредњи песници по целу ноћ јашу, 

Третирају га као неку коњину. 

Био је име, а сад је на путу да постане придев.  

А могао је мирно да пасе меку зелену травицу 

Иза наше куће у Великом Боњинцу. 

За утеху нека зна да и човек може да буде коњ, 

Ако није магарац или  

Песник који лаје на звезде  

Кад му време није. 
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28    *** 

 
Смрт ретко дође изненада. 

Обично извиднике пошаље 

На ловце личе 

Са псима трагачима разних пасмина. 

Прогоне те, терају те док не паднеш с ногу. 

Таман су спремни да се острве, 

Она се тада појави као краљица 

Да те докусури. 

У том интермецу, док је чекаш, 

Може се рећи да је то твој живот, 

Можеш и песме да пишеш, 

И свашта друго да радиш. 

 

Човек улази у колотечину тек кад сконча, 

Тада се у самог себе улива, 

Тада му ни смрт ништа не може.  
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29    *** 

 
Песничку мисао кад ловиш 

Мораш имати специјалну мрежу;  

Треба да будеш нежан и пажљив  

Као плавог лептира да хваташ. 
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30    ГАТАРА 

 
Гатара која пуши смрдљиве цигаре  

Од најгорег дувана 

Кроз дим чкиљи у тебе 

Па у штрокаву шољу кафе зева  

Потом тријумфално саопштава билмезу  

Да му је нашла пут до среће 

И хитро као кобра кад лови миша  

Смота новчић и тутне га у појас  

Или поред згужване сисе 

(Зависно од величине), 

Затим билмезу отпухне дим право у лице  

Као знак да је његово време истекло. 

 

Као Циганка кад на длану билмезу 

Показује пут до девојке преко седам мора,  

Преко седам гора... 
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31    БАБИЋИ 

 
У Сијаринској Бањи сабор Бабића, 

На драгом камену 

Живи и мртви. 

 

Бабићи нису као други људи, 

Није их одувао ветар, 

Они су за водом отишли 

То су они Пивљани што су воду ухватили. 

Дођу на драги камен 

Да се прекрсте, 

Да окаде мртве, 

Да у цркви Св. Илија повуку  звоно, 

Да зашију ране на души 

Да душа не издуши, 

Да се призову памети. 

Да виде са њим. 

Да почину од живота. 

 

Са врха драгог камена Бабићи скачу 

Право у небо. 
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32    МАТИ 

 
Док сам студирао у Београду 

Мати је сваког дана зором ишла на Бабичку  

гору. 

Кад осмотри коју ће букву да обали 

(Њој то није било тешко; 

Њој, никада, ништа није било тешко) 

Дуне два-три пута у базовину  

Пљуне у шаке и крене. 

Ја одмах устанем из кревета 

И седнем да учим. 

 

Пред вече, када на праг седне, 

Са комшикама причу од јуче заметне:  

„Ми смо га испратили у Београд 

Да учи за господина―. 
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33    *** 

 
Грч на фресци у Намасији 

Појавио се кад ју је Турчин сабљом пробушио 

И оба ока извадио 

(Као да су кликери стакленци). 

На Божић кроз недремано око у моју главу 

                                                       преселио се 

И бије у тил као власотиначки Цига у тупан 

на Пантелеј у Великом Боњинцу. 

Таман помислим да је грч попустио 

Он почне да рије по мозгу као сипац. 

 

Турчин ни слутио није 

Да ископано српско око дубље види, 

А и Шваба  је Турчиново ремек-дело оверио  

Својим потписом 1941. године. 

 

Лоше спавам кад је лоше време, 

У сну вриснем, онако, 

Није ми ништа, само ми тако дође. 

После се смирим и све буде у реду 

И код мене и у комшилуку 

Све док ми се Намасија поново не укаже. 
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34    *** 

 
Не знам да ли су следбеници св. Марка 

У Египту видели препланулог Исуса. 

А и пратиоци би морали такви бити, 

Као што у Вождовачкој цркви  

Милићеви анђели носе шајкаче, 

Мало накривљене. 

Прави Шумадинци. 

Бога ми! 

Неке од њих су обесни Срби зарђалим 

клиновима изгребали, 

Као, ономад, Турци кад су Римљани били. 
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35    КРАЉ И ПРЕСТО 

 
Краљ је краљ и кад је го! 

Што би, онда, та дворска будала морала 

Краљевско одело да облачи! 

Свргнути краљ, 

Бивши краљ, 

Неустоличени краљ, 

Мртав краљ, 

Итд. 

Све је то краљ. 

Глупо је одрећи се престола 

(иначе је то немогуће.) 

 

Да ли мртав краљ има престо? 

О, да! 

То је престо мртвога краља. 

Једина разлика између краља и мртвога  

краља 

Јесте у томе што је овај други мртав, 

А за оног првог то није утврђено. 

Ето вам разлог да одбијете абдикацију. 

 

Ако је краљ, он је краљ и самом себи. 

Ако није краљ, то не значи да није краљ 

Само(м) себи. 

Престо увек је потребан 

Чак и ако си краљ само себи. 

Свако седи на свом престолу. 
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Престо није само место на коме се седи, 

На престо може и краљица да заседне, 

На престо може гавран или голуб да слети, 

На престолу може и мачак да дрема, 

И миш да преко њега претрчи. 

Престо може да буде и наковањ на коме се  

завере кују, 

Престо може да буде и место са кога се 

Народу саопштава чија ће одлетети глава. 

Престо за човека и није неко место. 
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36    *** 

 
Боги је волео да се игра са људима, 

Од земље их је правио 

(Као што сам ја правио фигурице у песку 

Кад сам мали био). 

Жену је од ребра сачинио, 

Ни из чега, кажу. 

(Наше сељанке знају врло добро од чега се  

пита прави.) 

Седлао је трулу кобилу и прескакао труле  

тарабе. 

Где год сам стигао Он је тамо већ био. 

Није јасно ни мени ни комшијама, 

Са којима редовно пијем ракију, 

Како, када и зашто је тај лик спао на магарца. 
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37    *** 

 
Мали је био велики, као дрво. 

У сенци тога храста све се дешавало. 

Ми и газдини керови дрвце смо редовно  

заливали. 

Ту иза дрвета су прављена деца, 

Као оловни војници, 

Спремани су за рат 

На шаховској табли, 

Или на пергаменту. 

У његовој сенци смо понекад 

Између себе бирали краља. 

Најчешће се Он сам изабрао 

Док смо испод светог дрвета пландовали. 
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38    ШАХ 

 
На расклиматану столицу седам 
Гнездим се као кибицер у берберници код  

Жуће, 
Помно пратим развој ситуације 
На шаховској табли, 
Чекам краљ да падне 
(Стрепим да не буде наш, 
Јер овај игра шах као моја ташта 
Која је jедном дала краљицу за коња,) 
Па да видимо ко ће коме пиће да плати. 
У немогуће ратне комбинације задубљен 
Идем из битке у битку. 
По локвама крви гмацамо. 
Моји сељаци моле Бошка, 
Поздрављају рођаке у нашем и у суседном  

селу. 
Поручују црква да се заврши, 
Жито тад и тад, 
Лоза тад и тад, 
О, да! 
И шљиве да се оберу. 
И шљиве тад и тад. 
Па, мученица. 
Децу добро да чувају. 
(Доћи ће следећи рат, па, ко ће онда!) 
Ко ће земљу да преврће? 
Не ваља кад се земља улежи. 
Опраштају се, целивају се за последњи пут, 
Крсте се... 
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Утихну жамор кибицера, 

Жућином беберницом се разлеже мук краја  

битке, 

Наредник рикну колико му грцман дозвољава:  

Шах! 

Пренух се и заједно са својим краљем из сна 

Падох на овај свет. 
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39    КРАЉ И ЈА 

 
Разне типове могу да трпим 

И свашта могу да поднесем, 

И себе, али тешко. 

Људи се најчешће због ситница свађају 

(У последње време то је спорт, 

Тога је било и раније) 

Најтеже ми је са собом. 

Не могу готово ништа себи да  докажем. 

То је, можда, главни разлог што себе оставим  

Иза врата као кишобран, 

Окренем себи леђа и кренем на пут око света. 

Брзо мењам дестинације. 

Каткад и овај свет напустим, 

Изађем из своје орбите. 

Пред зору нађем себе у кревету, 

Уштинем се да то потврдим. 

Са зида који је кречен богзна кад, 

Све то озбиљно посматра краљ, 

Озбиљан неки човек. 
 



 55 

40    *** 

 
Мој вапај не досеже ни до Базја 
А камоли до краја света 

Јер сам још мали, 

А кад порастем, онда ће бити касно. 
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41    *** 

 
Не разумем зашто неко воли да буде краљ. 

Вођа да, али краљ! 

