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КРИВО ДРВО

I
Не знају људи шта је криво дрво. 
Криво им је што не знају, али и не труде се. 
Не предузимају ништа да поправе безнадежну
                                                              ситуацију.
Људи су то.
Уобичајено устајем, око пет сати, 
Није ово проза морам да прескочим понешто, 
Овде не могу да развлачим колико хоћу, 
А да никога не повредим, 
А камоли да некога убијем, 
Могу да ликвидирам тога, дотичног, 
Али то се неће сматрати убиством, 
Једноставно, откачиш га са фејса.

II 
Купатило, кафица, па се муваш лево десно и, онда

кад кренеш,
Смуваш текстове, и то прво оне за које имаш

обавезу,
рецензије, часописи, по приоритету. 
Потом зујуш, зујиш, као прави зујкан, 
Док не слетиш на њу, на праву тему. 
Ако то убодеш, онда си на Пегазу, 
И јашеш, брате, 
Јашеш и не попушташ,
Док ти се песма не укаже.
Гола.
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III
Ако не иде, а хвала Богу, деси се да не иде, 
Па један ли је дан, 
А сваког дана сан,
А они хоће сваког дана нови текст, 
Као да ја, да не кажем сада нешто грубо, 
Као да ја, па нисам ни ја од гвожђа, 
Нисам ни од дрвета, 
Нисам ни од кривог дрвета. 
Када, ако успем, а деси се, 
Напишем неки добар текст, 
Никако га не пустам одмах у јавност, 
Не препуштам га урокљивим очима судбине, 
То ти је као кад си сам са девојчицом, 
Само се гледате. 
Уживам у томе, у томе тексту, 
Замишљам када пустим текст, 
Како ће реаговати овај, 
Како ће реаговати онај, 
Брига ме за то, 
Само нека мишљења ме занимају, 
Остала могу и сам да произведем.

IV
Гледам да ли ми се неко смеје, 
Мислим оно, иза леђа, 
То највише мрзим, 
Када то осетим, побесним и одмах кренем према

кривом дрвету, 
Обесио бих тога, 



8

КРИВО ДРВО

Да, да, што се чудите, 
Кажу ми пријатељи, 
А када они тако мисле, можете мислити шта мисле 

они други,
Мисле да то што ја хоћу јесте одурно, 
А онај његов одвратни смех, као хијена 
И то иза мојих леђа, 
Тик поред ува, да бих чуо, наравно, 
Други разлог и не постоји, 
Само да ми кроз уво притисне живац, или мали
                                                                       мозак,
То им не смета.
Ма пустио бих га тамо на кривом дрвету,
Изнад оних умрлица да ландара,
Људи да бар неку корист од њега имају, да им

пажњу скреће
На оне који су са дрвата сишли 
И на оне који су на то фамозно криво дрво

залепљени.
И било би,
Али неће душа.

Ако те којим случајем спопадну бес и љубомора,
Као мене ономад,
Лек је пут.
(Дужина пута је управно сразмерна количини беса.)
А дрво је ту
Само песма да се чека.
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V
Али није оно криво што је криво, 
Богме, лепе тренутке сам ту доживео, 
Нисам ни приметио да су на њему мртваци окачени, 
Дођем ту, мало постојим, 
Гледам са које стране ће наићи песма, 
Пролазници као пролазници, пролазе, 
Сви некуда журе, 
Нико не обраћа пажњу на мене, 
Ту сам у тој гужви сâм, 
Не видим их, ни они мене не виде, 
Само ме очи са слика мртваца нетремице

посматрају, 
Њихови уцвељени рођаци или пријатељи на криво

дрво су их попели,
Неке су прикачили рајснеглама, 
Неке су залепили селотејпом, 
А неке су само натакли на чвор. 
Нису сви исти ни када су на дрвету,
Сећате се онога, њега су на крсту.

VI
Сваког дана су ту, а и ја, 
Свако ради свој посао, 
Они не раде ништа, 
А ја песму чекам, ту поред кривог дрвета. 
Ако се не појави до неког доба, чекам, чекам, 
Па се мислим, на прозор да јој куцнем, 
Али нећу да је препадам, 
Песма је као срна, 
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Очас се преплаши
И штукне у густиш. 
Нећу да је узнемиравам, 
Нећу да је зовем,
Доћи ће она сама.
Требало би. 

VII
Дође ми некада да урликнем, 
Али нећу да се чуде људи око мене и баш од мене. 
Песма ако је права, 
Није штета причекати, 
А није ми ни криво, 
Није ми ни криво дрво, 
Ако је неко не дај Боже кривац, 
То ће се открити, кад-тад, 
А дрво је ту да се поред њега чека.

VIII
Ја чекам песму, 
А други, гледам их како некуда журе, 
Не чекају ништа,
Рећи ће вам када за то дође време. 
Рећи ће вам и ако их као брадоњу закују, 
Можда је то прави говор, тај закивак, 
Можда је то прави знак, не знам, 
Ја чекам, 
Чекам песму, а не плач, 
Песму чекам,
Чекам да ми се укаже.
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IX
Од  људи се тражи мир.
Мени то смета,
Замислите да се ништа не догађа,
Нећу да будем миран,
Нећу, нећу, нећу,
Нећу и готово!
Ко хоће да буде миран,
Нека се смироше, ја нећу,
Нећу, нећу, нећу,
Чекаћу песму да ми се укаже.
Некима се указао брадоња,
А некима Bloody Mary,
А ја песму чекам! 
И не помишљам да се смирим,
Док ми се не укаже.

X
Он и ја живимо у различитим временима.
Тако, када сам ја чекао песма да ми се укаже,
Њему није било хладно, ни њој,
А ја сам се ту поред кривог дрвета смрзавао.
Он би све то посматрао одозго са висине,
Мртав ладан.
Али Он не мари ни за то ни за мене,
Њему су доктори теологије,
Од Арија на овамо прописивали такво и такво
                                                             понашање.
И он се придржава тога,
Иначе би они окрутни епископи, 
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Предвођени царем нашли другог Бога,
А мене би сви оставили на цедилу,
Да чекам без песме, 
Да замишљам како песма и ја летимо,
А зна се и без њега,
Да човек и песма могу да лете,
Ако су заљубљени,
Ако су блесави,
Или ако су нашминкани.
Али нико није луд да лети сам,
Без песме човек је као птица без крила.

XI
Малог је оставио да се игра у песку,
Мора да прави људе,
Не децу, људе од блата.
Заиграо се у песку, 
Правећи људе, 
У заносу је направио неколико погрешних потеза, 
Није био баш пажљив, 
Мали је, немоћан је,
Људи су му се отели, 
Почело је размножавање невероватном брзином.
За тај промашај није кажњен од Бога оца, 
Нити је добио пацке од учитеља,
А није ни клечао у ћошку на, као мед жутом,

ацтечком кукурузу.
Децу могу да праве и будале,
А човека могу да праве само прави људи.
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XII
За моју песму није марио,
Посве је заборавио,
А ја сам је чекао,
Само да ми се укаже!
Док се он измотавао,
Када је постао Бог,
Чак, почео је да се прави важан
И да редовно игра игре које су му епископи
                                                    прописивали,
Њему, а и њима, 
Од сабора до сабора, 
Некада заједно са царем, а најчешће сами.
Одједанпут, Њему је синуло,
Досетио се да је то уносно,
Да га епископи и цар злоупотребљавају,
Да, свако је радио свој посао. 
Брадоња се успротивио,
Разапели су га и попели на дрво,
Потом су га једногласно прогласили за Бога, 
А ја сам остао поред кривог дрвета,
Своју песму да чекам.
Мени фали дашчица,
Можете мислити колико је фалило Њему,
Што је човек већи, више му и фали,
Али мени не треба царство Његово,
Ја само хоћу песма да ми се укаже!

XIII
Човек не може да не верује,
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Гледаш га како он верује,
Био сам наиван све сам му веровао,
Све док се моја душа није појавила као песма,
Он је нестао, кроз пијавицу се успео
Севало је, грмело је тако снажно и убедљиво
Запамтио сам то,
Цвеће у башти и на тераси потпуно је уништено.
Епископи су га убили и причу су наместили, 
У великој књизи, отишао је да би дошао,
Није ли то исто као, 
Иди ми, дођи ми,
Не бринем више за њега, 
И мртав се сналази.

XIV
Бринем за моју песму, 
Бринем да се неко из градског зеленила не досети, 
Да је криво дрво старо, да га треба одсећи, 
Или да је дрво засађено на погрешном месту, 
Или да је много криво, 
Или да је криво насађено.
Кад помислим на песму, а ње нема, 
Надолазе ми у великим таласима мучни снови,  
Сањам о кривом дрвету. 
Замишљам како га односе у деловима,
Како још крвари, 
Поворка се отегла,
За камионом на коме је дрво, 
Моја песма сва у црном.
За мене није ни важно, 
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А публика треба да зна, 
Годинама треба додавати живот,
Оне нису ништа без живота,
А живот није ништа без песме.

XV
Од песме се човеку заврти мозак,
И ништа га не боли,
Иде тако шумоглав, замишљен, ништа не чује,
Не примећује, није ни уморан, уши усправне,
Као куче када шени, када очекује слаткиш, 
Све му је лепо и само га то притиска,
То са песмом.
Али то му годи, 
Зато почиње да дозива брадоњу,
Почиње да виче, да риче, да нариче, 
Да тужи, да ружи,
Песму да му продужи.
Не живот, песму.

XVI
Киша почиње жешће да пада,
Пробија се кроз густе гране и још гушће лишће
                                                         кривог дрвета,
Гледам кроз прозор у даљину,
Чекам песма да се појави, 
Обично долази са пролећем, 
Обучена у хаљине ведрих боја, 
Није уштогљена као Енглескиња,  
Није ни тако пегава,
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Није надмена,
Није. 

XVII
На кривом дрвету студенти преко умрлица лепе
                                                                      плакат,
Буне се против државе, хоће песму да им узме.
Од брадоње су позајмили изанђале пароле,
Иако знају да ни Он ни Дарвин нису били у праву,
Када су тврдили да се људи лако праве,
Деца можда, мада, и то питање је под сумњом,
Ипак су изабрали њега.
Студенти су то, 
Рачунали су на миленијумска искуства лукавих 
                                                                  епископа,
Како би се иначе епископи одржали да којим

случајем то нису били.
Он ће их увести и у следећи миленијум, 
А њихова једина обавеза требало  би да буде,
Дрво да засаде,
И своју песму да чекају.

XVIII
Време се променило, 
Тек негде-негде једва чује се,
Попови, лопови!
Ни Њега нема, 
Појављује се на сахрани, па на сахрани,
Људи се крсте, шта ће он ту,
Неки се питају, да ли је то стварно Он, 
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Тај који је био разапет,
Који је нестао. 
Сви они нестану када је густо. 
А Њега ево!
Личи на Бога Оца,
Али није Он,
Он је, без сумње.

XIX
Сад је време да поделимо кривицу,
А она није мала,
Одмах ћу узети свој део,
Чекаћу своју песму.
Мало ли је?!
Не плач, 
Не, не, не, 
Нееееееееееее!
Само је први плач песма,
Све остало је само плач,
А то је друга песма.

XX
Довезли су два камиона,
У онај мањи су потоварили гране
На којима су чворци, вране, врапци, гугутке и
Покоја птица још, ваздан чучале 
Ишчекујући да неком студенту испадне
Она последња, и најслађа, мрвица бурека,
Или да изненада почне са колегиницом да се љуби,

онако, 
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Као да их нико не види.
Као да свет не постоји.
А свет као свет, све више је окренут према звездама.
У већој камиончини је утрпано дебло.
Ко би рекао да ће и њему неко време доакати,
А такорећи дојуче фијакеристи су за њега коње 
                                                                 везивали.
Некада, пак, много, много раније,
Под њим се оро вијало,
Седели су људи у хладовини,
Нико му није налазио ману, ни што је помало криво,

а ни то што није храст.
Свако је ту некога чекао,
Сви су се ту љубили, баш сви, 
И они што су отишли у Америку и у Енглеску,
И ми који смо остали овде, 
Ево, ја још увек чекам песма да ми се укаже.
И бесним што ми се ови камиони врзмају по глави. 
Као да нису могли нешто друго да одвезу,
Него баш наше дрвце.
А устао сам ноћас, био сам приправан, напет, све

струне затегнуте,
Широм врата да отворим,
Песма кад наиђе,
Ал' наиђоше проклети камиони.

XXI
Многи се у свету и код нас баве једним старим
                                    математичким проблемом
Многи узалуд покушавају да открију,
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Како им се то десило,
Како су се заљубили.
(Нисам им рекао да је то немогуће!)
Понашају се као дете,
Кад му даш сат,
Прислони га на уво,
Затим покушава да га отвори, 
Да му истресе федерчиће, шрафчиће, полугице, 
                                                                     магнет.
Ја не, имам свој магнет,
Једноставно, не чачкам,
Да не бих покварио.
Наслоним се на зид фејса,
Посматрам криво дрво и
Чекам песма да ми се укаже.
Уживам,
Хвалим Господа,
Сцена да потраје.

XXII
Драга моја,

Пред сам крај ове године
Страшно сам се разболео,
Од љубави.
Да, да, 
Знам, нема ми лека.
Не зна се која је гора пошаст
Та или поезија!
Не брини  за мене,
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Волећу те до краја,
А после ћемо видети
Шта нам је чинити.
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ПИТАО САМ САЈЏИЈУ

I
Укипио се на носећем зиду,
Све време гледа у мене,
И мери ми.
Упоран је и покушава да буде тачан,
Иако, већ сто је набио,
Броји све секунде,
Које ми следују.
Заузима почасно место на зиду,
Само зато што је био очев. 
Има га и на историјским сликама
Николе и Миодрага, 
Привезали га каишчићем,
Да не склизне негде,
Да се не изгуби.
Сад је само мој
И броји моје секунде, 
А туђе,
Само кришом.