То, краљ, изгледа ми глупо као пуњена  

кокошка. 

На сликама и на филму романтично је, 

У романима и јуначким песмама, такође, 

А, у ствари је без везе. 

 

Колико је глава пало да би тај и тај био  

крунисан, 

(Читај: да би се домогао круне) 

Колико се глава откотрљало да би се  

династија одржала? 

Колико је глава отишло да би краљеви  

потомци  

уживали у баханалијама и разврату... 

(Кад је о краљевим потомцима реч 

урачунати су сви: и брачни и мрачни). 

(Краљ је краљ! 

Какав би то био краљ ако не би спавао 

Са дворским дамама, собарицама, служавкама,  

куварицама... 

Па најзад и са краљицом, зашто не? 

Са свима помало, 

Поштено!) 

 

Наши кад су намерили некуд да иду 

(У будућност, на пример), 
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Прво изаберу краља. 

(Ако је тај и добар, али њима не ваља, убију га 

И изаберу новога). 

Током бирања краља обавезно пола народа  

изгине, 

А друга половина и није богзна шта 

И сад су ту ти тупани 

(Које подржава Дарвин) 

Са својим записом 

А ви се господо чудите 

Зашто су вам наследници трунтови. 
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42    *** 

 
Крв није вода 

Крв све памти и ништа не зна. 

Она стално протиче. 

И река не зна чија је 

Али памти куда треба да тече. 

Крв можеш да преместиш у друга човека, 

(Не баш у свакога), 

А може и да пресуши као река. 

Крв може да тече на све стране, 

А Тимок тече низбрдо. 

Тимок постоји иако крв јесте црвена. 
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43    *** 

 
Мој дух заштитник лебди понад моје главе 

Суфлира ми као  шаптач испод бине у  

Нишком позоришту, 

Брине о врту у коме гајим најфиније мисли, 

Као баштован што брине о својој ружици  

миљеници. 

Непрестано ми придикује, 

Да сваки сувишан стих откинем као заперак, 

Да уклоним сваки жути лист 

(Они ружи пију снагу као пијавица крв), 

Да тражим погодну реч, 

(Не мора да буде нарочито лепа, 

Али да легне) 

Да је калемим на здраву дивљу ружу која  

ми је у души, 

Која се сама роди и сама о себи брине. 

 

Кад тако лепо однегујеш песмицу, 

Онда је испресујеш, 

Као рушку у танку књигу је ставиш, 

(Дебеле књиге су испразне), 

И чуваш је за успомену и дуго сећање 

На своју прву љубав. 
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44    *** 

 
Ако свиња није свиња, 
Онда сам ја мајмун, 

А Чарлс Дарвин је магарац. 

Све је тачно, 

Све што сам овде написао је тачно, 

А није тачно! 
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45    ЛАКО ЈЕ ГОСПОДУ 

 
Драги С, 

Једни су отишли на пијац, 

Други у школу, 

Трећи Богу на истину. 

Сад кад смо остали сами, 

Права је прилика 

Да неке ствари расправимо до краја. 

 

Не мислиш, ваљда, компјутером! 

Ако то упражњаваш, пази на вирусе. 

Заразићеш мисао па ће она целог живота  

кијати 

А ти ћеш, по обичају, измаћи гузицу. 

Мислиш ли да не треба мислити, 

Да је мишљење резервисано само за Бога 

О, не! 

Он је мисао, 

И зато Он постоји, 

А не постоји. 

 

Можда није требало да ти откријем ову тајну, 

Али у тебе имам највише поверења, 

И нећу више о томе да расправљам, 

После сваке свађе глава ме боли, 

А, онда, чиме ћу да мислим. 

 

Драги С, 

Лако је Господу, 
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Он може да уђе у сваку главу, 

У паметну, луду, веселу... 

А ја, ето, ни у своју не могу!  
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46    *** 

 
Човеку је свега мало:  
Кад нема гаће кука зашто их нема, 

Кад их има кука што су тесне.  
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47    ЦВЕТИЋ 

 
Дики, Јоки и Коки 

 

Цвет је мамин цветић. 

Цвет је заводник коме ниједна девојчица  

није одолела. 

Цвет је заводник каквог ниједна мајка није  

родила. 

Цвет је онај заводник кога мужеви подмећу  

женама (када не знају шта да раде). 

Цвет изиграва лепоту уместо ње саме. 

Цвет је мудра ствар ако га донесеш у право  

време и поставиш на право место. 

Цвет је ствар културе у свим културама и у  

сваком срцу. 

Цвет није заслужио да га сви кидају, секу,  

беру. 

Цвет није заслужио да га изанђали  

политичари газе. 

Цвеће је празник. 

И цвеће је цвеће. 

Кад имаш цветић правиш се важан, 

И срећан си кад ти се цветић насмеши. 
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48    *** 

 
Данима из куће не излазим 

Бане и Јоца телефоном ме 

Обавештавају о глупој власти, 

О пропасти државе, ја њима 

(Све старе теме, миленијумске) 

Говорим о поезији и филозофији, 

Кроз те прозоре залеђене, 

Гледам живот, кроз цвеће. 

 

Са западне стране надиру 

Тавни облаци. Биће још снега. 

Биће хладније око срца. 

Млади људи не виде хладноћу, 

А на нашу Србију стално нешто пада. 

Крај се не назире, 

Морамо даље, 

Да не омркнемо, 

Слажем се са пријатељима. 
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49    *** 

 
Целог живота сам жудео 

За неким другим светом. 

Сада кад се он приближава 

Мени се не иде, 

Баш ми се не иде. 

Господе, баш ми се не иде. 
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50    *** 

 
Живот је као плави лептир, 

Не притискајте га, 

Покварићете му боју. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОВОРИ 
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РАЗЈЕДНАЧИНЕ С ПОЗНАТИМА 

 

Кад год покушам да прочитам наслов 

ове збирке, имам утисак да ми је О некако 

дуго и узлазно, упитно, онда пауза, па ДА 

дуго и силазно, потврдно. Прво дође као 

чуђење, а друго као потврда. Записано то 

изгледа овако: [ о !? – да. ]. У тој 

композицији, у тој једначини, јављају се и 

неке конструкције на другим местима у 

тексту ових поетских творевина (не знам 

зашто их је баш 50 на броју!), али са 

измењеним утиском:  најчешће се нађе 

тврдња, а онда њено одлучно, експлицитно 

порицање, као у песми 44 [,,Све што сам 

овде написао је тачно / а није тачно‖.]... 

ах, та математика! Ту ми се у свести 

развуче парабола као дуга преко ведра неба 

(о томе ће још бити речи), која се вине 

увис, (једнако напред и навише! – ето, то је 

човек, писао је  Максим Горки), и ја слутим 

координатни систем који песник крије у 

потаји, у подтексту,  где ће се негде удесно, 

после протока времена линија спустити, и 

као звезда падалица оставити само траг 

једнога пута која дижући се од наде и 

стигавши да спознања, улази у знање, у 

свест и тврдњу, очвршћује у мисао. Разуме 

се, иако тако изгледа, овде се могућности 

не затварају, већ се отварају неодумице 
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(које хране протејску снагу реченог) с 

којима ће се помучити читалац, нарочито 

ако није наиван па да, идући за 

резултантом,  одмах поверује песнику. На 

другом месту, он ће бити блажи: [,,поезија 

је болест / која се на срећу не лечи‖, запис 

14]. 

* 

Координате песничког ангажмана 

Стојана Богдановића смештају се у 

историјско поље и иду за људским трагом. 

Тај траг обележен је непристајањем на 

деградацију хуманитета, или је то само онај 

план разапет између прошлог и будућег 

који на песника највише делује, побуђујући 

на реакцију, на стваралачки бунт?!.  

А могло би се и другачије рећи – 

ходајући светом, песник на људском трагу 

препознаје божанско и покушава да га 

изрази, при чему користи обичан језик, без 

форсиране метафорике, без симболике на 

нивоу лексике, већ осећање претвара у 

мисао и излаже у судовима [,,Земља се увек 

окреће на праву страну‖, песма 18; ,,Сваком 

стигне његово време‖, 23]. 

Више година траје већ исписивање 

једног песничког рукописа за чије се 

разумевање мора узимати у обзир 

друштвено-историјски контекст (ово тврде 

и понеки написи о другим Богдановићевим 
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књигама). Тај контекст, међутим, није само 

из једнога времена и са једног простора, 

али је несумњиво цивилизацијски 

детерминисан. Чита се мало из датих, више 

из задатих елемената. 

Кореспонденција се – овде и сада 

остварује тако што се наспрам далеког, 

величанственог, божанског супротставља 

ово, поразно и порушено, искоришћено, 

осуђујуће. Кад песник прође простором, 

јави му се време, и он у визији обнавља 

лепо и племенито, док му у истом тренутку 

очи виде рушно, рушевно, и руинирано... 