II
У мојој глави паклена машина,
Подметнули ми је Швабе
Кад су оно Миодрага 
У Надичином селу раскомадали.  
Истога дана његов брат 
Мирко са нашег гумна нестао је.
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Стрина Зорка упокојила се одавно,
Гроб до ње још чека Мирка,
Као што га је она за живота чекала,
До краја,
До краја света.
Такће и наговештава 
Експлозију паклене главе.
А када ће, 
То питање није за мене. 

III
О људи! 
Гадне ли машине!,
Отпала му казаљка,
А он, такће ли такће.
Као мери нешто,
А врти се у круг, 
Као нека будала.
Боље би му било да ћути,
Кад већ мери нешто,
Што не постоји.

IV
И када је био млад
Због њега сам каснио у школу,
Наравно, то ми нико није веровао.
Једноставно, 
Успава се
Или задрема.
Или жури, 
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И све трчиш,
А никад да стигнеш.

Како год окренеш,
Мене је тај сат нервирао.

Баба није марила за њега.
Говорила је,
Моје је прошло.
Била је глува,
Као деда.
Није чула ни када је поред ње
Прошао онолики живот.

V
Има аритмију,
Не зна се када је оболео.
Појело га време,
Прескаче,
И ситно и крупно време,
Свеједно му је, 
Не бира,
Ни време када да прескочи,
Ни које време.
Црв му појео кутију,
Ето, шта чини време.
Не зна човек,
Никада није сигуран,
Које ће време из њега испасти,
А виси на зиду,
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Само зато што ме подсећа на време.

VI
Рат смо почели онога дана
Када сам пошао у школу.
Како се попео на наткасну,
Нисам смео ни да помислим, ни да питам.
Зврчао је бесомучно,
Реско,
Бездушно.
Неколико пута ме довео на ивицу.
Морао сам,
Сада се кајем,
Али морао сам да га звекнем,
Да бих га ућуткао.
Последице се виде на њему,
А ја их осећам.
Боли ме време. 
Више леви кук,
Обе ноге,
Хладне су као лед и усред лета,
Испод колена, не осећам ништа,
Пре није било тако,
А он се сћућурио поред телевизора,
Као да ће га та старудија загрејати. 
Кад се само сетим, 
Дође ми тако да га поново звекнем.
Ту нешто није у реду са мном,
Уместо тога, 
Насмејем се гласно,
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Тако гласно, да укућани утрче сви,
Заглаве се на вратима,
Неки су видно узбуђени,
Разрогачених очију гледају у мене
И са жаљењем констатују,
Није му ништа.
После се смејемо сви заједно,
Као да смо луди,
А јесмо.
А он јадан, само куцка.
Звук његовог звона сустиже ме,
На низбрдици.

VII
Као сваки, макар осредњи, песник,
Устајем ноћу,
Нису године у питању, није тај разлог, 
Криво сте помислили.
Једноставно, бавим се својим послом,
Хватам апсурде, то је и њихово и моје време.
Када по овој несносној врућини откуца поноћ,
За гушу почне да ме хвата тескоба,
Сав се напрегнем, издужим шију, наћулим уши,
Ослушкујем пулс времена. 
Са чела скупљам грашке зноја,
Све чекам да се од њих створи река,
Песма да потече,
Ал' уместо тога,
Не чекајући црквено звоно, ни мој сат,
Сова огласи неко друго време.
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VIII
Сат је тврдоглава направа,
Не попушта никоме.
Ако чекаш некога да дође,
Сат неће скратити време, 
Чак и ако га сломиш 
Или му неко друго зло смислиш.
Ако је неко болестан,
Њега није брига,
Ни да трепне, 
Камоли да скрати време. 
А тек кад је о продужавању реч,
Тек тада ништа. 

Смрт ће доћи тачно у секунду,
Не мораш да навијаш сат,
Нити да усаглашаваш време.
Све ће бити на време.
Па шта ће ти онда сат.

IX
Чека се јутро, са нестрпљењем,
Споро се примиче, шуња се кроз  ноћ 
И кроз маглу у глави
Као да је једино и не дај Боже последње!
А куд се дедоше онолика јутра, 
Нико да озбиљно потегне то питање.
Морам смислити како да се ратосиљам неких

година.
(Много ми је!
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Натоварило се,
Само пар њих да откачим,
Оних најгорих.)
На ову генијалну идеју
Дошао сам јутрос,
И сам се себи смејем.
Најтеже су ми ове последње.
Да вратим сат уназад!
Он то неће сам урадити,
Ни за живу главу. 
Човек мора све да ради на силу.
Морао бих да вртим казаљке
Цео божји дан, 
И то обе, 
А опаснија је она мала.
Нико не обраћа пажњу на њу,
Споро иде, скоро нечујно, као црна маца
И кад се окренеш  за петама ти је.
А време те заскочило и јаше,
Јаше те као рагу
А сви од тебе траже 
Да се осећаш као Пегаз.

X
Отпијем гутљај,
Стресем се, 
Прва од јутрос.
Господе!
Дозволи ми да ово размишљање одложим
За следеће јутро:
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Морам да идем, за бабу и за мене да купим,
Хлеб, млеко и новине.
За друго шта - нема се,
Друго шта, и не треба ми,
Доста ми је наш  живот.
Смрт подај ђаволу
Он уме са њом.

XI
Сајџију сам питао, 
Веровали или не, више од милион пута,
И нисам добио никакав одговор,
Па питам сада Господа:
Како сат тачно зна, 
Када човеку треба узети меру?
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СРБА ИГЊAТОВИЋ У 
КЊАЖЕВЦУ 

I
На књижевној вечери у Књажевцу, свом родном

граду,
Мој пријатељ Срба Игњатовић из песме
Одвеза пса и изненада га пусти у салу.
Публика, сем неколицине, није обраћала пажњу на 
                                                                               куче.
Оно је озбиљно схватило своју улогу,
Подвило је реп, село и узрнуло се 
у оне из првих редова.
У тој представи куче било је ту 
Тек да подсети  
На изглед неких  људи.

II
За крај представе
Да би како-тако одобровољио публику
Из првих редова
Која се спремала за бег
Са књижевне вечери и са концерта који је следио,
Мој Срба
Узе своје куче.
Поново га онако зналачки умота у стихове и
Спакова га у нову књигу песама,
Сажали се на публику из првих редова,
Одвеза их и пусти их да иду,
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Убеђен да ће отићи својим кућама.
Био је у заблуди, као и сви прави песници,
Веровао је људима!
А ред је и да се псето мало одмори.

III
Када  је мој Срба спаковао псетанце
На самом крају представе
Тако упаковане илузије поклонио је домаћину,
Да их стручно обрађује, чува, чита и храни свој его
И кученце, ако залаје.
Ако му буде требало за нову књигу
Позајмиће га од Хипноса или од његовог
                                              најбољег ђака.
У најбољем или у најгорем случају, свеједно је, 
Измислиће новог пса, тога данас има на претек.
Има паса ко кусих паса.
Тако, кротко, све до новог читања 
Јеванђеља по Јовану иза цркве на Новом гробљу.
За време вечере из књиге су излазиле друге

животиње, зец, крмак, овца,
Да ли бејаше са јагњетом или сама,
Салате је било колико ти душа иште.
Гости и учесници програма су се измешали, 
Карте су биле испод стола.
Били су весели, играли су се фигурицама
Подбадали су их, свако своју, а понекад и туђу.
Звецкали су тањири, виљушке, ножеви,
Звецкало је оружје.
Наздрављјући домаћину,
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Чувару илузија,
Одолевали су Танатосу.

IV
Домаћин је почео да испраћа госте,
Само оне које није успео да уљуљка,
Било је љубљења, грљења, тапшања, свега и свачега.
Богме, свашта је било.
Не могу у овом тренутку ништа да кажем 
О искрености и другим карактерним особинама
Гостију, било је ту уметника разних сорти, песника,

сликара и политичара.
Дакле, илузиониста свих врста.
Свако је очаравао себе самога покушавајући
На тај начин да дâ сигнал саговорнику,
Да му скрене пажњу.
Нико никога није ни слушао а камоли чуо,
Нико није обраћао пажњу на саговорника,
Све сам самцијати самодржац,
А није ни ред да неко забада нос.
Свако је пио друго неко пиће и доказивао, глупости,

да је то његово лек за душу.
Када су се гости и домаћин решили уљеза,
Почело је право славље.
Још траје, све је то у глави,
Овај пут нема потребе да се лажемо.
Надам се да ћемо се видети на годишњици матуре,
Србо, шта кажеш?

20131220.
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ТО ЈЕ ТО

Кренуо сам истим путем,
Као јуче, према кривом дрвету,
Испред факултета песму да сачекам.
Смешан сам сâм себи, 
Као Фернандо када је био заљубљен. 
Можда сам и ја, 
Видећу!
Ако не знам где сам паркирао аутомобил или
Ако направим неку још већу глупост
И ако не признајем да је моја,
Ако ништа не признајем, 
То је то!
Познаници се чуде шта ми је,
И пролазници врте главама,
И једни и други мисле, 
Посреди је нешто друго. 
То је њихова ствар.
За мене је 
То тô!
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ЧЕКАМ ПЕСМУ
За Биљану Б.

Време мерим и овако,
Често стојим поред кривог дрвета,
Испред Економског факултета у Нишу.
М.Т. песника, чекам,
Књижевне новине да ми донесе.
А најчешће ту, баш на том месту,
Чекам песму.

* * *

Све време морам добро да мотрим,
Ако само за тренутак на сат погледам,
У онај час када кроз подрумска врата груну
Студенти, може се десити, песма је то,
Да утом негде као јегуља штукне,
Или изађе на стражња врата,
Као каква срамежљива студенткиња.
(О, Боже!
Да ли таквих још има?)

* * *

Неки мисле да сам тамо,
Код кривог дрвета само губио време.
Те будале не знају како је то,
Како је мени било лепо. 
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О како сам био срећан 
Док сам песму чекао.
А сада само време чекам.
Све мислим да је и мени и њему боље било,
Кад је свако својим путем ишао,
Сад се само гурамо
На том тесном путу 
Ивицом живота,
А не може се све у исти сат.
Никакво време ми и не треба,
Мени је доста моја песма.
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ПУКО САМ

Пуко сам,
Покушавам да се прикрпим некако,
Али то треба учинити тако да се шав не примети,
Знате какви су људи,
Жене поготово.
Конац треба наћи, да буде чврст
Пожељно је да буде у истој боји,
Као боја живота,
Онда нико неће приметити.
То ти је као кад живот прође поред тебе.
Неки се хватају за сламку,
Ја за свилен конац.
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ПЕСНИКИЊИ ТОДОРИ ШКОРО

I
Драга моја,
Што се селидбе тиче,
То још није готово.
Предстоји ми сигурно још једна,
А када ће бити,
Није моје да знам.

II
Био сам присутан кад поред мене прође онај век,
Са њим одоше и силни миленијуми,
Мене оставише,
Не знам зашто,
Ваљда мисле да још нисам зрео,
Да сам тврд,
Па треба још да се крчкам 
У босанском лонцу.
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ЛЕПОТА

Лепота је она реч
Која ти жари врх језика,
Која ваздан с тобом путује.
А када ти одеш,
Тамо далеко,
Она стоји на крајпуташу.
И све дочекује и испраћа,  
Као мати.
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КОЈА САМ ЈА БУДАЛА

Господе!
Која сам ја будала,
Из овог усраног живота
Да изађем не умем.
А не знам ни зашто бих.
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ЗВОЦАЊЕ УЗ РОЂЕНДАНСКУ 
ЧЕСТИТИКУ

За Мирослава Б. Душанића, из Појезне

Честитам песнику рођендан,
Јутро је, уобичајено,
Жали се: Даска му фали,
Какав би то био песник
А да му не фали,
Да му све буде потаман.
Фали и мени,
Заједно бисмо могли
Од тих дасака које нам фале
Да склепамо један комотан сандучић.
Али рано је,
Нисмо још поравнали даске,
Ни оне које имамо.
Нисмо ми за овај век,
Одложићемо пут и све остало,
Жена га чека,
А и мене чека сијасет недовршених ствари
Ако ћемо поштено,
За човека,
Мало је један век.

* * * 

Када је реч о пријатељу
Морам да нацртам круг,
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И то велики,
Да би могао у њега да уђе
Потом да га тамо сместим, 
Да га утуткам,
Као што је Коста то урадио
У присуству епископа александријског
Када је усред круга тачку ставио,
Као што би и Цоне урадио
Са својим пријатељем.
Тачка је чудо,
Њен део је ништа, 
И зато она може
Све госте да прими,
Све, као песма.
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ДРАГИ МИРОСЛАВЕ
За М.Т. и М.Б.Д.

Добро јутро,
Срећан дан!

Историчари не мере време као људи,
Они мере време од рата до рата.
Њихове брљотине вековима после
Други морају да чисте.

Филозофско време је од доктрине до доктрине,
Сви они нешто муљају по времену.
Најчешће не знају шта тамо траже,
Други знају, али неће да кажу,
Али упорно чекају нову доктрину.

Песнику није потребно време
Њему је довољна песма
И он сам мора да је чисти
Или да је почисти

Уби ме ово време!