На најлепшим местима антике [а то су она 

места где су уметници градили станишта за 

богове, самерена њиховим величинама; која 

ће кад прођу векове и човек сруши богове 

(па сруши и пантеон и понесе стуб или два 

за свој врт!) а онда се промени намена, 

светилишта постану свакоме доступна, као 

део конфора], он – песник,  записује да су 

људи гадни, да су свиње, а сунце не греје, 

него пржи, пржи. Можда је било неопходно 

да се нешто сроза на парче да би се видела 

целина, да се с високог места божанског 

узнесења и идеала спадне на интерес. Чак и 

сусрет модерног хомо туристикуса (ма био 

он и са перцептивним механизмом  

песника), са местима где су и богови и 

људи падали на колена (као са Партеноном, 
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рецимо), заслужује се преко улазнице, а она 

може послужити још и  да се на другом 

месту (можда у Књажевцу) њоме отвори 

кафанска прича! 

* 

Наш је утисак да читајући ове поетске 

записе, који су у неким тренуцима песме, 

присуствујемо некој борби. Обрачуну. 

Песник је супротстављен евидентним 

поступцима разарања нечега што је у 

другим времено било хармонија и лепота, 

високи резултат надахнућа, умећа и 

умешности, и пошто друго не може 

(историја се не враћа!), остаје му да именује 

свој однос према томе. Исказ је највиши 

домет који може достићи онај коме је 

најјаче оружје реч, слика, мисао и став.  

Тај став је код Богдановића често  

ироничан (више или мање одређен 

драматиком доживљаја), и испољава се у 

игри, у надигравању где је песник сигуран 

и суверен. Тако се кроз досетке, кроз 

луцидна стилска решења догађају 

непрестана открића, а песма увлачи у себе, 

у своје вртлоге. 

Ту савремена стварност стоји насупрот 

некадашње историје и обележава се 

негацијом. Од пораза може спасти само 

јасан израз и прецизно именовање, који – 

ако се оформе као песма, могу даље 
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деловати онеспокојавајуће и  осуђујуће (као 

презир који прети да постане псовка!). Због 

тога овде има доста стихова на трагу 

парадокса који осликавају човекову 

похлепу, осионост, приземност, 

анималност, интерес... 

* 

Целина овог песничког записа, 

насловљеног као О ДА, које се,  о дакако, 

може читати на онолико начина на колико 

читалац може да програмира свој 

сензитивни потенцијал,  долази из 

доживљаја грчке античке уметности, чији 

остаци подједнако сведоче о величини 

човека-ствараоца, и дивљачној снази 

човека-рушиоца. Временом остаци 

божанскох надахнућа одолевају 

трансформацијом у нове облике, у нове 

поетичке жртве, али траје и барбарос, и 

неодвојив је од свога антидела (да је човек 

свиња види се управно на Акропољу, где се 

по ономе што је остало види колико је чега 

нестало! Још кад се зна где се то зауставило 

(камо су најлеши делови здања пренети), 

онда најгори нису само међу најгорима, већ 

и међу онима који се својом цивилизацијом 

хвале, али је често туђом украшавају, све 
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излажући се могућности да имају велике 

уши а да нису коњи! – песма 2).
1
 

* 

Ова поезија прилично је директна, на-

лик формулама које само треба испунити 

елементима за које се постарао homo novus, 

нудећи своју, савремену таблицу идеала, на 

којој највишу вредност носи интерес. Иако 

представља сложене операције у 

координатном систему, где на страни 

прошлости непозната стоји високо изнад 

сурове садашњости, до непознате на страни 

будућности долази се ипак лакше него што 

би се очекивало. Нема загонета, а песников 

исказ скоро увек ошине тамо где боли. Да 

би се тај препознатљиви слој процеса 

конституисао као измештена стварност, као 

пројекција, узимају се у обзир нови, 

непрофанисани појмови, топоними, 

                                                             
1
 После читања нисам се могао отети тежини 

питања: како то да минула времена, иначе не-

људска (робовласничка), драстично класно ус-
тројена, сведоче о недостижном градитељском 

умећу, високом уметничком идеалу, и резу-

лтату, а да наше време, ново време, хума-

нистички устројено по принципима демокра-
тије, руши претходно, оставља руине, односи  

стубове и кипове; како то да се однос пошто-

вања и узвишености претвара у посесију, у ин-
терес, вулагаритет, анималност.  
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ентитети. Тиме се шири контекст, и 

поскупљује одгонетање, обезбеђује 

протејство које памет непрестано жели да 

потре. 

* 

Цивилизацијска линија у овим 

песмама, рекосмо,  има облик параболе. 

Садашњост је на оном краку који пада. Још 

као да унутрашњи отпор, који има лик 

свести о добру и злу, спречава да се крај 

спусти испод почетка. Хоће ли се одржати 

визија кретања напред и навише, изгледа 

зависи од снаге да се спречи пуцање криве 

у највишој тачки, после које је све 

бесмислено. Ту се горак подсмех, руг и 

поруг, јасна осуда и беспоштедна критика 

усмеравају на опис резултата: оно што 

јесте, физички поништава бивше, али 

визија још одржава пројектовану линију.  

Да ли је можда касно за опомену!? За 

песму? 

* 

Координате ових записа спајају далеке 

пределе, удаљена временска раздобља и 

формирају слику у којој се песма поставља 

наспрам историје. Фидија ,,у стопу‖ прати 

актера пијаног од доживљаја у сну, 

Перикле се појављује час у нутрини, час у 

близини, homo turistikus-a, Ћелави Исус и 

Тимочан су раме уз раме са Партеноном и 
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Акропољем, ово и сада је трезвена слика 

пијанства коме је жртвована лепота 

предака. Рацио је прерано прогласио 

победу! Осуда је актуелни процес 

континуитета који се зове цивилизација, и 

њој претходи епоха узвишености, када је 

човек или био на божанском путу, или се 

још није био довољно удаљио од свога 

божанског порекла, од поетичке промисли 

као слова које искони бе. Тамо где су били 

храмови сада су рушевине, и савремени 

човек је рушевно дете рушитеља. Као да у 

њему још нечег има од некадашње песме, 

али је довољно огрубео да мирно може 

ходати простором где су и богови 

обитавали, па чак и да седне у подножју 

неког бога или богиње, или да се ухвати за 

крхотину кипа и слика се, бирајући 

највишу тачку на којој ће га снимак 

овековечити.   Одатле као да каже: Ја сам 

човек, ја сам тај који је победио, и ово – ја 

сам срушио!  Код песника оно што је 

живело и било лепота, живи и у песми и у 

животи, макар као метафора [,,Надица је 

била дорски стуб, / Носила је целу 

фамилију на леђима,‖ песма 10].    

* 

За разумевање ових записа неопходан 

је контекст.  Он је културни континуум на 

једном пресеку стварности. Без тога 
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контекста ова се поезија излаже ризику да 

буде преједноставно схваћена – само у 

резултату. Било би погрешно да је читалац 

чита онако како пише. Али, за успоставу 

контекста потребно је и извесно предзнање. 

Ако се хоће завиривање у судбину, не могу 

се прескакати решења у објективној 

стварности. Ту ове песме јасно и јарко 

назначују пут – човек пође тамо где би хтео 

да види бога, а дочека га ђаво. После он 

успоставља слику очекиваног, не 

ослобађајући се незадовољства које стиже 

из историје. Песма покушава да га пробуди 

и одржи у ставу одакле поглед иде навише 

и удаљ. Хоће ли то моћи нежна песма од 

грубих изговора?! 

О, да! 

Макар се права мало посавила. Бар 

онолико колико да се од врха дршке 

обликује нешто налик пупољку. 

* 

У другом делу слике су загонетније, 

али су загонетке читљивије, од овога света, 

саткане су од близине, чак и од понеке 

радости; песник за дивно чудо луцидно 

проналази поетске трептаје и тамо где 

већина ,,не види даље од носа‖; иронија је 

блажа, људскија [моја ташта... једном, дала 

краљицу за коња! 38]. 
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Тај део као да каже: има наде. Човек 

није сасвим изгубљен. 

Ту се човек мери са човеком. 

* 

На моменте учини се читаоцу као да 

ове песме ствара гневан човек, човек са 

јасним ставом [,,Мисао је неухватљива, / 

Као да је она Бог, а не ја.‖ – 21]. У врло 

широком распону асоцијација, при сваком 

моменту фиксира се тачка опсерватора. 

Подстицајни моменти врцају из сукоба [(да 

умем да напишем) ,,Треба то да ме погоди / 

Или да ме је погодило, / Па ме још гађа / И 

са собом свађа‖, 22]. 

* 

Као што смело обзнањује своја открића 

јасно показујући где се, у ком се грму, 

крије песма, шта је то трајније од обичне 

пролазности, Богдановић успешно, као свој 

иманентни израз, користи језик завичаја, у 

локалном, источносрбијанском изразу, са 

нестандардном синтаксом. У таквим 

случајевима и реч и речнички склоп легну 

на право место, образујући слику  која 

управо на тај начин постаје  дефинисана. 

И на лексичком плану, народна и 

народска реч, успешно конституишу 

песничку слику [свињска памет, запис 1; 

наћефлеисани Србијанац, 1; два-три 

крндеља, 1; (Господ је) сунце потпалио, 7; 
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мисао може да штукне, 21; јуче сабајле, 22; 

(Вучић) у Бучуму своју бучу бучи, 23; пише 

тавне песме, 23; паспаљ (из дедине 

воденице), 24; соленица, 25; смота новчић 

и тутне га у појас, 30; не ваља да се земља 

улежи, 38]. 

Као што радо раби домаћу лексику, 

Богдановић не бежи ни од  језика 

свакидашњице (администрисаног и 

жаргонисаног) [дотична свиња, 1; избегла 

судбину, 1; инвентивни Енглези, 1; 

историјско искуство, 1; перфидан начин, 1; 

културна јавност 24; најбоље се 

упражњава 25; изузетно достигнуће, 2; 

обично се натакари, 24; стрмекнуо се, 26; 

итд.]. 

Врло успешним нам се показују нека 

структурна решења ослоњена на фолклор и 

домаћу, сеоску атмосферу [легенда са 

медведом под облаком, Циганима који су га 

тамо оставили кад су се на земљу 

спуштали, кроз оџак, због чега су тако 

гарави..., 24; изгуби се као заљубљени 

калфа, 21; (кад пишеш оцу и мајци) они су 

највећа црква, 21; лоше спавам кад је лоше 

време, 33, иронична драматика 

преобликовања легенде са магарцем  из 

епизоде о распећу, 26, и сл.]. 

* 



 82 

На крају, треба ли објавити ове песме? 

Па оне су већ објављене, ствар је само – 

задржати их у некој форми, дати им облик 

књиге, како би биле доступне и касније, све 

док човек ради на себи (и против себе!), 

прерано проглашавајући да може бити  бог, 

и не видећи да се то не може само 

рушењем. 

Објавити – јер песма и не може више 

него да опомене. Ако је нешто песма (а то 

ови записи Стојана Богдановића јесу), то је 

довољна препорука. 

 

Недељко Богдановић  
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ЛИРСКА КАЗИВАЊА  

СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА 

 

 Прилике су нам поприлично тмурне; 

свет је, васцели, постао сив и у много чему 

застрашујући. Обећања о „вечном 

напретку― сменила су опора упозорења, 

обавезујуће препоруке и разноразне 

забране. Стојан Богдановић је изгледа баш 

зато одлучио да свет малчице „релаксира'' и 

одобровољујуће „поправи.― Како и чиме? 

Поезијом,  заправо духом и духовитошћу, 

зачинима који су – не само по њему—

одлика колико праве, толико и окрепљујуће 

поезије. 

 За почетак је Богдановић скокнуо до 

античке Грчке, до Атине, да ускрсне 

Перикла и провери на чему се држи 

преостатак Партенона. Сплео је при томе 

игру која је и једна комотна, слободна 

поетска „митологија''. Увек, како је и ред, 

склопљена од иверака свакојаке збиље. 

Нешто лично и присно, наоко срочено само 

и пре свега за себе, јер управо у том 

случају, урачунавајући споменути дух и 

духовитост, може да вреди и за друге. 

У овом обраћању и саобраћању, 

наравно, сазданом у оквирно монолошкој 

форми, вазда је притајен дијалог, 

недоктринарна распра са светом колико и 
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са самим собом. И када са собом дивани, 

песник се увек некоме, у ствари нама 

обраћа. У том склопу још је важнија, 

могуће, лирска прича, нарација, тај низ 

скаски што се обликују из стиха у стих и 

поготову из песме у песму. 

Уколико уопште има смисла више го-

ворити о модерности, и то поводом поезије 

и у поезији, онда је баш ово један веома 

слободан, и стога успео допринос том 

(прокаженом, многохваљеном и од стране 

критичара и тумача прилично и 

злоупотребљаваном) појму модернитета. 

Хајде да будемо мало учени: свака 

комуникација је упркос различитим, 

поготову технолошким новотаријама у 

основи прича коју казујемо –себи, неком 

другом, потомцима и будућим временима, 

патетично речено. Без то нешто фабуле све 

је замућено, „преучено'', нејасно. 

Стојан Богдановић је, управо у том 

смислу, казаћу сасвим једноставно, јасан 

песник. Он зна шта хоће да каже и уме то да 

(поетски, свакако) уобличи. И то је, нема 

никакве сумње, не само у његовом случају 

битна врлина. 

Далеко од тога, међутим, да ову опaску 

треба схватити као похвалу припростој 

jaсноћи и дословности. Поновићу по ко зна 

који пут: имам на уму ону (привидну) 
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једноставност сложенију од (напирлитане, 

надуване) сложености. Оно што желим да 

кажем биће прецизније с обзиром на 

чињеницу да је Богдановић, колико склон 

пошалици, хумору, парадоксу и, 

повремено, својеврсној ругалици (пречици 

до приказа човековог удеса), у исти мах 

уман, мудар, у битним исказима чак 

сентенциозан на ненасилан начин . 

Обраћајући се „великој историји'' 

Стојан Богдановић не заборавља ни ону 

„малу'', домаћу, као што не запоставља ни 

завичајну, лично, у понечему чак 

интимистички зделану „митологију''. Он 

спомиње локалне називе и топониме, људе 

из породичног и домаћег видокруга, лови 

окрајке изворног и готово  

''документарног''. Све то, циглицу по 

циглицу, уграђује у своје лирске зиданице. 

И сам Господ је колико његов (повремени) 

сабеседник, толико и добри Бог спреман да 

у разним ситуацијама иде на руку 

Богдановићевим лирским „јунацима''. 

Тако настаје ова сочна, питка и, поврх 

свега, занимљива поезија. Живимо, како 

умни теоретичари кажу, у времену у којем 

је праву културу притисла – по некима „ин-

дустрија'', по другима „култура забаве''. 

Плитко, што плиће; површно, што 
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површније на великој је („популистичкој―) 

цени . 

Можда ћу изрећи јерес, али тврдим да 

је испразна и досадна књижевност са своје 

стране значајно допринела тој превласти. А 

шта заиста рећи о оној досади што веје из 

толиких хваљених и награђиваних књига 

домаћих писаца, песника и прозаиста! Јесте 

то мало шири „тренд'' а не некаква 

искључиво наша специфичност (распродаја 

магли и обмана) али оправдања нема.  

Поезија која је, речено најгрубље и до 

краја отворено, досадна јер је испразна у 

ствари је питање да ли је и у којој мери 

заиста оправдала своје постојање, досегла 

циљ и смисао!  

Богдановићеве песме, у шта ће се 

читалац лако уверити, сушта су супротност 

описаном мучењу језика. Но његове 

песничке пошалице и доскочице – да још 

једном нагласим – по правилу нису 

јефтине. У осмеху који та поезија подстиче 

има жица ироније и племените аутоироније, 

гротеске, зрнаца (функционалне, као 

драгоцене љуспе ) проденуте сатире. 

Пристајући формално на задати свет (О 

да) онако како приличи мудрој зрелости 

Стојан Богдановић је, у исти мах, 

младалачки оштроумно спреман да га 

разглобљује, опробава, проверава и, како је 
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претходно речено, „доправља'' и 

„поправља''. Нема места предавању и 

резигнацији: игра, поезија  немају 

ограничења ни (физички омеђени) крај. 

Поготову ако то умемо да схватимо, и 

нарочито ако имамо дара да, макар у 

маломе, ''свој свет'', и свет уопште, на 

начин плодотворне игре артикулишемо.  

Мислим да би то могла да буде 

индиректна, свакако не једина „порука'', 

оно битно исходиште понуђено и подарено 

читаоцу када је реч о књизи песама О да 

Стојана Богдановића, аутора који је, почев 

од већ давне 1977. до данас, објавио 

неколико књига. Да будем елементарно 

јасан: О да је најбоља књига истог аутора, 

значајна књига у овом времену и у овом 

часу (поприличног помућења појмова) у 

савременом српском песништву. Врх свега 

књига што ситуацију у „текућој 

продукцији'' личним доприносом бистри и 

враћа наду у опстајање боље мере – помало 

и у инат, и упркос свима и свему што је 

нагло да је потре. 