Срдачно, твој С.
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МОЈА НАДИЦА 

Ових дана гутам поезију,
Баш сам се лепо поправио.
Нисам више онако цмољав,
Каквог ме је запамтила,
Моја Надица.
Стално ми је говорила, 
Кад ћеш једанпут да се мало погојиш,
Па да личиш на човека.
Боже, кад би ме само видела.
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БИЈЕ У ТИЛ
За М. Б. Д.

Драги Мирославе, 
Шаљем песму за добро расположење. 
Узимати као лек: Без претеривања 
И са уживањем. 
Напунити душу и пред спавање наслонити главу на њу,
Да одвугне. 
Потом можете све појести, одједном, 
Без страха да ћете се загрцнути. 
Делује брзо и ефикасно, 
Као прави пчелињи мед. 
Бије директно у мозак, 
У тил.  
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ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА

Све радим наопако,
Ако је јабука мала и квргава, 
Оставићу је,
Ону лепу ћу појести
Ако је риба мала и ружна, 
Оставићу је
Ону лепу ...
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БИО СИ ЧОВЕК

I  
За Брадоњу се прича по вароши,
Да је у својој вечитој младости био добар комшија
Био је спреман свакој домаћици дрвца за потпалу да

нацепка, ако затреба,
Ако она затражи, чак и ако не треба.
Туђе бриге усисавао је, као да су туђе.
(Баш га брига!)
Дубоко размишљо је, 
Сасвим при дну, примирио се,
Уопште дисао није.
Хтео је да усиса смрт.
(Ни мање ни више!)
Сматрао је, ако тај посао успешно оконча,
Онда ће Он и Бог Отац бити квит.

Ако је луд мислио је,
Није будала. 
Али истина није предмет поезије.
А и судбина као судбина гадна је, а тек Његова,
А шта ће бити са нама којима је ускраћен избор,
Као кад некоме ускратите живот,
То ти је живот.
(Питање живота стално одлажем(о),
А можда је паметније о томе ћутати,
Бар неко време,
Док се прашина не слегне.)
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Нико се није родио сит,
Човек једе од беде, 
Све што је беднији, 
Он је гладнији и жеднији.

II  
И када су у селу сви мислили
Да ће Он правити сандуке
И да ће живети к›о Бог,
На изненађење Бога Оца, одлучио се да промени
                                                                  занимање.
У оно старо добро време,
Није било занимања, шлосер и слично,
Није било много избора,
Није могао (много) да погреши,
Те се он одлучи да скита
И да прави чуда,
Постаће свој човек, човек Бог.
Заметнуо је главу, као сви србијански сељаци,
Када им за то дође време,
Када почну да им расту брчићи,
Накривио је шајкачу.

Намигнуо јој је, дискретно,
Да остали момци кавгаџије, који су били љубоморни 

као пси, не примете.
Њој било је свеједно,
А онда се одједанпут тргла као опарена 
Сетила се да је баш он спречио оно каменовање,
И реши да му се пода.
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Те у ту сврху, замахну ешарпом, као маца репом, 
И то у смеру ветрометине.

Коначно, боље ће проћи с њим,
Него са оним старкељама из куплераја.
Ту кућерину Он је избегавао, из простог разлога, 
да не би случајно срео тамо свога хранитеља, свог 
Бога, Бога Оца, који је био свуда, па и тамо где су

нишчи, што би се рекло, по нашки.

Овај пут све друкчије било је,
И много су се волели, 
И дуго, 
Као будале.
А зли језици и паланчанке причају, 
Да је Он лично створио криво дрво, 
Да би је тамо чекао. 
(Кад га припре.)

Неке од тих женетина су се клеле
Да су га виделе на делу, 
А неке се још куну,
Друге куну,
А она томе не придаје значај,
Ни кинту, а камоли, пет пара.
Чека да он први дође.

III  
У комшилуку куплерај су доселили,
Већ стасао момак, изучио је код Бога Оца занат
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И одлучио је да новим комшијама направи тарабе
Да би могао кроз њих сваког часа да звирне.
Не да би видео ко све од угледне господе долази,
Не, то га није интересовало.
Његово занимање се сводило на то да је посматра
Када се купа
И када јој цар ноге пере.
Тај узвишени посао чекао га је,
Бар једанпут годишње.
(Може и више пута,
Али не треба претеривати.
Будите стрпљиви,
Сачекајте велики четвртак,
Дотле све ће се наместити,
Па и ноге.)
Не њој, њима, 
Ученицима,
Мученицима.
Уосталом, криво дрво је ту,
Ако ви нећете,
Има ко ће под њим чекати.
Увек се нађе понека заљубљена будала.

IV  
За оно време био је веома модеран,
Старе родитеље оставио је
И кренуо је да по свету зјала хвата.
Скитарање му је постало живот.
Био је то судбоносан тренутак
За њега самог и за човечанство.
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Подлегао је чарима младости.
Стао је под криво дрво и постао човек.
Изабрао је пут без повратка.
Мудраци, источни па и наши сведоче о томе,
Људима је оставио веру,
Да ће правећи децу, потом од њих људе,
Кад-тад направити Бога.

Ако сте толико радознали,
Волим се са њом.
Не знам шта је то
Само осећам, нешто ме подилази.
Тако је било и Њему.
Када јој се сасвим предао, 
Неко време су били потпуно одсутни. 
Голишави, као истина.
То била је њихова,
Света тајна.

V
Брадоњу су толики лајали,
Па, могу и ја мало.
Ја му то радим поштено, иза леђа,
Али из милоште,
Из зависти, 
Из чисто људске злобе, 
Из чиста мира
И из великог поштовања.
Не као хришћанин. 
Дакле, не као роб.  
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Као слободан уметник. 

VI  
Његове тзв. следбенике многи не воле,
А нико нема ништа против њега.
Људи мисле да о њему треба, као о свој деци,
На овом и на оном свету,
Да брину његови родитељи.
Ко га је правио тај треба да га чува.
А не, направи га, наћи ће се ко ће да га љуља.
Или, тата купи ми куче,
А сутра ћу ти га дати,
Да га мало прошеташ.

VII
Онакав чупав и разбарушен,
Право речено, зашто сада то да кријемо,
На оном тајном симпозијуму 
Причао је о мени и мојим операцијама
Над људским душама.
И мали Перица је, као старо злопамтило,
Само то запамтио и био је љубоморан, на те скаске,
Као онај буљави пекинезер.
Претеће поруке мобилним телефоном 
Непрекидно слао ми је. 
Још му није јасно,
Да је сада дошло моје време,
Ако то уопште постоји!
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VIII
Његови најбољи ученици,
(Какви ли су они други!)
Хлеб су јели и крв му пили,
(А сада ми кестење да вадимо!)
Толико су били опседнути тим чином
И прањем њихових прашњавих и штрокавих ногу.
(Које су услед претеране влаге, која им је погодовала,

напале гљивице.)
Тако, од туцета ученика, можете мислити,
Цело туце, а нико од њих није запамтио,
Да ли је Он пио своју крв,
А то би сада био највећи могући штос,
Perpetuum mobile!

IX  
Ту демагошку ујдурму са прањем ногу,
Почео је да упражњава, уз велику помпу, и нови 
бискуп
Рима,
Али вара се изабрани
Да ће Бог постати.
С ума сметнуо је
Да онај крст одавно труо је,
А бискупи  ниједно ново дрво посадили нису.
Само су секли!

X
Свашта су радили у име Чупавка,
А он као што добро знате,
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О томе појма није имао. 
(Сви су знали, ал’ нико да зуцне!)
Будућност је осигурана, 
Биће забаве,
Грехе ћемо измишљати и
Тражићемо НН кривца.

XI 
Због Њега мати ме је једном оштро укорила,
Зато што за помоћ да Га молим нисам хтео. 
Други пут сам због Њега укор у школи добио,
Зато што сам ишао да Га молим.
(Нико од ближњих није ми рекао, а забрањено било је.)
Не сећам се више шта сам га молио, 
Много молби на нашем  путу до звезда било је. 
А виц  увек у чему је,  
До рукави да се засучу.
После сам ја литију предводио.
И ево нас двојица докле стигосмо.
Још није звршена прича,
О нашој љубави.

XII
Душа моја испод кривог дрвета је.
Господи, Господи, 
Човек си био,
Само ти знаш како јој је.

Господи, Господи,
Помилуј нас,
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Био си човек,
И знаш са децом како треба.

XIII
Знао си од самог почетка игре,
А ниси ми рекао,
Иако сам се све време у Тебе клео,
Жмуре си са мном играо,
А ниси ни престао! 
И сада знаш да  
Само Те мисао може спасти
Сунца које над главом Ти виси и
Земље која ти је ваздан за петама.
И они су знали, зато 
Мудроме се придружише 
Победе ради.
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СВЕ ЈЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ

I
Свима који нешто славе честитам славу.
Најзад сам пустио “Криво дрво”,
Ако некоме фали кривак, 
Може га узети
Може га читати,
Може срицати,
Може намицати, 
Може измицати,
Све може,
Само,
Ништа не може,
Не може се из ове коже,
О Боже!
И теби тóже.
 
II
Радозналци нека погледају шта пише у заградама, 
Онда ће им  бити јасно, 
Због чега све ово говорим тако гласно,
Зашто ми је пред зору сплансн›о,
И знаће да то није ласно,
(Овако сам изгледао ноћас када сам „искривио“ дрво,
Остатак ноћи сам га исправљао,
Али то дрво није било као оно прво,
Иако сам упорно мрљавио  и настављао.)
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III
У време нашега цара ту су вешали наше лопове,
У време турскога цара ту су вешали наше хајдуке.
Једно, занемарљиво кратко, време ту су вешали веш,
Дугачке и кратке гаће.
 
IV
Криво дрво није зид плача,
До њега се није стизало преко драча,
Некада је било као палача,
Било је ту и математичара  и врача. 
 
V
Ту су неки првили,
Ту су га неки дрвили.
А сад им је као прво,
Криво дрво.
И мени је криво,
Све му живо!

VI
Сад се њему суди,
Јер, нема више људи.
Не будите луди.
 
VII
Дрво се дрви,
И кад сте други и када сте први,
И овако и онако појешће га црви,
Мораш пазити да га не предрви,
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Јер други пут нећеш бити први.

VIII
Ту су неки првили, 
Ту су га неки дрвили,
Тако су се изродили Прван и Првул, 
Њихови потомци су постали,
Кршни момци, политички прваци,
Њих су учили западњаци,
Да су им преци ништаци,      
Кажу, добри су били ђаци,
То више мајка не роди,
Тако се праве смаци,
Који не личе на своје претке,
Врле људе, часне и веома ретке,
Који   нису били никаве крпе, пачавре, метле и четке. 

Нико до њих није Прван
Ни Иван, 
Није Живул,
Није ни Првул.
Дошли су неки ин, 
Њих су школовали Европљани и Амерички џин.
Преци су постали ини,
И због свог великог порекла унапред вини.

Ин су редом покварењаци, 
Ал' су вештаци, 
Учили су праве школе и праве се фини,
Нису као наши преци, горштаци.
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Свима ће нам доћи главе, не брини.

IX
Ту испод дрвета су долазили везири и разни паше,
Ту су им подводили наше снаше.
Ту су се љубавним играма учили млади,
Ту су их мучили љубавни јади,
Ту су их стизале радости
Ту су им Турци и Немци чинили  свакојаке гадости.
Сада на почетку века опет,
Исти,
Турци, фашисти и нацисти
По ко зна који пут, 
Траже да им се прашта,
Нико не разуме, 
Рашта? 
Јашта!
Свашта!
Дрво им је сада криво,
Досад није било,
А сад је криво што је живо.
Шта сада да кажем,
Све му живо!

X
О Брадоњи опет размишљам,
И то чиним сваки пут кад ми је тешко,
Када имам неки проблем са песмом,
Данашње јутро од других не разликује се,
Код фризера га одведох, 
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Да Га за почетак школске године уљуде,
За први час веронауке,
У његовом присуству хоћу деци да кажем,
Да без велике љубави нема велике песме.
Најгоре се осећам када сам у праву,
Знам да ће ме то стићи,
И тада ми је криво,
Све му живо!

XI
У мом бившем селу,
Добро сте прочитали, бившем,
Није грешка. 
Тамо су кршотине од зграда
И од људи,
И црква је кршотина
Ко би рекао да ће после толиких патњи и ратова,
И она постати права забушотина.

XII 
А попови убеђују српске сељаке, 
Да би требали постити,  
Да ништа не брину,
Има ко ће се уместо њих гостити,
Ко ће ждерати и ко ће се купати у вину.

XIII
Шта ће њима те кршотине,
Кад они на душама имају своје огреботине,
И све то је близу,
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Није у Јерусалиму, нити у Витлејему,
А није ни у Паризу.
До гробља се стиже и пешке,
И то без грешке.

XIV
Иза дрвета смо се од себе крили,
Од бивших пријатеља, од комшија
И од непријатеља.
Ту су потом људи већали, пили пиво
И јебали све живо.
Јебали су мајку свима,
Све док није дошла зима.
До пролећа је трајало пребројавање,
И то тела уморног и главе  празне,
Биле су зимске приче разне,
Када је нестало прибојавање,
И када су кренули природа и  људи
Да опет славе дрво, 
И да се све живо и мртво буди,
Да се хвале да им је ту било прво
И да и за то није криво дрво,
Ни кад цео свет полуди.
О, људи, људи!