 

Срба Игњатовић 
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СТОЈАН БОГДАНОВИЋ: ''О да'' 

 

Песничка књига ''О да'' , иначе девета у 

опусу Стојана Богдановића, показује да је 

реч о песнику који, више од свега, воли да 

читаоцу покаже тачку гледишта са које се у 

некој његовој песми гледа на свет и појаве 

у њему. Да је тако показује већ прва 

тематска целина у књизи и прва песма у 

њој, песма ''Акропољ''. Градећи једну 

сасвим особену врсту песме која је, у исто 

време, и нека врста путописа и скуп 

културно-историјских реминисценција, 

Стојан Богдановић настоји да читаоцу 

пружи онолико информација колико је, по 

његовом уверењу, довољно за активирање 

представе о једној специфичној друштвеној 

заједници и њеном месту и улози у развоју 

европске културе. Али сви ти елементи у 

Богдановићевој песми образују само оквир 

у који он смешта једну расправу о људској 

природи. Суштина те расправе је у 

настојању да се на самог човека гледа из 

једне хуморно-ироничне перспективе, 

пошто се једино тако и сама људска врста и 

њена историја могу видети са наличја 

(''Акропољ је оно место на земљи/Где су 

под ведрим небом изложени докази/Да је 

човек од мајмуна постао свиња''), пошто 

само тако може да се дође до онога што је 
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песнику важно-до могућности да се 

приступи демистификацији и историје саме 

и њених важних актера. И мада Богдановић 

ту демистификацију најпре везује за 

простор старе Грчке, касније ће њоме бити 

захваћена и наша историја и савремени свет 

и водећа сила у њему и краљевске и 

властодржачке фигуре, али ће, у једном 

броју песама, бити видљива и аутоиронија 

којом лирски субјект настоји да 

депатетизује и саму фигуру песника и 

његову улогу у свету. 

Стојан Богдановић је, једном речи, мо-

деран песник који залазећи у прошлост не 

жели да пред наше око враћа оно што је би-

ло, већ жели да нам омогући да боље 

видимо своје време и прилике у њему. Зато 

се и јављају паралеле (''Са Акропоља се 

види цела Атина/Са Трема на Сувој 

планини/Види се цела Србија'', а нема 

сумње да лирски субјект у Богдановићевим 

песмама на свет гледа баш са те тачке, из 

шире схваћеног завичајног простора који у 

Богдановићевој поезији симболизује оно 

што је основно, оно од чега се полази и 

чему се и враћа у тренуцима највећих 

искушења) које читаоцу треба да скрене 

пажњу на основни предмет песниковог 

интересовања а он је везан за нашу земљу и 

прилике у њој, и то како данас тако и у 
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прошлости. Ваља рећи и то да Стојан 

Богдановић спада у песнике који лако 

мењају тон у својим песмама и зато могу да 

час са пуно ироније говоре о власти и 

њеном насиљу над људима (о томе најбоље 

сведочи песма у којој је реч о томе шта је 

краљ све спреман да учини да би стекао и 

одржао своју власт) а час да се, са пуно 

топлине, окрене завичајном пејзажу и 

почну да дочаравају неки призор из 

детињства и ране младости, призор у чијем 

ће се средишту наћи и они најдражи 

(фигура мајке често промакне кроз свет 

песникових успомена), али и они житељи 

Великог Боњинца који могу да послуже као 

слика особене људске судбине и особеног 

гледања на свет и живот. Отуда није 

нимало чудно што ће Стојан Богдановић у 

једној песми рећи да су отац и мајка 

''највећа црква'', једнако као што ће се у 

неким другим песмама фигурама најдражих 

послужити да би илустровао како баш они 

најближи гледају на човекову улогу у свету 

(о томе сведочи песма у којој мајка каже да 

су сина послали на студије у Београд да учи 

''за господина'', да буде неко ко ће имати 

бољу судбину). 

Али, оно што ће на читаоца 

најснажније деловати је свакако 

Богдановићева склоност да у своје песме, 
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врло често, уводи једно хуморно-иронично 

становиште. То становиште читалац осећа 

и у стиху ''Заставе су биле извешане као 

старе гаће'' и у песми у којој је прича о 

Исусу Христу и његовом страдању 

испричана као тзв. народска прича у којој 

нема додира са узвишеним и сакралним већ 

је свака појединост виђена са наличја и 

претворена у смбол живота који је лишен 

сваке дубље логике. Понекад се хуморно-

иронично становиште у Богдановићевим 

песмама користи чак и тамо где га, барем 

на први поглед, не бисмо очекивали-у 

разјашњавању позиције лирског субјекта у 

свету и животу. Кад у једној песми жели да 

човекову разумску страну (главу) прикаже 

не као вођу кроз свет и живот него као 

место хаоса, Стојан Богдановић из свог 

језичког памћења призива реч трмка 

(архаизам али данас углавном дијалекатски 

еквивалент речи кошница) да би тако 

активирао и једну у колективној меморији 

похрањену слику хаоса и нереда (кад је 

негде нешто узаврело и лишено сваког 

јасног поретка каже се да ту ври као у 

кошници). Чак и кад у неким песмама у 

видокруг лирског субјекта призива фигуру 

бога, Стојан Богдановић богу надева 

народска имена (Бошко, нпр.) и тако укида 

одвојеност божанског од свакодневног и 
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профаног. Посебно су код Богдановића 

ефектна она места у песмама где он саму 

поенту заснива на дејству прадокса. У 

једној краткој песми лирски субјект говори 

о томе како је раније волео да путује и 

упознаје непознате светове а сада кад се 

примакао оном путовању са кога нема 

повратка, он не жели да крене на пут. Тако, 

у ствари, читалац долази у прилику да види 

како Стојан Богдановић хуморно-иронично 

становиште једнако користи и онда када 

говори о империјалним земљама и 

културама које су богатиле своје музеје 

крадући оне које су држали под својом 

влашћу као и онда кад се подсмева и 

сопственим манама и предрасудама. 

Песници нашег времена су, у много че-

му, депатетизовали и свој поглед на саму 

песничку уметност. То је учинио и Стојан 

Богдановић и у томе треба видети и разлог 

што се у бројним његовим песмама са 

много подсмеха говори о романтичарском 

погледу на улогу поезије или на значај 

критике и статус саме књижевности у 

савременом свету. Али читаоцу неће 

промаћи ни околност да су у неке 

Богдановићеве песме уведени песници као 

симболи једне сасвим необичне судбине 

(такав је случај са Зораном Вучићем), 

судбине која је повезана и са самим 
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животним окружењем на Тресибаби и са 

ширим политичко-историјским контекстом 

у коме се не обликују само судбине 

појединаца већ и читавих народа. А овакве 

песме показују да Стојан Богдановић не 

спада у песнике који немају поверења у 

своју уметност већ да је реч о песнику који, 

кроз хумор и иронију, жели да укаже на чи-

њеницу да делује у свету у коме су 

вредности померене са свог места, свету у 

коме су оне започеле процес 

самоиспитивања. У томе, између осталог, 

треба видети и сасвим посебну димензију 

поезије Стојана Богдановића, димензију 

која је унета у наслов који може бити 

схваћен и као посебан облик 

потврђивања/одобравања и као 

деформисани начин писања назива једне 

књижевне врсте (ода), што, у ствари, значи 

да се Стојан Богдановић превасходно труди 

да помери језичку перспективу у својим 

песмама и да нас тако натера да и саме речи 

и његове песме гледамо из новог и 

другачијег угла и да тако његову поезију 

видимо као резултат настојања да се изрази 

песничко искуство настало у хоризонту 

времена бројних инверзија и кризa. 

                          

Радивоје Микић 
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О ДА  СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА 

A најтежа болест јесте поезија, 

На срећу не лечи сe. 

 

Брзо је прошло 35 година – откако је 

Стојан Богдановић објавио прву песничку 

књигу – Биг Бен у чувеном „Пегазу― 

Књижевне омладине Србије. Променило се 

у том међудобу неколико књижевних мода, 

проминуло више песничких нараштаја, по-

јавило се и нестало или остало мноштво 

песничких књига. Бавећи се математиком, 

путујући и предајући математику  по свету, 

Стојан Богдановић је наставио да пише пес-

ме и објављује песничке књиге, ритмом ко-

ју му је диктирао живот и осећање (смисла) 

поезије. 

Књига са једноставним а семантички 

комплексним насловом О ДА најновији је 

белег на песниковом путу. Та двострука а-

фирмација истовремено у себи садржи и 

ироничан призвук, драг овом песнику још 

од првих песама, означавајући његов 

данашњи (и ваздашњи) однос према 

поезији, песницима, песништву, али и 

према околини и средини, према добу 

живота и смрти. 

Ова књига се зачиње у Грчкој на 

чувеном Акропољу, колевци класичне и 

потоње европске културе, а затим се кроз 
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педесет што насловљених што 

ненасловљених песама простире кроз 

актуелни свет песникове реалности и 

имагинације, простор његових сећања и 

осећања... Већ од те прве песме иронија 

обједињује дифузност песничких сензација, 

које колико слике и емоције покреће и сам 

(песнички) језик својом двоструком и 

вишеструком кодираношћу. Суочавање с 

јаким, пржећим грчким сунцем усмерава 

песникову мисао о извору живота  у првих 

неколико песама. Историја и савременост 

преплићу се у песничкој свести, као 

огледало (могућности) тачног или бар 

прецизнијег расуђивања о нама и о себи 

под сунцем. Антички ликови – Перикле, 

Фидија... јављају се као знаци потврде где 

се било и шта се видело, макар на 

улазници, како каже седма песма, говорена 

из сенке у некој таверни... Мало даље, 

Богдановић креће из универзалног симбола 

– дорски стуб – ка својој метафоричкој 

причи, помињући лик Надице, као потпоре 

властитог постојања.  

 

Остајем на земљи заувек. 

Толико је волим. 

А она ме врти око своје осе, 

Па чак и око сунца, 

Као око малог прста... 
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Мало пажљивији читалац препознаће у ов-

ом ставу и оду (постојању) и оно што је о 

да пролазности. И то је двострукост 

песничког става Стојана Богдановића данас 

– његово прихватање и прозирање реалног 

статуса човековог. Зато сасвим природно, 

поента наредне песме саопштава: А 

будућност свакога човека је мрачна./ 

Ваљда због чамовине. 

Књига са насловом О ДА нуди 

репертоар поступака и релација према 

песништву који је Стојан Богдановић већ 

успешно испробавао – од лековите 

самоироније у песми Мушкарац, преко 

дискретног историјског ангажмана у 

Милосрдном анђелу, испитивања 

националног идентитета у дугој песми 

Трмка до аутопоетипчког подругивања у 

Певању. Скоро свака од поменутих и 

непоменутих песама дигресивно надјачава 

свој централни порив, окрзавајући поетику 

и биографију, менталитет и психологију, 

али их сабрано иронични глас Стојана 

Богдановића вазда држи препознатљивим у 

крилу једног одређујућег креативног 

напора. 

Критичку пажњу, међутим, свакако ће 

привући минијатурни катрен: 

Песничку мисао кад ловиш, 
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Мораш имати специјалну мрежу;  

Треба да будеш нежан и пажљив  

Као плавог лептира да хваташ... 

коју, чини ми се, песник Стојан Богдановић 

не би написао пре тридесет пет година, али 

нити у многим потоњим сезонама. Са 

људским и ауторским зрењем, песник је 

изоштрио и овај став - разумевајући 

деликатност песничког наума и посла 

уопште. Тих неколико речи које заговарају 

прецизност у језику и потребу пажљивог 

приступа мотивима и темама, можда су 

централно обележје ове зреле и у многом 

погледу богате збирке песама. Отуд и 

топли дискретни лиризам песме Мати и 

исцрпљујућа, аналитичка сатиричност у 

реторици песме Краљ и престо.  

Зебња која потмуло обележава последње 

песме у књизи тиче се нејасних токова (на-

ционалне) историје, у Европи и Србији, али 

и тока властите судбине, коначно смрти са 

којом се кад тад сваки прави песник у 

коштац хвата. 

*** 

Песничка књига Стојана Богдановића 

О ДА белег је једног занимљивог и пажње 

вредног песника, поклон читаоцима који 

наслућују да је поезија суштински  људски 

одговор тишини и нестајању.  
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Васа Павковић 
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ОСОБЕНИ ПОЕТСКИ НАИВИЗАМ 

 

Стојан Богдановић је – никакве сумње 

нема – осебујан песник. Његова поезија 

препознаје се од прве, а то нипошто није 

мало. Одавно је изабрао властити "модел" 

певања и – као што се и дешава када се по-

годи у среду – не мења га уопште. Његове 

збирке, стога, и чине, прочитају ли се по 

реду њихова настанка, али једнако и онда 

када их читаоци сами "распореде", мали 

лирски "роман", фрагментизован 

несумњиво, са истим, или сличним, 

главним "јунацима". Желимо ли да 

одредимо једном речју Богдановићеву 

поезију, она јесте наративна. Но, њена 

наративност је допунски "ојачана", притом 

и вешто онеобичена, хумором и иронијом. 

Све у свему, пред нама је (покушамо ли 

било којом одредницом да се послужимо, 

уз њу се обавезно подразумева придев 

"особен/а") лудистичка поезија. Она која, и 

када је сасвим озбиљна, и када је помало 

елегична, и када је критичка и сатирична, 

без игре не може. 

Како се Богдановић лудистички 

поиграва певаним илустроваћемо 

позивањем на прву песму збирке – 

"Акропољ". У њој се иронично вели како је 

човек од мајмуна еволутивно устукнуо тако 
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што се претворио у свињу. Успут, хуморно 

се пева како од тринаестог прасета најбоља 

свиња испадне. Читаоцима (пре)остаје да се 

приупитају да ли свиња када пред огледало 

стане себе као свињу угледа? Живљење се 

претворило у освињење. Но, шта би се 

збило ако би човек спознао да је свиња 

постао? Плашимо се да би одговор био 

једноставан и кратак: Ништа! Осим што 

жене себи не могу да поставе овакво 

питање јер су оне постале гуске. У сваком 

случају, мини животињска – зашто не и 

орвеловска – фарма је простор у којем 

обитавамо, били у довољној мери тога 

свесни или не.  

По Богдановићу, Хелада нам духовна 

постојбина јесте, али основни људски корак 

после ње било је, прогресивно, обезљуђење. 

Релативно брзо стигло се до ове позиције у 

којој смо се данас обрели.  

Богдановићеве песме су и кратке и ре-

лативно дуге. Иронија је та која „причу― 

дужих песама "досоли"? Христ је, на 

пример, најпре на магарцу, а потом на 

крсту ("Он и кум Радоња"). Тако је и у 

Библији било, али у њој хуморног 

онеобичавања нема. Поготову нема 

обрнутог кретања, кретања унатрашке: од 

Бога ка магарцу.  
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Песник зна да се поигра и са 

песничким субјектом. Честа су 

апострофирања. Драгом С. Богдановић се 

обраћа двапут. Најчешће се, дијалошки, 

призива, међутим, Бог за којег се, 

иронично, вели како га има зато што га 

нема. Његово неимање указује се тако као 

на главу постављени доказ његовог имања. 

Богдановићеве песме су веома често – 

није то никаква критичка примедба (исто 

важи и за поезију неспорно великих 

песника Васка Попе или Бранислава 

Петровића, на пример) – налик на песме за 

децу. Његов песнички модел могли бисмо 

окрстити и као својеврсни, несумњиво 

поетски веома функционални, наивизам.  

Разноврсност песничких слика које су 

само језгро (антиподни пол била би лирска 

нарација) Богдановићеве поезије 

илустроваћемо неколиким примерима: На 

врху камењара нетакнуто сунце, / 

Накривило се, / Као шајкача на глави 

наћефлеисаног / Србијанца ("Акропољ"; 

хумор, помало и црни, ове слике сасвим је 

несумњив); Са оне људске стране 

недостајало је много / стубова / Нема шта 

да придржава небо ("Са оне људске 

стране..."); Надица била је дорски стуб 

("Дорски стуб"); Жучно негодујем против 

буке / У мојој глави на петом спрату 
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("Ударам дршком од старе метле..."; 

надреални лудизам); А најтежа болест 

јесте поезија, / На срећу не лечи се 

("Истина је тешка..."; ова, и наредна, слика 

спадају у поетичке); Таква је моја песничка 

мисао. / Клизава, као лед ("Мисао"); Ма, 

цвеће је Бог ("Цвеће"; још једно п/р/ои-

гравање с Господом); Тише тавне песме / 

Из тавних дубина Тресибабе / Тавне мисли 

на видело излазе ("Вук и Европа"; прави 

пример за засићеност звучне равни поезије 

о којој пишемо); Човек улази у колотечину 

тек кад сконча. / Тада се у самог себе 

улива, / Тада му ни смрт ништа не може 

("Смрт ретко дође изненада..."; 

афористичка слика); (Бабићи дођу) Да у 

цркви св. Илија повуку звоно, / Да зашију 

ране на души / Да се душа не издуши / [...] / 

Са врха драгог камена Бабићи скачу / 

Право у небо ("Бабићи"; још једна 

надреална, овај пут и са благом примесом 

метафизичког, песничка слика); ... себе 

оставим / Иза врата као кишобран ("Краљ 

и ја"; надреално до надреалистичког 

пристигло).   

Многе песме развијени су, на барокне 

налик, concetti. Звуковање (вешто 

активирање алитерација и асонанци пре 

свега) илустроваћемо једним јединим, али 

упечатљивим, примером: Најзад ми се 
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јавио Вучић / Из дубине моје душе. / По 

Тресибаби у свом Бучуму у своју бучу бучи... 