XV
Опет су се деца пењала на дрво,
Озго пуцао је поглед,
Никоме није био потребан доглед,
Све је било као на длану,
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Снови су били нови у плану,
Видело се небо,
Нико више није зебо,
Чаврљале су птице, 
Тражило се место,
Упирали смо поглед где се звезде гнезде,
Кршили смо прсте, 
Замуцкивали смо често,
Месили смо душу као тесто.
Свако је тврдио,
Као прво да то није обично дрво,
Сви смо се смејали испочетка,
Све до краја школске године,
До њеног свршетка.
Бар тако се причало,
А кажу, ако не лажу, 
Само немојте причати сами, 
Бићете у тами.

XVI
Сећам се срећног доба, 
Када смо играли жмурке и јурке,
Стари су говорили,
Није добро, биће рата,
Ту смо се као деца крили, иза дрвета или иза врата,
А било је много пута и разних џелата,
И око гуше и око врата.

XVII
Ту су се свадбе правиле,
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Ту смо се у миру женили,
А у рату,
Ту смо се са свима крвили. 
После рата смо обијали прагове и врата,
Тражећи правду за мртве,
Пред очима су ми висиле слике силних рођака,

стричева, оца, сина и брата,
Закопаних ко зна куда.

Жена је бесна и луда,
И она база и претура,
И она тражи своје, двоје или троје.

Господи, Господи,
Зар ти није криво?
Све му живо!

XVIII
Не разумем толике учене људе
Који се мешају у послове туђе,
Који протурају лажи,
Док жене мудро ћуте.
Ниједна више не каже,
Кажи ми, кажи,
Да ли је лепша од мене,
Кажи, молим те,
Кажи, само ме не лажи.

XIX
Једне ноћи доживех чудо,
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Дође ми у сан
Јасно као дан.
Од љубави болестан и луд,
Волим је до неба,
Немам куд.

XX
Штуче она, штуче сан
Остах опет сам,
Кад видех иза леђа где се смеју злобници,
Помислих да сам у гробници.
Какав сан,
Прави сам блесан.

XXI
Ту смо се убијали и крвили, и бесомучно стрвили,
Зависно од ужета дрво је било право или криво,
Зависно од слике рата око чијег је било врата,
Да ли око домаћиновог или око врата некога свата,
Или његовог оца, мајке, сина или брата.

XXII
И није то дрво било 
Ни последње ни прво
Са особинама час лепим час грозним
У овом годинама позним.
Ал› оно било је наше, макар да је криво,
Господи, Господи, 
Све му живо!
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XXIII
Испод њега коло се вило
И коловођа ваздан је било,
Смењивали су се делије, Немци, Бугари,
Издајници разни, богме и Угри
Па опет су на ред дошли партизани,
Налицкани, момци одабрани,
Изабраше за вођу Чеду,
Уместо у песму и у коло,
Он их одведе у беду.
Свима беше криво,
Све му живо!

XXIV
У том врзином колу
Све се мењало космичком брзином,
Сељци су ћутали у болу,
Ко да су их тукли топузином.
На крају рата криваца нигде није било
Као да је криво само 
Криво дрво!

XXV
Сетих се свега што је прошло
Не видесмо у тој пометњи шта је дошло,
За трен ми читав рат прође кроз главу
И да су сви људи наши, и да су били у праву.

XXVI
Размишљања о рату беше ми доста,
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Уђосмо у кућу,
На по једну врућу.
Повукох за рукав и задржах и незванога
На погачу и на вино,
Људски јесте, да склопимо братски мир,
Да и њему, а и мени буде свега доста. 

XXVII
Косовски мит од немила до недрага се скита
Не препознаје се од подераног одела и од рита
Накотила се нова елита,
Краду редом, и убијају, нико никог не пита,
Нит ко коме одговара,
Одакле им то богатство и та пара.

XXVIII
Мангупи  утрли нам пут,
До гробља се лакше стиже,
Све је ближе и ближе.
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ОД БОЛЕСТИ БОЉЕГ ЛЕКА 
НЕМА

Данима сам сâм. 
Са грипом расправљам се. 
Око мене су, 
Телевизор, 
(Угашен, а био је покварен! 
Никада отуд ништа добро чуо нисам,
Увек је био покварењачина.
Покварен је и када је исправан.) 

Телефон, 
(Нико се не јавља, 
Иако сви знају да сам најстарији, 
Не звони, зврндов, обичан, само му клепетуша фали.
Тако сам се задужио,
И њих,
Их, их!  
Тако мисле они, 
И то тако мисле од када без пара сам остао.) 

Нема мрава, 
(Хладно им је, као мени око срца.)

У јабукама из фригоа, мртви црви.
(Нису били довољно обучени, 
А време за адаптацију на ниске температуре беше

кратко, као живот.) 
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Раније се појави и понека мисао. 
(Сада само лед и ветар.
А шта ће ти ледена мисао?
Не можеш је ни у виски. 
Магла, можда ће доћи, 
Спора је и досадна, вуче се као мрцина, 
А када се довуче, не уме да се одвуче,
Укипи се и само ћути.)
 
Нема чак ни оних одвратних мува. 
(И оне су нашле боље друштво, 
Отишле су за мрцом у топлије крајеве, 
Ја им нисам добар, борим се, још.) 

Голубица неко време још мрвке чекала је. 
(Видевши да Тесле данима нема,
Узела је перје Белог анђела и вратила се у Милешеву.) 
Сви су некуда отишли, свак својим послом. 
Једни издају књиге, 
Други полажу испите, 
Још да су некога положили.
Неки су отишли да болују,
(Благо њима!)
А неки се тек спремају
Болест да траже.
Све је то издаја.
Радио Београд каже, стигла је магла. 
(Прва помисао била је, 
Доћи ће и дивље гуске.) 
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Када се јави радио Скопље, они кажу, 
Овде Македонско радио. 
(Наши једноставно и фино кажу, 
Овде радио Београд. 
За њих остатак отаџбине и не постоји!) 
Коначно, звони телефон. 
(Погрешан број! 
И то је нешто. 
Раније ме то страшно нервирало. 
Понекад сам се једва уздржао од псовке, 
А понекад, богами!) 

Овако сам могу бар на миру да бринем о држави.
(О њој сви говоре, неки добро, неки лоше,
А нико не брине. 
Једно време у карантин ставили су је, 
Као да је кужна. 
А сад азил јој траже. 
Неки се надају да ће то Европа бити. 
Као мисле да је то боља лудница, него наша Топоница. 
Али њихово мишљење је њихово мишљење. 
Због тога сам ја у предности када сам сâм, 
Могу да се бринем о свему и свачему, 
Баш су ми учинили.
Свака држава јесте ругоба,
А отаџбина је нешто друго.
Али и о ругобама мора неко да брине,
А брига оплемењује.
Па, човек има ћопаво куче, па му суне.)
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Поштар је свратио по обичају код комшинице. 

(ПОШТАР

Претворимо се у уво и
Чујем бат а после
Звони
Провиримо
Испрсила се комшиница
Поштар
Сваког дана он њој нешто
Донесе
Уђе
Остане неко време и
Изађе празан

Брат и ја наизменично
Кроз врата
Мало одшкринута
Ходник јечи
А ми
Кроз рупу
Мислимо),
 
Са ове позиције и са ове локације изгледа ми, 
За душу, 
Од болести бољег лека нема.
(Овај пут се нисам преварио 
То недвосмислено доказују примери неких болести,
Као што су, љубав, поезија, и друге, 
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Њима подобне, које не познајем и не признајем, 
Али са којима живим.
Ако човек има среће да га љубав задеси,
То тако боли,
И он моментално заборавља реуму и све остало.
Од те болести бољег лека нема.)
Можда сте мислили да сам потпуно излапео,
Да сам пи-си заборавио.
(Мало јесам, али скроз нисам,
Оставио сам га за крај, 
Да се засладим.
Да га ја научим памети.
Тај мангуп, попео ми се на главу.
И другима, само људи ћуте, од срамоте,
Да им неко не каже да су сиротиња.
Немају другу забаву, па се попну у фејс, и цепај.
Е, зато ја сада нећу о њему ни словце.
Да види он, ко сам ја.
Ма, нек види, кад већ ја не видим!

Није ни њему лако.
Шта ћу, морам да га трпим,
Он је поред мене једини живи створ у кући.
Носимо се!
Ако он цркне,
Нема ми спаса.
Морамо победити!

С њим проговорим по неку,
Донесе ми новине,
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Одсвира ми понешто.
Када почне Лењинов марш,
Ја смислим да морам у ве-це,
Извиним се и одем.

Кад год кликнем нешто погрешно,
Свирне ми, као на кривини.

Некада ми намигне,
Некада ми се насмеши,
Некада ми да пусу, отпухне са шаке.
Некада ми пред вратима остави пусу.
Некада ми остави срце
И натера ме да се насмешим,
Чак и када сам кисео.
Носимо се!

А зашто вам па пишем све ово?
Носите се и ви! 
Не могу ја уместо вас да болујем.
Не могу и нећу.
Ма, носите се бре, и запамтите,
Само богови који су боловали од љубави,
Постали су људи.

Пре неки дан ме изнервирао.
Толико сам викао на њега,
А он ћути, као покојна жена.
Комшије су мислили да се повампирила.
Потом су мислили да сам се опет оженио.
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Шта сада мисле не знам.
Јадници, увек су у криву.
Мене то забавља, више него њих
Срећом, они не знају,
Иначе бих морао да идем до кривог дрвета,
Да видим, да ли су ме тамо окачили!

Ево шта све морам да радим
Да бих победио.
Морам све ово да кријем, 
Као жена године. 
Сада то раде и мушкарци,
Курве једне!

Људи мисле да је мени тешко,
Али њему је теже.
Трпи и он, извештио се. 
Никада ми не каже све до краја.
Када оде негде далеко,
На наткасни поред кревета обавезно  малу наду ми 

остави.
Онако, да ми прави друштво,
Док не оздравим.
Бринем само да га неки вирус не нападне,
Ви не знате како је то.
Господи, Господи!
Сачувај нас!
Бар док не скупим паре за нови пи-си.)
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ЛЕД

Лед у Сибиру,
Лед у чаши,  
Лед у души. 
Лед бре!
Ледено срце,
Ледене очи,  
Леден осмех.
Лед на Морави. 

Лед бато!
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КАО СВАКИ СМРТНИК

Најбоље је кажу, 
Свака ствар да се постави тамо
Где јој је место.

Ја бих све друкчије,
Али смета ми живот.

У све се он петља.

Он свему даје укус, мирис, тон.
И када су у питању мржња, завист и друге злобе,
А и љубав није наивна ствар,
Све то мирише по њему.

Размишљам, у последње време, све чешће,
Како да га се решим, а да ми не буде ништа,
И да све почнем испочетка.

Али сви су изгледи да ћу
Као сваки смртник, 
Умрети жељан живота.



74

КРИВО ДРВО

БАШ СМО СЕ ЛЕПО ИГРАЛИ

Да живи умиру
На то смо се већ навикли,
А куд нестадоше мртви.

Са животом смо играли жмурке,
Баш смо се лепо играли.

А онда је пао мрак,
Више нисмо морали да жмуримо.
Морали смо на починак.
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ХВАТА МЕ ЈЕЗА

Једнога дана одлучио сам
Да себе оставим себи у наследство. 
То је свакако био први погрешан потез, 
Ал' то је био потез, више их није било.
Све се после решавало само од себе.

Несувисло расипање живота, 
Сејеш као ветар и све оде у ветар,
И све би било добро да нисам порастао.

Он одавно није ја, а сада ни ја нисам он,
Ни ја више нисам ја, а ни он није он.
Више ништа не знам, не знам ни ко је ко.

А касно је, морам да угасим светло.

Хвата ме језа, као пред бомбардовање 
Марта 1999. године када су Амери дошли 
Да нам помогну да срушимо нашу стару кућу,
Старију од њихове државе.
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САМО ДА ПРОЂЕМ КРОЗ 
ЖИВОТ

Реших јутрос да наставим онај текст од јуче. 
Клик! 
И отвори се. 
Погледам, бело! 
Гледах га бело неко време, па одлучих да почнем. 
Реч је о оном редоследу умирања,
О животу који није твој,
И о њој. 
Као да тамо постоји ред. 

Па лепо, станеш, и ако те не боле ноге као мене,
чекаш. 

Чекаш да се начекаш, а ако нећеш да чекаш,
окренеш се,опсујеш у себи, себе, и одеш. 

Као да тамо негде нећеш да чекаш, па тамо ћеш се
тек начекати.

 
Али кад боље размислим, боље је тамо да чекам

него овде.
Тамо је ладовина. 
Овде је вруће, као да неко намерно ложи Сунце по

овој врућинштини, да исцрцамо.
Али ладовина је по заслузи. 
Питање је да ли ће нам тамо давати иће и пиће. 
Овде је било свега у изобиљу, чак и на гробљу, 
А тамо, ко зна!
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Сећам се како су се рођаци утркивали да му донесу,
Разне ђаконије, и сви су непогрешиво знали шта је

волео и кога је волео,
То су они исти који га се не сетише док бејаше жив.
То је за мене велики проблем, јер ови су

немилосрдни, 
Ако ниси са неким у родбинској вези, одмах ти

укину следовање, чак и пре него кренеш тамо. 
А ако си отишао, то ти не гине, испорука се одмах
                                                                    обуставља, 
Па ти види од чега ћеш тамо да живиш онако мртав, 
А и овде си био, кад мртав, кад полумртав.

Када су те закопавали, 
А укопавали су те целог живота, многи су вртели
                                                                       главама, 
Да л› је човек умро, ни ја нисам сигуран, 
Нисам сигуран ни за себе, а камоли за неког другог, 
И то, тамо. 