("Вук и Европа"). 

Постоји, понекад прикривен, слој ис-

конског, митског, архетипског као основни 

фон на којем се песме граде. Њихов 

„реализам― не ретко асоцира на онај који, 

наравно у Богдановићевој верзији поетски 

осавремењен, можемо наћи у песништву 

Војислава Илића или Милете Јакшића. 

Песникова породица приказана је као 

(оживела) (старо)словенска породица. Има 

и љубавних песама.   

Да бисмо били у прилици да видимо 

како типична Богдановићева песма изгледа, 

наводимо исцела две краће, одличне 

притом, његове песме. Најпре, "Оду 

Господу": 
 

Одавде из таверне дивим се сунцу. 

А највећма се дивим Господу нашем 

Који је сунце потпалио, 

(Док сам још био мали,) 

Да си Миодрагова баба Надица огреје 

руке. 
 

Потом, "Остајем на земљи заувек...": 
 

Остајем на земљи заувек. 

Толико је волим. 

А она ме врти око своје осе, 
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Па чак и око сунца, 

Као око малог прста. 
 

Стојан Богдановић је песник чије се песме 

лако читају, а тешко заборављају.    

 

Душан Стојковић 



 105 

У СРЕДИШТУ ДВА КРУГА 

Над рукописом песничке збирке Стојана 

Бодановића: Ода, О да 

  

У простору, између два круга, одвија се 

животни и стваралачки пут песника збирке 

„О ДА― („ОДА―). Из песничког круга 

песник Стојан Богдановић  десетлећима 

доследно себи  мотри, промишља, записује, 

памти, заборавља, из заборављеног слуша 

одсјаје и гласове минулих времена, оне који 

га и у сну позивају да их помене у песми, да 

их „оживи― на начин песме. Да чује 

невидљиво, и да напуни, Рилкеовим речима 

казано, своју „златну кошницу – 

невидљивог―. У тој кошници су  збирке: 

Биг Бен (Београд, 1977), одлазим а остаје 

нејасно (Крушевац - Књажевац, 1990), зна 

се (Ниш, 1991), црна рупа (Зајечар, 2003; 

Ниш, 2004) господар (Ниш, 2004) човек 

песма, (Врање, 2007) Бдења и буђења 

(коауторска, Сврљиг-Књажевац, 2010) 

Трунке, збирка контемплација  

овоземаљског са  логосом  песничке ауре 

(Књажевац, 2011). 

Оне потврђују изузетност песничког 

дела Стојана Богдановића, али због 

инертности критике када су у питању 

самосвојни ствараоци, и песници изван 

центра и група, ова поезија чека 
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компетентне тумаче. Рачуна на време и 

његову непо-ткупљивост. Јер, потоњих 

деценија официјелна критика је 

протежирала поезију традиције, 

глорификације историје, тематски токови 

су усмеравани у складу идеолошких 

промена и потреба, постмодернистичких 

гагања  у магли. До јуче безбожници, 

хорски су се обраћали Богу, ридали за 

Косовом, певали у славу свог национа и за 

ту певанију прибирали одличја. Била је то 

мање више иста скупина „вејача овејане 

суштине― певача конјуктурних тема, 

трендова, које не виде човека, не чују 

живот, које немају душе... Читаоци си 

одустали од такве поезије, отуда 

симболични тиражи, отуда и све мање 

„човека у човеку―. Јер, „поезија је, по 

Хазлиту, она фина честица у нама која 

шири, разређује, прочишћава, уздиже 

читаво наше биће, без ње „људски живот 

би био бедан као живот дивље звери―. Та 

фина честица је душа. Без те честице  је на 

с/цени била поезија курентног маниризма 

која је остала без читаоца. Ућутали су и 

глорификатори те поезије који нису хајали 

за временски дистанцу, ватра  песничке 

сламе се угасила, остала је само 

посмодернистичка тишина и заборав 

сушти... 
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Други, истински ток поезије као понор-

ница је текао са светом тајном поезије, 

бременом овог времена и судбина, личних 

и колективних. У том току је и песништво 

Стојана Богдановића за које ће 

превредновања потврдити високо место 

које ова поезија има. Њој нису потребне ни 

похвале, ни покуде, данашње шаблонске 

књижевне критике. Све је дато и 

представљено њом самом. Речима песника 

Миљковића казано: „Све је у самој песми, 

али тако да није самим песником 

постављено. Ништа, међутим, у њој  неће 

наћи  онај ко не уме да зарони...― Нема 

питања, ни одговора, треба је проницати 

све док из њеног бића не чујемо и откуцаје 

сопственог живота, оне што именујемо  као 

универзалне...  

У досадашњим приказима истицане су 

карактеристике и високе вредности ове пое-

зије: садржајност и оригиналност, лични 

печат у сублимацији искустава. Богданови-

ћева „поезија дише на живот и време, 

карактерише је особен иронијски дискурс и 

хумор, епска бука у лирској души човeка 

овог тла, звук судбине и историје проткан 

кроз животописе и ликове његовог 

породичног стабла, аутопоетички кредо 

снажне с/мисаоности изражен у стиховима 

дубоке сагласности са универзалном 
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природом песничке речи, снажне 

симболике и метафоричне вишеструкости―. 

Он је песник „особених језичких 

конструкција и хипо-користика―, „лукаво 

се окористио пооштреним 

поентама―(Стојковић) у песмама – причама, 

изградио је властити „патент― песме, он 

„маестрално визира егзистентне оквире у 

традицијском етосу― (Ђуровић). „У 

универзална, озбиљна, дуговечна питања, 

на које често ни човек, а ни математика ни 

поезија, немају коначне одговоре – 

провлачи хумор иронијског дискурса, али 

само наизглед релативизујући их―... „и када 

се „шали― позива на дубље тумачење света 

око нас „(И. Косанић). „Стојан Богдановић, 

Песник = математичар, нас својом 

комплексном поезијом озбиљно забавља 

песничка реч његова је дубоко утемељена у 

Реч-и човек песма“ (Тодоровић)... 

„Богдановић и када говори о песми, говори 

о људима, о човеку, о сопственом и (у) 

предачком искуству, о пролазним и трајним 

појавама, све до множине феномена 

свакидашњице. Уз све то његов исказ је 

комплексан, наративно-лирски и свака 

песма је у неку руку мала приповест, 

интрига, анегдота, духовна зачкољица― (С. 

Игњатовић): „... елем, пева се – иронијски а 

озбиљно – о много чему. И када су то, на 
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изглед само описи, смисао је дубљи, 

егзистенцијални― (Р. Мићуновић). 

Нова збирка смислено двоименованa 

„О ДА― („ОДА―) је потврда песничке 

зрелости и зенитне  позиције његовог 

певања. Онај, спољашњи тематски круг, 

захвата „хеленске теме―, али са 

суштинском одликом Богдановићевог 

певања и његовог односа према стварности, 

према историји  и феноменима  данашње 

„употребе историје―. У песме уноси 

комплексан „поглед искоса― промишљања 

стварности, са личном филозофијом, 

сочног иронијско-хуморног дискурса, која 

је „заштитни знак― његовог певања. Скоро 

све песме носе одлике песникове природе и 

уверљиво потврђују Богдановићевски 

иронијски поглед у чијем су ужету 

сплетени хумор и парадокс, бритка мисао и  

особена, резимирајућа,  поента.  

У низу песама предочава аутопоетичке 

ставове, оне који су биле и окосница 

његове извансеријске књиге Човек песма 

која са збиркама Господар и Црна рупа 

представља комплексан песнички 

триптихон. Разуме се, они су и у осталим 

збиркама, али Човек песма је 

индетификовала песму и њеног творитеља, 

објавила се са  „по лику и духу― његовом, 

јер: сваки је човек друга песма/ и само је 
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човек песма / сваки је човек човек и жена / 

да се не лажемо / постоје различите ране. 

У једначини човек – песма су сублимирани 

садржаји његових певања и мишљења у 

којем је уметност  Речи дошла до пуног 

изражаја. 

О ДА = ОДА окупља 50 (По столећа) 

песама, прича у стиху. Већ у првој песми 

Акропољ је алегоријска прича луцидно ос-

мишљена да заокружи  промене 

еволуитивних токова „Да је човек од 

мајмуна постао свиња...― са ироничном 

опсервацијом свињске памети  која „...може 

у огледалу да препозна  свињу – благо њој. 

/ Није речено да ли дотична свиња види да 

је свиња / Или само види свињу. / Већина 

свиња које свакодневно срећемо не би 

одушевило то огледало...― Песник је вешто 

„скројио ову песму – причу― сатиричног 

преплета која подстиче на размишљање, и 

сугерише друге подтекстуалне токове. У 

песми је и пасаж о женама и гускама који  

указује на песникову луцидност да кроз 

хуморну оптику песме прикаже и ове 

ликове.   