У таквој ситуацији човек мора озбиљно да се 
замисли над питањем, које је такође веома озбиљно, 
И не тиче се само тебе, 
Али шта њих брига за тебе, то није питање за њих, 
То је твоје питање, а твоје питање је твоје питање и
                                                                   ничије више, 
И ко би требало сада да одговори на твоје питање, 
Свакако не они, они то нису чинили ни до сада, 
Они имају своје проблеме и своја питања и своје 
                                                                занимације, 
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Твоје питање остаје теби, 
Ти треба сам да даш одговор на твоје питање, 
Ако не даш тај очекивани одговор, 
На твоје питање ће одговор дати Он, а они, јок. 
Нисте чули питање, па ни они нису чули, па ништа, 
Он ће чути када за то дође време, а то Он одређује, 
Евентуално, у неким ситуацијама, углавном су

такве ситуације, они одређују, 
Дакле, и овде мораш да чекаш, 
Мораш да чекаш у ред да би дошао на ред.

Твој живот није твоја мисао,
И сад би ти само да то страћиш, по твоме,
Да проћердаш, какве ли па навике, 
Да проћердаш оно што ти ниси створио.
Ту нема изузетака, свако живи туђи живот, 
Живот који му је поклоњен, 
И лаже себе и друге како он живи свој живот,
И лаже себе и друге, да је његов живот најбољи.
У то нико не верује,
А он и даље лаже.
Лаже живот.
Ред се протегао, а живот, 
Лаже ли лаже!

Лаже док чека у ред.
Тако му је лакше.
Пусти човека,
Шта знаш шта му је на срцу. 
Питате за питање, не разумем таква питања, 
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Зашто то питање, када знате питање, 
Питате, само да бисте питали, само да би поставили

питање. 
Коме треба такво питање, које ће остати без

одговора? 
То је питање свих питања, с њим треба опрезно, 
Брзо ће доћи, 
Јер сада месец краће траје, 
Брз је, као кусо куче, и све убрзава, 
Мораш брзо да живиш, брзо и мало да једеш, 
Он убрзава смрт, ред је дужи, али све иде брзо.
Смрт бар не боли као живот.
За све је Он крив, 
Нека ми опрости, али немам више кога да оптужим. 
Месец није цртеж на небу,
Он је само један од дванаесторице,
И све је краћи и краћи.
 
Знају то они који хране своју децу, унуке, праунуке, 
И ја бих тако живео, вероватно, 
Али моји остадоше без поклона, без живота, 
Само зато што нису хтели да чекају, 
И сада ја чекам, али џабе.

Други су створили ту мисао, коју су и крстили,
А ти би хтео њоме да располажеш, као да је твоја,
Или би можда хтео да се ње одрекнеш, 
Као, одричем се себе, одричем се ђавола,
А не питаш се ко си,
А не питаш се чији си,
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А не питаш се зашто си.
И други су постављали таква питања,
Ни они нису знали чему.
За неке се претпоставља да знају,
Они што знају неће да кажу,
Траже да их молиш целог живота. 
Гурнем једног испред себе, да се мало помери, да

мрдне, 
Хтедох само да прођем кроз живот, а он се наљути, 
Брецну се на мене, као да сам ја његово ћопаво

куче, 
Као да нисам овде на истом послу као и он, 
Као да ја нисам ту само чекања ради, 
Него, као ја нешто извољевам. 
Будала! Не схвата, да ће држава имату штету, и то
                        велику, ако ме остави овде да чекам, 
Ако нема пензије, мораће да ме прогласе за случај, 
Социјални случај, а то сам био и сада сам, 
Али сада прелазим доле у вишу категорију. 

Идем, дакле, доле у Србију,
Само да прођем кроз живот, 
После је лако. 
Тамо су сви моји,
Можда неко од њих зна одговор на оно тешко

питање.
Само да чујем. 
Ништа се не види, 
Не знам да ли сам на правом путу.
Кроз живот се и прође, како-тако,
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А кроз смрт никако
У њу се само улази.
Што се смрти тиче, уклопио сам се,
Почео сам да мислим као сав свет,
Одбио сам да мислим на њу, 
Мислим да ја располажем својим туђим животом,
Знам да сам у заблуди, 
Али тако смо мирни и ја и они,
Док се неко не сети.
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И СУТРА

Цело сам јутро чекао,
Песма да ми се укаже.
Сасвим промрзлом од страха
Да неће доћи Господ милостиви
Јави ми се и позва ме да дођем
Горе, ближе Сунцу.
Захвалих се драгом Богу,
Који на сва звона цркве Св. Лука објави, 
И сутра је дан.
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СКОК

Када ми је хладно
Зачас скокнем до Грчке,
Поразговарам са Сократом,
Нагрејем се и лепо се вратим. 
За све то потребно ми је само да легнем,
А понекад само да склопим очи.
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ДА СЕ ПОЛУДИ

Свако време носи своје бреме,
У њему триста ћуди
Да човек полуди!
Господи, Господи!
Да се полуди.

Осећам како ми бриди,
Боли ме кичма, нога, 
Око не види,
Душа да полуди,
Господи, Господи,
Да се полуди.

Притиска ми груди,
Господи, Господи,
Од људи,
Да се полуди.
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БОЛНИЦА

I
Болесници су у тешком стању,
Болница је у тешком срању.
Однекуд су се појавиле сестре 
Нафракане, обесне  и бесне.
За њима  доктори, покисли,
Као да је живот само виски.
Један пацијент, кука, моли и клечи,
Други се жали, Нико ме не лечи,
Није се могло рећи ко је пречи.
Сестра му је придржавала главу,
Друга је тражила шприц,
Доктор, будала,  причао је неки стари виц.
Сви су се ишчуђавали
О парама су се домунђавали.

II
Откуда сада болест да се третира овако високо, 
Човек да се чуди, ил да падне на око.
Миц по миц,
Уз помоћ магије, чаја, разних пилула 
И других сила, и сестринских вила, 
Ако не грешим 
Успео сам врага  да се решим.
Изгледам чио и мио,
Ништа нисам скрио,
Али изглед, као што знамо, вара
И без сестара и без лекара.



86

КРИВО ДРВО

III
Манијак је кидисао,
Покушавао је свим силама да ме сломи,
Да у моје тело уђе што дубље,
Помислио сам да доктора моје срце интересује,
Ал' њега су интересовале само рубље.

Већ смо ушли у другу фазу
Мењали смо позиције, стратегију и брзине,
Он се храни мноме, а мени се нуди пресно месо од 
                                                                          живине,
Остао сам празних гаћа,
Спале су ми панталоне и кошуља негда беше тесна,
Сад је преширока.
Нападачи сабијени у ћошак,
Покупише пинкле и одоше на друго место,
Мене оставише на цедилу, сад ми није тесно.

Стручњаци разних врста пипајући
Испитују болест, којег је порекла,
Не би л' испод прста установили,
Од ког соја  та битанга је потекла.

Да ли је манијак долетео
Или је дојахао
Како би мени доакао,
То питање и другима кости леди,
Дан за даном, светина се стара да им не избледи.

Још се ништа не зна
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Моја глава све је тежа и тежа,
Упекла је као права звезда.

Само што се не стрмекнух,
Погледа ме Господ,
Чух како анђелима телефоном јавља,
Рано је за старца, подај му још мало здравља.

За дан-два, ја са чврсто надам,
Да ћу собом поново да владам!
Извесно је да баш нисам мртав ладан,
Да је манијак савладан,
Али нико не зна кад је жедан крви, ни када је гладан.

Време ће показати где је рај,
Ако Бог да,  
Рећи ће нам крај.
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УМРЕЋУ АЛИ НЕЋУ

Пишем због вас. 
Ружно је рећи за човека да је пас.
Премного је и да човеку додате придев, пас.
Па шта ће бити од нас, 

Ако је човек пас.
Где је онда за нас спас?
Ако смо људи дигнимо глас!
Чујте, хоћу да будем човек,
Вичем на сав глас,
Нећу да будем пас,
Само због вас.

Само због вас,
Нећу да будем пас
Ни час
Ни зачас.

Бићу човек
Во век
Као што беху родитељи моји
И сви наши, куд који
О, људи моји!
Чекаћу да живот стаса,
И код нас да забаса, 
На човека да набаса.
Чекаћу да живот стаса,
Свет да се заталаса,
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Да не буде људи паса,
Ни вук ни вучићи, 
Ни од зле кучке кучићи.
 
Нећу под милим Богом да будем пас. 
Нећу да будем кера, да ме свако шутира и тера, 
Нећу да будем ничија џукела, кучиште, ни псина, 
Ни њихова тетка, ни стрина. 
Нећу, нећу, неееећу! 
Умрећу, али нееећу! 
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ЏАОВ ЧАМАЦ ЗА НЕБО У 
СМЕДЕРЕВУ

Преда мном у првом реду
Џао Лихонг држи Златни кључ Смедерева,
Ја сам на бини у његовом Чамцу за небо.
Од њега лево и десно начичкани Кинези и 
Кинешчићи.
За њима власт, па Смедеревци и Смедеревке. 
Свечана сала је пуна. 
Као да је сâм књаз Милош дошао на вече поезије. 

Пре него почнем да читам песму, Мати,
Неколико лепих речи за нашег врлог домаћина

песника Г. Ђ.
И за Смедеревце, познате по храбрости и по вину, 
А Смедеревке по гласу и лепоти,
Сад ево и по песми.
Почиње представа, љубазни домаћин ме најављује.
Веслам према микрофону,
Који је постављен понад главе кључара.
На бини има и гломазнијих песника од мене,
Свак носи своје бреме, а делимо само судбину

поезије.
Та чињеница ми подгрева илузију да добро

изгледам,
Што је веома важно у тренутку наступа, улива
                                                              сигурност.
Љуља ми се у глави, уобичајена вртоглавица,
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Коју изазвивају снажни таласи поезије.
Уздржавам се да не паднем.
Џао је спреман да притекне у помоћ, за сваки

случај,
Намешта наочаре, трља руке,
Окреће главу мало у страну. 
На лево ухо боље чује,
На десном уху трајно су му уграђене последице
                                              Културне револуције.
Тајац. 
Читам,
Ми смо га испратили за Београд
Да учи за господина,
И додајем, И сада не знам ништа друго да радим.
Џаов Чамац привезујем за Месец,
Одозго, црвен као булка, гледам његове руке

усијане од аплауза.

Да зна моја Надица, шта се овде у Смедереву збило,
Устала би да ме помилује по коси,
А ја бих је прихватио за ону спечену руку.
Отишли бисмо право у Џаов Чамац за небо,
Одвезли бисмо се до Суве планине,
Чамац бих привезао за њену букву подно Стола,
Сео бих поред ње наслонивши главу на њене скуте
Ишчекујући, као некад, причу, 
Био једном један јарац...

После представе, 
Ух! 
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Заврши се још једно светско чудо.
Изађох, зајапурен, да прошетам.
Испред Деспотове куле са крстом, 
Насред Трга небеског мира угледах,
Џао Лихонг са друговима 
Распирује ватру за нове песме.
Чамац за небо се нечујно огледа у води равног 
Дунава.

* * *

Поезија је чудна болест,
Напада и лети и зими,
И то на свим меридијанима.
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ЗАНОСИМ СЕ

За овај живот сам мислио да ми је поклоњен, 
А поклону се у зубе не гледа, 
Зато сам га трпео таквог,
Једног лепог дана схватио сам подвалу,
Живот ми је изнајмљен на одређено време.
За њега морам, и то унапред, велику кирију да

плаћам.

До сада сам се заносио.
Још се заносим.
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ЛЕК

Узми сад ову пусу
И носи је са собом,
За не дај боже.
Није тешка,  
А врло је лековита.
Tаaaко! 
Ја сваког дана узимам
Оне твоје.
И летим. 
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СТАЊЕ

Ти знаш како је дуга ноћ.
Ипак нас је матори насамарио.
Зезнуо нас је до даске:
Измислио је мрак
И утеко!

Узалуд сада ми дозивамо и Њега и Малог,
Нетрагом су нестали. 
А били смо такорећи комшије.
Увек су нам се нашли за време ручка. 
Сада када нам требају,
Нигде их нема.
Мали је имао гадно искуство са људима 
И питање је, 
Да ли ћи икада помислити да опет дође овамо.
Да сам тако прошао, као Он, и ја не бих!

Али да се разумемо ти и ја,
На земљи никада није било много људи.
Ако је таква стање на земљи,
Онда је на фејсу још горе.

* * * 

И што се Њега тиче, 
То је све што нам је оставио у наследство.
За љубав и остале ствари 
Мораћемо сами да се побринемо



96

КРИВО ДРВО

НЕ СПОМИЊИТЕ ИМЕ

Да су се на време појавили
Ловци на главе,
Та гадна фела,
Био бих спасен.

На причу о људима од блата
Насукао сам се као кит.
Сада уместо Њега да молим,
Ја вас преклињем,
Не спомињите име Богдановић узалуд!
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ЈОШ СЕ СНЕБИВА

Пре неколико дана јави ми се пролеће
Онако у пролазу, на брзину,
Нисмо се ни питали.

Данас сам ишао да га потражим.
Изгледа да ћу морати више да се трудим.

И Сунце ми се затурило.

Ни пролећу није лако са мном,
Знам да не трпи моју нарав,
Можда ме зато избегава
Или му се више свиђа зима!

Још се снебива.
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Недељко БОГДАНОВИЋ

ПЕСМА КАО ИСКАЗ 
НЕИЗРЕЦИВОГ

(Уз Криво дрво Стојана Богдановића)

 Песничке књиге Стојана Богдановића 
сустижу нас једна за другом, као да су негде годинама 
чекале да се појаве и да проговоре. Имајући у виду 
оно што објављује ,,после свега“, Богдановић 
остаје аутор за чуђење, јер његове песме збуњују. 
Можда то и нису песме, него истинити записи, 
који се не могу другачије читати него једино  као 
песме. Такав је његов (песнички) језик, такве су 
његове (поетске) слике, таква су његова зрцања и 
срицања, такав је Стојан кад више није професор 
универзитета, научник математичар, политичар, 
кад остане сам са својом болом у присенку живота 
одакле се може испливати једино ако се одупреш 
самом томе животу, узводно (можда зато Стојан 
и пише више кад је живот кренуо смирају, кад су 
престале радне и све друге обавезе, па се срце 
окренуло почетку, а дух прапочетку...).  Он не 
може низводно, од такве је материје, и таквог је 
духа и разума, да свој ток не може уклопити и 
текућу матицу. А живот – онолико диван колико и 
безобразан доноси и односи, доноси и односи, и ти 
пливаш јер је то услов да не потонеш. Једнако ти тај 
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живот поштујеш и  ако умеш да му се насмејеш, да 
му се подсмехнеш, па и да му се наругаш понекад, 
али лепо – песнички, да обрнеш оно што јесте у 
оно што је могло бити да је неко видео како може 
бити другачије. Стојан јесте, он осети песму и с 
њом се поигра, и најдивнија су му места у песмама 
кад тера па окрене друкчије. Ту се чује прасак, као 
кад пуца пупољак, па и ако га не чујеш, можеш се 
надати цвету. 
 Осећам у његовом песничком плетенију 
неки инат, а страх ме да му потражим објашњење; 
осећам неки  победни подсмех, а не могу га везати за 
овог човека, не дâ ми његова доброта да га замислим 
злурадог. Не знам зашто његове најозбиљније 
истине личе на игру, а најневероватније игре 
потврђују неку једноставну истину да мисао држи 
кључеве од свих седам брава одавде до бога, и 
да су они у песми. На једном месту он и каже: 
,,Само Те мисао може спасти“. А мисао има облик 
језика, па су језик и песма (скоро) исто. И не дâ 
се одвојити битак од битке, биће од бивстовања, 
израз од представе. Јер, тек кад се каже, ја то могу 
и осетити и знати. Док се још наслућује, све је у 
ишчекивању, па понекад [и песма је лепа] дотле 
док се чека, док зрачи, а кад се изговори, а онда 
почне да значи, да се умножава, расуђује, некад 
на своју штету, некад на штету судије – говор о 
песми никад не домаши ни лепоту песме, нити 
њену могућност да утиче, да преображава. 

 Не знам ни од кад почиње Богдановићева 
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поетска авантура, јер се може судити само 
узимајући време кад је нешто објављено, а не и 
кад је нешто настало. Можда је он песник од пре 
рођења, да му дошло с наслеђем. Јер, има у његовој 
поезији слика и прилика из далеке историје, које 
оживе тек кад их он веже с оним што се десило 
јуче, или лани, ту и ту, овако једноставно, и 
присно (као у вјеки вјеков!), и  само се чекало да 
дође на ред да се и та једначина реши. Можда се 
то слагало деценијама и пунило га, спремало га за 
неки обрачун који ће донети судбина или околина, 
стижући из виђеног, читаног, преживљеног..., а 
онда дошло време кад хоће напоље, у свет, кад хоће 
да се гласа и шири. Да се реши. Да се опесми. Да 
ли је нешто од свега тога у оној математици коју је 
славио, која има решење и за плус и за минус, и за 
јесте и за није – не знам.

 Данас, после десетак песничких књига, ова 
је ваљда дванаеста или тринаеста  – Криво дрво 
чини нам се најозбиљнијом, најпотпунијом, иако 
се и у неким претходним наилази на оно што је 
критика уочавала и саопштавала, остајући (код 
неких књига)  подаље од оног што су саме књиге 
нудиле. Сам наслов, као да нешто објашњава, као 
да нешто наглашава и такође нам се чини решењем 
загонетке коју осећам као присуство Стојана 
Богдановића у српској поезији. Знајући га (!?), 
помишљам: тамо где је рођен – није живео, тамо 
где је живео – није био математичар, тамо где је 
био срећан није био песник, тамо где је био песник 
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– није био срећан, све се  некако лијави, а лијаво 
или ливо управо је баш у његовој источној Србији 
оно криво (лијар јагње од лурања се уморило под 
ливом крушком заспало!?). Па где израсте то дрво, 
где израсте и где ли процвета, и какве ли плодове 
од њега очекивати?!

 Можда је криво (дрво) управо оно трагично: 
не расте се криво ни квргаво без неке невоље – 
или те тако земља тера, или те тако ветар обликује; 
криво дрво осуђено је да најпре буде посечено; за 
утеху – с кривог дрвета можеш видети оно што с 
правог не можеш, а под њим се можеш и скрити 
за невољу / или за лепоту (,,Дрво криво, а ја 
подвириво“!). Али, криво дрво једнако привлачи 
пажњу као и право, и више задржава поглед. 

 Читам Криво дрво, баш замашне 
поетске творевине, које измичу жанру, које су 
густе од смисла, сублимирају многа искуства 
интелектуалног доживљаја света, записа у којима 
се време вртложи, а сазнања бистре, неке слике 
препознајем, на многим местима се одушевљавам 
језичким решењима, све је ту и треба да овај 
рукопис проценим, да га оценим, да напишем 
рецензију, али – нисам ја за овај задатак, не могу,  
јер за све то треба да га разумем, да умем да се 
изјасним, а песник  ми се мигољи, измиче ми; 
ова поезија све као да ме нешто опомиње, као да 
ме вара, заводи, као да ми иде ,,уз нос“,  и ја се 
онда, ослањам само на свој доживљај, на осећање 
велике присности с исказаним и  на топлину 
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дискурса (подразумеваног или наслућеног), па 
оцена изостаје. 

 Нешто у његовом песмовању већ постаје 
манир. То је једна особена синтакса, кад се све 
слаже како јесте и како је очекивано, а онда 
наступи луцидан заокрет који вас постави на место 
које нисте очекивали. Мислим да је тај тренутак 
Стојаново песничко умеће, и да је све стварано 
зарад тога пробоја опне која се сталожила у слику. 
Ту му се понекад и рима наметне, иако она овде 
није од помоћи, и пре казује о поступку песмовања, 
да песник од ситница прави своју причу, па га 
некад ситнице лепо поведу, оскрену, опомену, 
а понекад му се и подосмехну (шприц – виц), – 
и натегнуто, о олако једнако ми у овим песмама 
не одговара.  Чим бих то ,,прочитао“, или ми се 
таквим учинило, закочило би ме. Најрадије бих га 
читао кад би могло да га не препознам.

 Књигу Стојана Богдановића Криво дрво ја 
читам без могућности да о њој пишем.
 2.
 Прође неколико дана па почнем да поново 
читам подвучена места. Нека и преписујем:
Дођем ту, [под криво дрво] мало постојим,
Гледам са које ће стране наићи песма, (...)
 * 
Песма је као срна, 
Очас се преплаши 
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И штукне у густиш.
 *
Чекам песму а не плач (...)
 *
Само је први плач песма.
 *
(...) мене би оставили (...)
Да замишљам како песма и ја летимо (...)
 *
Без песме човек је као птица без крила.
 *
Годинама треба додавати живот, 
 Оне [године] нису ништа без живота, 
А живот није ништа без песме.
 *
Од песме се човеку заврти мозак.
 *
Никакво време ми не треба, 
Мени је доста моја песма.
 *
Цело сам јутро чекао, 
Песма да ми се укаже.
 *
Поезија је чудна болест 
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Напада и лети и зими.

 А онда станем, јер знајући песника, 
замишљам како ту стоји, иза кривог дрвета, и 
скоро да добацију: Ал си погодио! Па песма се не 
спомиње, она се сама каже. Читај даље!

 ,,А што је онда представљај као другарицу, 
прикажи је као усуд“, одговарам му. ,,Кажи  
’кријем се под дрветом’ и ја ћу знати да је криво; 
кажи ’дрво се сломило’ и ја ћу знати да је било 
право, кажи, просто,  ’дрво’ и ја ако осетим дрвеж, 
–  успео си!“

 Он ћути, и – пише даље.
            3.
 Насумце отварам књигу, баш тамо где пише: 
,,Само Те мисао може спасти“.

 Отписујем: Можда ту није реч о песми, јер 
,,криво дрво“, илити кривак, како се у духовном 
вокабулару завичаја зове оно ,,што ће даш на они“, 
али некад и себи узети (да ти га други не дају!), да 
намириш несагласје у овом компликованом животу, 
у којем за свакога има по нешто, по судбини или 
заслузи, – оно ће овде биће централни појам или 
насловна реч једног изузетно богатог доживљаја 
света и времена, који се све чешће намеће 
освајајући и  најновије канале комуникације 
[Мoжда због тога и Стојан често виси на Fejsu! и 
тамо, ваљда, очекује песму?!].

  Опет прође дан-два, преслишам се и 
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склопим

 Р е ц е н з и ј у

              4.

 КРИВО ДРВО СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА
 (или: Поетски записи из времена кад се 
свако  дрво криви, а сваки кривак дрви)
 
 Криво дрво је дванаеста  књига Стојана 
Богдановића литерарне природе (Биг Бен, 1977; 
Одлазим а остаје нејасно, 1990; Зна се, 1991; 
Црна рупа, 2003, 2004; Господар, 2004; Човек 
песма, 2007;  Бдења и буђења (коаутрорска), 2010; 
Трунке, 2011, 2002; О да, 2013; Обзнана, 2014; 
Ода Господу, 2014), пре којих је аутор остварио 
и значајан опус у науци, будућу да је он доктор 
математичких наука и професор универзитета.

 У овој књизи наставља се, развија, и све 
слободније профилише један песнички поступак 
видан и у неким ранијим Богдановићевим 
књигама: свакодневицом наметнут сиже, 
истанчана вибрација емотивних и интелектуалних 
доживљаја свакодневља и непосредне околине, 
слободнија употреба субстандарних језичких 
средстава (из дијалекта и жаргона, најчешће), 
еротска асоцијативност, скоро наративан израз – 
све то у фином иронијском сказу.

 Аутор не бежи од могућности да  озбиљније 
истине искаже често скоро профаним сликама, 
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прозрачним и свакодневним прозирним изразом 
с лакоћом повезујући просторе (који никад нису 
лишени своје историјске садржајности, напротив) 
и времена, од којих су неке етапе проведене 
у детињству и пуњене завичајном спознајом. 
Могућност спајања и ,,умрежавања“ сложених, 
некад и врло удаљених искустава, чини аутора 
супериорним пред имагинарним саговорником са 
којим песник  води непрестани дијалог, не либећи 
се могућности да му и у око бркне, како би овај 
боље видео оно што чује.

 Код Богдановића се могућност песничког 
израза слободно шири, али увек тако да се види 
како он сам тим поступком влада, да господари 
могућностима, а не да им робује. Све свакодневнија 
терминологија савремене рачунарске технологије 
слободно се меша са лексиском урбане, па 
и руралне, давно упознате и научене (полу)
фразеологије. Свако носи свој смисао и не смета 
што их деле векови,  појмови и представе.

 Није чудо што се поезија једног слободног, 
врло асоцијативног, и сигурног израза јавља управо 
код Стојана Богдановића, сада, у зрело доба живота 
када се свака реч или израз јавља као сублимација 
искуства у сваком погледу (резон, логика, израз...), 
јер то долази из једног врела чије су се издани 
целог живота пуниле спознајама,  знањима, 
животном збиљом и широком културом, да би то 
као нужан запис наједном покуљало из нутрине 
бића које је  деценијама морало одговарати на 
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стручне изазове и службене потребе, и из збирке у 
збирку снажило један песнички ток, који се лакше 
прима него што се одгонета (за неке Богдановићеве 
песме/записе неоходно је или предзнање, или 
познавање реалних околности, понекад и тековина 
цивилизације и културе – уметноси, мита, 
веровања...; треба спојити удаљене пределе, некад 
и наоко неповезиве догађаје, уметничке реалије и 
урбалије, слугу и господара, силника и бедника...).

 Стојан Богдановић у својим књигама, негде 
и изричито, ,,тражи песму“. Несумњиво је да је на 
добром путу, јер уме да се игра, а дух који уме да се 
игра увек је нов, немиран, отворен, с недосањаним 
намерама. Биће да је и то она људска особина која 
песнике одваја од осталих.

 Књигу Криво дрво Стојана Богдановића 
препоручујемо читаоцима као присно штиво које 
благим лековитим својствима ослобађа и намирује, 
али књигу треба објавити из још једног разлога – 
,,да видимо шта ће бити после“.