У даљем току нарације је поглед у 

прошлост, на оне који су водили ратове, и 

„Кроз небеску тријумфалну капију...― 

отишли у историју. Ко? „Ти, како их 

називају лордови, султани, дуждеви, / Сви 
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редом имали су превелике уши. / Не, не 

могу рећи да су били коњи.― У хармоничниј 

синтези сублимирана је историја у 

хуморно-иронијски обојено певање са 

дубинским поимањима поетске суштине. 

Али, овај мајстор поенте, у конкретним 

призорима за повод песми, исписује 

завршне стихове ширећи тематске оквире 

казује како „...два – три дорска стуба, два 

крндеља... стрпљиво стоје у ред, не дирају 

никога, / Као ветерани у Србији испред 

продавнице хлеба.― 

Ево како овај песник уноси у „хеленску 

тему― српску стварност – причу. Како један 

призор слику пореди (надопуњује) са 

другом чиме садржајни план умножава 

бојом српске драме оличене у песниковом 

виђењу српских ветерана испред 

продавнице хлеба. Она је, као и низ других 

песама потврда  умеђа да се прошири 

тематско поље песме, творећи особену 

симбиозу виђеног и знаног, српског и 

хеленског.  

У песми „Повратак из Грчке― 

Бранислав Петровић пише: „Небесна душо! 

Плаче / Онај ког неспозајно таче.―  

Песник Богдановић је неспозајно такао, 

спознајно испевао, кроз сиже песме приче  

у песму је призвао и Перикла. Јер, ту где он 

стоји стајао је Перикле, и као увек Руља не 
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види ништа. / Водичи такође. Не виде да се 

песник преобратио у Перикла. Али, то је 

био само сан, тренут када се песник 

сањарећи „обрео― у обличју Перикла.  

Живот бо сен и сан, записа Сава Немањић, 

мотив сна у Стојановој поезији, је у 

функцији промене песничких планова – 

визура... Значајан стајне тачке певања је 

битан, јер „Са Акропоља се види цела 

Атина. / Са трема на Сувој планини / Види 

се цела Србија.―  

Из спољашњег тематског круга песник 

се враћа у средиште, да уз своје огњиште 

промишља и поручи, али, на његов начин: 

Кад боље размислим, /Да није сунце / Ви не 

бисте ни постојали...Па, ја сада не бих био 

Перикле. / Пржи ли пржи  

Овим завршним стихом „објашњава― се 

медитација о улози сунца (Врелине) у њего-

вој трансформацији у Перикла. Богдановић 

припада оном реду уметника који, 

Андрићевим речима казано, „изненаде 

читаоца познатим―. И доиста, његова 

песма, и стих, у темама, мотивима,  

ликовима и ситуацијама у којима се налази: 

У хладовини једне атинске теверне..., / 

Одавде из таверне дивим се сунцу.../, Са 

оне људске стране недостаје много 

стубова  из грчке историје... има поред 

садржајности и мисаону концизност, 
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непредвидљивост са парадоксом и спо-

собношћу да кроз реминисценције на 

хеленски  теме изрази и „личне― 

ововремене у духу своје поетике.  

О томе песма „Дорски стуб―: 

 

Надица је била дорски стуб,  

Носила је фамилију на леђима  

Да је она сад ту, не би падао град.  

Она би се са Господом договорила,  

Макар на кредит,  

 

Па ја сада не бих био Перикле. 

Пржи ли пржи. 

Мали би јој био жирант. 

 

Из средишта два круга, животног и те-

матског, овај песник усаглашва античке мо-

тиве са подацима из властите биографије, 

звук прошлости са својим сликама и 

призорима, да наличје приче прикаже као 

лице, да хармонизује смисаоно поље чије 

су жиж теме песама  ове збирке: Богови, 

Енглези, Надица, цар Душан, Цвеће, 

Милосрдни анђео, Мисао, Вук и Европа, 

Трмка, Певање, Кум Радоња, Пегаз, 

Гатара, Бабићи, Мати...Краљ и престо... 

са завршном терцином која поручује: 

Живот је као лептир, / Не притискајте га, 

/ Покварићете му боју.  У њој је 
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проговорила душа песникова потврђујући 

да је поезија оно што мисли душа. Ова 

велика минијатура о животу са ехом зена је 

као суза радосница на лицу горштака. Суза 

у чијем се бисеру види цео живот. Песма је 

лирска синтеза искуства и сензибилитета у 

којој лептир као симбол лепоте и 

кратковекости предочава лепоту живота и 

његову крхкост, док боја која га краси  

подстиче и друге аспекте  промишљања 

живота. Исидора Секулић каже: Без чега 

поезија не може, то је живот и смрт, без 

чега живот и смрт не вреде, то је поезија.  

Стојан БОГдановић кроз 

супстанцијалне теме предочава свеколику 

повезансот живота и песме. Сведеношћу и 

економијом у изразу он кроз „личну причу― 

указује и на епику овог тла, на српску 

фатумску жилу куцавицу, постојања, 

страдања и певања. 

У песми чија тема казује о позиву 

песнику да принесе песму за зборник 

(поменик почившем песнику) сижејни план 

песме надопуњује промишљањем у којем се 

укрштају погледи на живот и вредновање 

стваралаштва (дела) ...И озбиљно сумњам, 

брате / Да ће покојник постати већи писац 

/ Ако му баш ја песму посветим. Песма с 

поводом  подстиче на размишљање и о 

другим аспектима односа песника и песмом 
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казаним. Али све је то у песми, њеној 

просторности и подтекстима које ова тема 

инспирише отварајући и друге семантичке 

релације. 

Песник који каже ја мислим песму је 

стваралац посебног кова. Он мотри споља, 

а казује изнутра о чему недвосмислено  го-

воре и песме које кроји уводећи у личну 

причу и ликове из историје чиме сижејност 

песме постаје обухватнија, дубља са 

универзалним кругом значења.  

Доследан свом песничком концепту 

кроз Неухватљиву мисао у миљеу његове 

песме ће се наћи и Клеопатра, чича 

Живомир, рундова Рапча... док одвија 

свитак песме (Мисао је неухватљива / као 

да је она Бог, а не ја.) ниже слике са 

животним искуствима. У лично сплиће 

спознајно, промишља теме изражавајући 

сопствену поетику мисли у којој се његова 

песма разграњава  и представља својеврсну 

„причу― о „певaњу и мишљењу.― У видном 

пољу Богдановићевих тема је и Вучић 

(„Вук и Европа―, Трмка, Певање... са 

одликамa које га репрезентују као 

атипичног, оригиналног, песника са 

осећајем да у лирске унесе наративне нити, 

наративне обоји хуморном иронијом свој-

ственом његовом поимању песме која 

...мора да буде, мора да зна,.. и наравно све 
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мора да се запржи...  А како се песма сама 

пише (Борхес) тако је и овај песник вођен 

песмом исписао антологијске песме, а  тамо 

где је настојао да буде „господар песме― 

написао је садржајно занимљиве песме уме-

шно повезујући наративне нити у причу 

песме саздану од конкретних слика до ме-

тафизичке слутње вечности (Мисао, Вук и 

Европа ,Трмка, Певање, Он и кум Радоња). 

Богдановићева песма зна, држи се 

песниковог приниципа да треба да има 

мисао, да садржајем искаже 

супстанацијалне  теме, да кроз биографске 

чињенице и доживљај изрази универзалне 

вредности колико певања толико и 

садржаја са свим асоцијативним призивима 

тема, језика, симбола и слика са оним 

оплемењујући иронијским дахом чиме се 

нијансе значења надопуњују и доприносе 

њеном колориту. У овој поезији се налазе 

гномски искази: О настанаку песме ( Треба 

то да ме погоди / Или да ме је погодило, / 

Па ме још гађа, / И са собом ме свађа),  о 

мислима ( Пусти мисао да иде својим 

путем / Ионако је дошла без тебе...), о 

певању (Певање је најбољи лек за добро 

здравље...), али, Господ је људима подарио 

гласне жице / Да би се чуо Глас Божји, / А 

они се умислили). 
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Овај песник се није умислио кроз 

њега збори време и ово тло са искуствима 

историје и поезије дубоког памћења и ње-

ним есенцијалним смислом. За разлику од 

ранијих збирки у овој великој поезији ве-

ликим словима почињу стихови. 

О ДА, испевао је ОДУ пуним гласом 

животног песничког искуства, ослушкујући 

живот и време, живећи, мотрећи и 

промишљајући све(т) око себе, на начин 

песме из које је чуо, у свом гласу, „звук 

судбине― овог тла, своје претке и Глас 

Божји. 

  

Мирослав Тодоровић 
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