 (2014, крајем марта, кад избија прва 
лажитрава. Јавиће се и птица цавтитрн. Исклијаће  
оно што једно другом не смета.
 Време песме не престаје.)
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Радивоје МИКИЋ

СТОЈАН БОГДАНОВИЋ:
“КРИВО ДРВО“

 Нова песничка књига Стојана Богдановића 
се може посматрати на два начина. Најпре као књига 
зрелог песника који иза себе већ има врло значајне 
песничке резултате, а потом и као књига песника 
који је, од самог почетка свог књижевног деловања, 
окренут ономе што је нека врста истраживања, 
специфично схваћеног експеримента, и то и кад 
је реч о начину обликовања слике света и кад је 
реч о употреби језика. Ако се посматра као књига 
зрелог песника, „Криво дрво“ ће нам се указати 
као наставак једног на неоавангардном поетичком 
концепту заснованог подухвата који има за циљ да 
осветли оно животно доба у коме појединац има 
утисак да је „пукао“, на једној страни, да му је за 
ушивање  живота потребан конац који треба „да 
буде чврст“, пошто једино тако може да држи на 
окупу оно што се током времена у самом бићу 
песниковом расуло и раздесило, и да му предстоји 
селидба из једног света у други свет, на другој 
страни, само што лирски субјект не може да зна 
кад ће до те селидбе доћи, што показује како се и 
у казивање о смрти може унети хуморно-иронични 
тон. Једном речи, у својој новој књизи песама 



110

КРИВО ДРВО

Стојан Богдановић користи хуморно-ироничну 
перспективу кад дочарава и положај свог лирског 
субјекта и положај својих лирских јунака, као што 
је то песник и књижевни критичар Срба Игњатовић 
у песми  „Срба Игњатовић у Књажевцу“. 
Приказујући у овој песми једну ситуацију која, 
ван сваке сумње, има неку врсту реалистичке 
подлоге (Књажевац је Игњатовићев родни град, 
он је сигурно у том граду имао књижевно вече, 
једнако као што је сигурно да у Књажевцу он 
мора имати пријатеље и познанике), Богдановић 
је постепено казивање превео у фантазмагоричну 
сферу и тако и непосредно показао у чему су 
разлике између тзв. стварног света и његове 
песничке пројекције (пас из песме постаје стварни 
пас у дворани који успоставља врло необичан 
однос са публиком, тачније он ту публику треба 
да натера да буде пажљива), пошто се само тако 
може показати оно што је чисто уметнички ефекат, 
песничка надградња садржаја једне ситуације из  
стварности која је узета као илустрација за однос 
књижевности и тзв. живота. 
 Песничка књига „Криво дрво“ нам 
показује још нешто. Показује нам, наиме, како 
се Стојан Богдановић  јако добро сналази у тзв. 
кратким формама али како он уме да се служи 
и тако сложеним песничким обликом као што је 
поема, облик који су у српску књижевност увели 
романтичари а коме су се песници авангарде и 
модерни песници изнова вратили, укључујући га 
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у сасвим нови поетички амбијент и, по правилу, 
га користећи за градњу  шире засноване слике 
судбине појединца и света у коме се он налази 
. Одлучивши да за наслов своје књиге изабере 
управо наслов уводне поеме, Стојан Богдановић је 
хтео и да нам укаже на чињеницу да та поема има 
посебну улогу – она је, другим речима, нека врста 
поетичке шифре, место на коме се налазе елементи 
који су посебно важни. Ако је ван сваке сумње да 
је Богдановићев однос према тзв. стварном свету 
и појавама у њему доследно критички интониран, 
ако је то, другим речима, објашњење зашто овај 
песник укључује толико хуморно-ироничних 
елемената у свој израз и ако нам већ и сам наслов 
поеме („Криво дрво“) указује на сасвим особен 
положај појединца у свету  (он је нека врста Дон 
Кихота који се, додуше, не бори са ветрењачама 
али који покушава да чини оно што је немогуће – 
да исправи криво дрво а већ код Његоша је, у једној 
врсти потребне модификације, речено „старо 
дрво сломи не исправи“, чиме се сваки у невреме 
започети посао са дрветом приказује као нешто 
узалудно ). И пошто већ уводна поема приказује 
појединца који жели да поправи и себе и свет, који, 
исто тако, жели да демистификује и свој песнички 
посао, логично је што књига „Криво дрво“, 
посматрана као целина, сведочи о настојању да 
се кроз стално приказивање животних ситуација 
и довођење тих ситуација у везу са поезијом и 
књижевношћу уопште стигне и до градње основе 
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за историју једне породице и њене пропасти (о 
томе је реч у поеми „Питао сам сајџију“) и до 
могућности да се песма постави у сасвим посебан 
положај – да буде нека врста лека, да се прикаже 
као нешто исцелитељско (песма „Бије у тил“).
 Оно што је, још од самог почетка 
Бодановићевог песничког деловања, било посебно 
важно у његовој поезији свакако је брига о самом 
изразу, настојање да се користи један посебан 
облик језичке инвенције. Ако нема сумње да је, 
упркос широко коришћеној хумором и иронијом 
суштински обележеној тачки гледишта, више него 
очигледно да у дубљим слојевима Богдановићевих 
песама струји једна меланхолична компонента, 
онда, исто тако, нема сумње да је Богдановић један 
од оних песника који хумором и иронијом, у ствари, 
пригушују могућу патетику, који тако, другим 
речима, уводе могућност да се свест о протицању 
времена и са тим протицањем непосредно повезаног 
сазнања о растакању саме основе људског живота 
застре језичким каламбурима, тим непосредним 
сведочанствима  оне стваралачке употребе језика 
која је најширу примену добила у једноставним 
облицима наше усмене књижевности. Песничка 
књига „Криво дрво“ Стојана Богдановића је 
отуда у самој основи широко заснована песничка 
приповетка о човековом суочавању са протицањем 
времена, са гашењем различитих облика живота, 
о покушајима да се у сфери уметничког израза 
пронађе средство које ће сачувати нешто од онога 



113

стојан богдановић

што је било реални садржај људског живота, али 
је она и сведочанство о томе шта песник тражи 
од језика – могућност да се поиграва са трагиком 
и меланхолијом тако што ће их повезивати на 
крајње необичан начин са различитим животним 
ситуацијама, одузимајући им притом оно што је 
озбиљно и страшно и повезујући их са оним што 
је весело и ведро, што проистиче из начела игре. А 
то, другим речима, значи да је Стојан Богдановић 
у књизи „Криво дрво“ градио једну, у основи, 
карневализовану слику света и живота, знајући 
притом да је основна улога карневала и била да 
ослободи несрећно људско биће притиска који 
доноси тзв. свакодневни живот, живот на који 
належу силна правила и забране. Отуда ми се чини 
да је Стојан Богдановић у књизи „Криво дрво“хтео 
да се подсмехне баш ономе што га узнемирава, 
што уноси неспокојство у његов живот.

Београд, 26. 05. 2014. г.
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Васа ПАВКОВИЋ

КРИВО ДРВО 
СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

1
Криво дрво, нова песничка књига Стојана 
Богдановића, сачињена је од дугих фрагментарних 
песама, које можемо  означити и као поеме; и 
кратких, обично енергичних песама које су више 
или мање повезане са садржајима  тих поема. 
Углавном, све песничке текстове у овој књизи 
обједињавају песников глас и став животне и 
песничке зрелости.

У првој песми, сачињеној од 22 лирска, 
стиховна фрагмента сусрећемо централну 
метафору, али и централни симбол ове књиге – 
криво дрво. Вероватно је реч о стварном дрвету, 
чије место песник врло прецизно одређује, где 
често пролази или куда одлази. То криво дрво је 
тачка на којој, између осталог, чека долазак песме, 
њену појаву – посматрајући околни простор, 
пролазнице и пролазнике и повезујући своју 
ситуацију и ситуацију кривог дрвета са различитим 
садржајима света – конкретним (животним) и 
(конкретним) митским, имагинарним, библијским, 
филозофским... 

У креативној имагинацији Стојана 
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Богдановића песма на коју се чека покрај кривог 
дрвета  указује се као нека врста илуминације 
односно чуда. У том чекању лирског чуда 
неминовно пролази и живот, једини људски живот, 
али он ионако пролази и одмакао је довољно, 
па није штета ни проводити га у бекетовски 
интонираном чекању и очекивању. Каже на једном 
месту Стојан Богдановић:
Песма ако је права,
Није штета причекати...

Јер, мало даље, песник гномски обухвата властито 
животно и песничко искуство: 
А живот није ништа без песме...

Из ових стихова и целе енергије поеме 
Криво дрво происходи читаочев осећај да је за 
Стојана Богдановића песма све односно врхунски 
принцип и да живот вреди  чак и ако пролази 
„само“  у очекивању и дочекивању праве и добре 
песме. Немам ништа против и сам мислим тако.
2
Питањем креирања песме и њеног смисла, српска 
поезија се бави још од Стерије и Његоша, то јест 
откако је индивидуално уметнички „прогледала“.  
Преко Лазе Костића и Змаја,  Ракића и Диса, а 
доцније модерниста, у различитим поетичким 
таласима, то песничко размишљање је преко 
Раичковића, Ивана В. Лалића и Борислава 
Радовића стигло до нас. Стојан Богдановић се у 
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својим зрелим годинама, у ствари придружује 
том дубоком и високом таласу српске песничке 
традиције. Наравно, на властити, препознатљиви 
начин. 

Ако се Криво дрво, као уводна поема бавило 
односом личне егзистенције и креације односно 
смислом поезије – поема Питао сам сајџију, 
сачињена од 12 фрагмената, разматра феномен 
(породичног) времена. Наиме, у некој врсти 
разговора са прастарим кућним сатом, песник 
пролази кроз историју властите породице, која је, 
у малом и свакодневном, и историја многих наших 
породица у протеклом и овом веку. Историја 
ратова, патње, страха и малих успона.

Мада књига Криво дрво није циклусно 
организована, рекао бих да се финале првог, 
уводног дела књиге може видети у четвороделној 
песми Срба Игњатовић у Књажевцу, где с једне 
стране песник Стојан Богдановић наново посматра 
однос песме и реалности, живота и уметности, али 
с друге то чини у одлучније сатиричком кључу, 
што ће постати битна ознака већине текстова у 
Кривом дрвету. Рекао бих да та сатиричност није 
ни оштра ни цинична – она је пре свега заснована 
на животним искуству и жељи да се забележе 
социјално и историјско корозивни мотиви у нашој 
свакодневици.
3
Централни део ове песничке књиге протиче у 
кратким, ефикасним песмама, каткада написаним 
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у слободном стиху, каткада живо римованим, 
које својим садржајима окрзавају мотив  и 
симболику кривог дрвета, тему чекања песме и 
њеног указивања, али и моменте у којима песник 
разматра укупно властито искуство. Песме То је 
то, Чекам песму, Пуко сам, Песникињи Теодори 
Шкоро, Која сам ја будала – најизразитије су у 
овом лирском кругу. У једном моменту као да се 
укупно  егзистенцијално искуство песника Стојана 
Богдановића кристализује у увиђању стања ствари 
„под звездама“. Мислим на песму с насловом 
Лепота која гласи:
Лепота је она реч
Која ти жари врх језика,
Која васдан с тобом путује.
А када ти одеш,
Тамо далеко,
Она стоји на крајпуташу.
И све дочекује и испраћа, 
Као мати.

Неколико песама, сличне тематике и 
погледа на свет и лирику, песник потом упућује 
пријатељима. Мислим на наслове Драги мој 
Мирославе, Бије у Тил... да би се књига поново 
испунила дугим песмама или поемама какве 
су Био си човек (13 фрагмената) и Све је ближе 
и ближе (29 фрагмената).  Обе поеме се враћају 
мотиву кривог дрвета и сатирички, са више или 
мање наративних  елемената, приказују свет као 
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неку врсту сценичног хаоса или карневала  – у 
којем нам је суђено да хтели не хтели учествујемо, 
живимо и преживљавамо. Стојан Богдановић 
доста успешно  свакодневне, понекад и личне и 
обичне призоре, доживљаје и слике преображава 
у песме које су упечатљива бошовска визија 
нашег времена. Могло би се рећи да дуга песма с 
ироничним насловом Од болести бољег лека нема, 
која се бави искуством боловања, окончава трећи 
део књиге Криво дрво.
4
Осећања страха, језе, размишљања о пролазности 
живота и о смрти обележиће наредне, често 
минијатурне, изразито ритмичне песме, међу 
којима бих издвојио минијатуру Скок:
Када ми је хладно 
Зачас скокнем до Грчке.
Поразговарам са Сократом, 
Нагрејем се и лепо се вратим.
За све то потребно ми је само да легнем
А понекад само да склопим очи.

Ова кратка, за Стојана Богдановића тематски 
атипична песма, истиче моћ људске имагинације, 
способност да се у самом себи пронађу могућности 
опоравка, бољег осећања  живота, топлине, 
радости. Она указује и на нарочити континуитет и 
везу са песничком књигом О да.
              Неколико последњих песама у књизи поново 
се враћају искуству боловања и старости, да би 
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последња песма Џаов чамац за небо у Смедереву 
поентирала целину, можда помало неочекивано:
Поезија је чудна болест,
Напада и лети и зими,
И то на свим меридијанима.

5
Нова песничка књига Стојана Богдановића Криво 
дрво складан је наставак његове дуге и интересантне 
песничке пустоловине. Она се истовремено бави 
личним светом и осећајем тог пролазног света, али 
једнако тако сведочи и о конфузним и нејасним 
временима у којима је настајала.  У складу са својим 
годинама, песник мудро и разложно, без патетике 
али и сувишне горчине разматра сложено искуство 
које је иза њега, дуже и упорније се задржавајући 
на актуелном добу у нашој земљи и самом себи. 
Стојећи крај кривог дрвета, као симбола опстајања 
и постојаности, песник проналази у себи и око 
себе мноштво подстицајних песничких мотива, 
који га везују са језиком, културом, породицом, 
пријатељима, коначно са могућношћу говора и 
самоисказивања.

У Панчеву, маја, 2014.
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Мирослав РАДОВАНОВИЋ

СУПТИЛНЕ АНАЛИЗЕ 
ПОЕТСКЕ ИНТИМЕ 

 Стојан Богдановић у збирци песама “Криво 
дрво” успева да успостави систем критичког 
суочења и оспоравања идеала затворене и статичне 
ортодоксије. Искључивост ауторитета он своди на 
ниво људске мере и логичног сагледвања света 
чињеница. Његова поезија препознаје глас човека 
и посебно песника који се одупире механици 
аутоматизма и алијенације без обзира да ли је у 
питању узурпирана легитимност, лажна вредност 
или модел комуникације у ком ишчезава значење. 
Темељни однос човека, односно песника, изграђен 
је на плану метафизичких недоумица. Песник 
твори ситуације на свим нивоима рефлексије о 
смислу постојања и суштини бића, у слојевитом 
пресеку кроз духовно:
“Потом су га једногласно прогласили за Бога,
А ја сам остао поред кривог дрвета,
Своју песму да чекам.
Мени фали дашчица,
Можете мислити колико је фалило Њему,
Што је човек већи, више му и фали,
Али мени не треба царство Његово,
Ја само хоће песама да ми се укаже!”
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    (Криво дрво) 
 У слојевитом пресеку духовног и 
историјског пејзажа песник настоји да препозна 
трагове људског дела и његов смисао и напор 
усмерен је на предвладавању стихије. Суочење 
песника са реалношћу представља могући облик 
сугласја реалности и свести, крутости и истине. 
Елан стихије и догматска емпирија мењају места 
на покретној траци историје негирајући људска 
права што песник ревносно бележи. Песник, 
субјект историје, покушава да циљеве прогреса 
претвори у реалне чињенице људске среће, али 
му то не полази за руком. Животни сан није се 
поистоветио са великим обећањима историје. 
Опсесивна недоумица остаје да доминира, 
једнозначност и непромишљеност су свемоћне 
категорије које побеђују над разумом и правдом:
“Ја чекам песму,
А други, гледам их како некуда журе,
Не чекају ништа,
Рећи ће вам када за то дође време.
Рећи ће вам и ако их као брадоњу закују,
Можда је то прави говор, тај закивак,
Можда је то прави знак, не знам,
Ja чекам,
Чекам песму, а не плач,
Песму чекам,
Чекам да ми се укаже.”
                   (Криво дрво)
 Еманципаторски дух људске мисли (чије 
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искре није погасило чак ни наше време) израз је 
сизифовске свести која постоји у песнику и из сна 
треба да пређе у поље животне збиље. Песма која 
ће наићи је симболични протест против хаотичног 
света, свест о томе да постоји боље и светлије. 
Песник тражи начин да се ослободи заблуда и 
ограничења реалнога живота и да у уметности, 
у певању, потврди трајни израз ослобођења и 
његовог избора начела среће. Суптилне анализе 
тајних подручија људске душе су напор Стојана 
Богдановића, интимни календар који мора доћи и 
надвладати слепи догматизам. Искушења духа и 
напори маште су заправо једина човекова интимна 
драма која отвара просторе самоће и тишине у 
којима стваралачки дух испреда крхку грађевину 
својих снова. Песник исчекује песму која ће доћи 
и сведочити о интимном суочењу усамљеног бића 
са вечним загонеткама света, нестанка, смрти, 
самим собом и својим недумицама:
“Гледам кроз прозор у даљину,
Чекам песма да се појави,
Обично долази са пролећем,
Обучена у хаљине ведрих боја,
Није уштогљена као Енглескиња,
Није ни тако пегава,
Није надмена,
Није.”
            (Криво дрво)
 Богдановић у збирци песама “Криво дрво” 
стално има захтев за проширењем појма песника, 
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за истицањем партикуларности људске судбине и 
несводљивошћу човековог доживљајног концепта. 
Индивидуална представа света као и њен спонтани 
доживљај постају темељни принцип увек у спору 
са околином и наметнутим. Песник истиче да нема 
линераног дефинисања, да тежња конституише 
човеков поглед, властиту судбину, песниково биће 
доводи у питање све дате и наметнуте ауторитете и 
у свом индивидуалном ходу ослања се на искуства 
властите мере и упитаности. Самоспознаја 
одређује све па и границе властитих поступака. 
Субјект преображава околину и самог себе, 
прелази границе априорних система и конвенција. 
Тескоба је на тај начин уступила место нади и 
ведрини, песник је снажно остварио човекову 
индивидуалност непредвидљиву у поступцима и 
нади:
“Лепота је она реч
Која ти жари врх језика,
Која васдан с тобом путује.
А кад ти одеш,
Тамо далеко,
Она стоји на крајпуташу.
И све дочекује и испраћа,
Као мати.

(Лепота)
 Богдановића мучи немир човека опседнутог 
појавама, питањима, неизвесношћу који трага за 
апслоутним одговором у виду видовите појаве 
песника који представе фиксира песничким језиком 
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и ширином. Песнички говор је облик одржања 
властите извесности између животног искуства 
и његове песничке имагинарне трансформације. 
Неизмерно продубљујући песничко искуство 
Богдановић покушава да одгоди и чињеницу 
смрти. Поезија и певање су заправо чин дубоког 
саображења са скривеним смислом, са збиљом која 
је след имагинарних садржаја и песничких снова 
који једини имају коначни смисао. Песник верује 
да реч може изменити смисао света и да је поезија 
заправо други облик егзистенције. Песничко 
стварање је изнад човекове судбине, песнички 
програм и надахнуће успостављају равнотежу и 
склад животних токова:
“Сваког дана су ту, а и ја,
Свако ради свој посао,
Они не раде ништа,
А ја песму чекам, ту поред кривог дрвета.
Ако се не појави до неког доба, чека, чекам,
Па се мислим, на прозор да јој куцнем,
Али нећу да је препадам,
Песма је као срна,
Очас се преплаши
И штукне у густиш.
Нећу да је узнемиравам,
Нећу да је зовем.”
                    (Криво дрво)
 Богдановић у збирци песама “Криво дрво” 
потврђује и своју апсолутну слободу одбацивања 
устаљених образаца и указује на огромне просторе 
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које може прекрити песникова мисао и реч. Песник 
изнова покушава да дефинише свој глас између речи 
и збиље, између датости и хтења. Сваки песнички 
чин изражава свеукупност могућих значења и 
он превазилази облике реалности. Свет за којим 
трага песник у збирци “Криво дрво” је илузорна 
представа, призор неухватљивих контура, идеал за 
којим се чезне. Поезијом и певањем Богдановић 
опстаје у свету свеопште трошности. Интимне 
жеље, скривена значења надваладавају разорне 
снаге света и култове давно постављеног:
“Чамац за небо се начујно огледа у води равног 
                                                                    Дунава.
Поезија је чудна болест,
Напада и лети и зими,
И то на свим меридијанима.”
  (Џаов чамац за небo у Смедереву)
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Душан СТОЈКОВИЋ

ДОЧЕКАНЕ ПЕСМЕ СТОЈАНА 
БОГДАНОВИЋА

 Модерна српска поезија делује на први 
поглед поприлично унисоно. Сви песници за које 
се, понекад сасвим неосновано, мисли како велики 
песници јесу имају своја мала, или мало већа, 
пратећа песничка јата те се стиже до – позајмимо 
згодну Вукову одредницу – лирске чорбине чорбе 
чорбе. Није потребно ни прибележити како ту 
никакве оригиналности, осим умишљене, нема. 
Стојан Богдановић се није, нипошто није, ухватио 
у то коло. Од самог почетка свога песниковања 
градио је свој, сасвим особени, поетски свет и 
устрајао је на томе. Свака његова нова књига 
само је нова коцкица у грађевини чији су темељи 
постављени, на сасвим солидној основи, давно. 
Оне, узете све скупа, граде, фрагментизован – а 
у времену у којем јесмо и не може се остварити 
другачији – мали лирски „роман“, са истим, или 
сличним, или налик на оне који су им претходили, 
главним „јунацима“. У збирци која је пред нама, 
осим самог песника, и – симболичког – кривог 
дрвета, и – метафорички и поетички уведене 
– песме која се, жељно и жедно, очекује, то је и 
Брадоња, Божији син, који се непрекидно налази 
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са нама, а не само у нама где би требало да му је – 
за оне који религиозни јесу – једино право место.
 Богдановићева поезија остаје онаква каква 
је била и у свим његовим ранијим књигама – 
наративна. Ту њену наративност ојачавају, и 
онеобичавају не ретко, хумор и иронија. Не ретко 
такође, но нешто мање него у ранијим збиркама, 
ова поезија је и лудистичка. Она не може, и неће, 
без песничке игре. Нема ничег светог са чим се она 
не п(р)оиграва. Нимало случајно управо Син Божји 
постаје један од главних њених јунака и то тако 
што постаје и више него обичан човек. Необично 
обичан. Песничка игра се не ограничава на онај 
део ове поезије који је превасходно сатиричан и 
критичан. Она осваја и оне песме које су елегичне. 
Једнако и оне које бисмо могли назвати поетичким. 
Једном речју, без песничке игре и песничког 
надигравања, овај poeta ludens не може. 
 Богдановићеве песме су или изузетно 
кратке, праве лирске минијатуре, или изузетно 
дуге, циклусно организоване, праве поеме. У ове 
друге спадају: „Криво дрво“, „Питао сам сајџију“, 
„Био си човек“, „Све је ближе и ближе“. Могли 
бисмо им придодати и, једноделне, „Од болести 
бољег лека нема“ и „Само да прођем кроз живот“. 
Ове две последње испеване су исцела, а претходно 
наведене састоје се из малих песама које су 
тематски груписане у поетску целину. У свима 
њима иронија и специфичан, некад дискретан 
некад помало грубљи, хумор ти су који њихову 
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„причу“ досољавају.
 Поетика ових песма је сасвим хуморна. 
Песма је та, прибележили смо већ, која се 
непрестано ишчекује. Кључно место предвиђено 
за „судар“ песника и песме јесте криво дрво. Дрво 
симболише свеукупност, јединство неба, земље 
и воде. Средиште је света, али и, као симбол 
женског принципа, хранитељски и заштитнички 
вид Велике Мајке. Но, извијено (да ли и криво?) 
дрво има магијско или свето значење са добрим 
или рђавим дејством на људе. 
 У песми „Криво дрво“ песник пише: Није 
ово проза морам да прескочим понешто. Однос 
песника са песмом задобија еротску компоненту 
(песма је та која ће бити убодена): Потом зујиш, 
зујиш, као прави зујкан, / Док не слетиш на њу, на 
праву тему. / Ако то убодеш, онда си на Пегазу, / 
И јашеш, брате, / Јашеш и не попушташ, / Док ти 
се песма не укаже. / Гола. Песма (плашљива попут 
срне) не сме се призивати. Мора се дочекати. 
Тек онда је она песма. Када сама себе испева. 
Када се песникова душа отелотвори као песма. 
А Без песме је човек као птица без крила. / [...] 
/ Од песме се човеку заврти мозак, / И ништа га 
не боли.  Песме-чекалице (оне у којима се песма 
ишчекује), осим уводне у збирци, су и: „То је то“, 
„Чекам песму“ и „И сутра“. Но, песник не смеће 
са ума ни једно питање на које не могу ни он, ни 
други, дати прави одговор: Шта је гора пошаст: 
љубав или поезија? За поезију се бар зна: Поезија 
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је чудна болест, / Напада и лети и зими, / И то 
на свим меридијанима („Џаов чамац за небо у 
Смедерево“). Шта је са љубављу? 
 (Потенцијални) неологизми присутни 
у збирци су: зујкан; првити; предрвити; 
смиросати; шумоглав. Воде бој деминутиви 
(наводимо неколике: каишчић; кученце; мрвка; 
полугице; псетанце; сандучић; словце; федерчићи; 
шрафчићи...) и аугментативи и пежоративи (на 
пример: женетина; кршотина; кућерина... ). Ту су 
и неколики „интернетизми“: фејс; пи – си...  
 Бог и песник живе у различитим временима 
(„Криво дрво“). Ево како се онај први хуморно 
портретише у првој песми збирке, оној која је 
књизи позајмила наслов: Мени фали дашчица, / 
Можете мислити колико је фалило Њему. Односно: 
Епископи су га убили и причу су наместили, / У 
великој књизи, отишао је да би дошао, / Није 
ли то исто као, / Иди ми, дођи ми, / Не бринем 
више за њега, / И мртав се сналази. У неколиким 
песмама Христ је, хуморно и интимно, окрштен 
као Брадоња. Ево како он пролази у песми „Био си 
човек“: Брадоњу су толики лајали, / Па, могу и ја 
мало. / Ја му то радим поштено, иза леђа, / Али из 
милоште, / Из зависти, / Из чисто људске злобе, 
/ Из чиста мира / И из великог поштовања. / Не 
као хришћанин, / Дакле, не као роб, / Као слободан 
уметник. У истој песми Брадоња се и Чупавком 
назива и за њега се вели како је са песником 
жмуре... играо. 
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 Песник зна да се поигра и са песничким 
субјектом. Овај пут ређе него у претходним 
збиркама, уноси и особени аутобиографизам. 
Спомиње чланове своје породице и понеки детаљ 
из њихових животних судбина. Ни овде се не 
„прескаче“ хумор: Мене је тај сат нервирао. / 
Баба није марила за њега. / Говорила је, / Моје је 
прошло. / Била је глува, / Као деда. / Није чула ни 
када је поред ње / Прошао онолики живот („Питао 
сам сајџију“). Ни сат није хуморног поштеђен. Он 
има аритмију, јер појело га време (Исто).

Постоји једна хуморна слика која се 
лајтмотивски сели песмама. Реч је о недостатку 
једне или неколико дасака у глави. У једној песми, 
ако би се оне скупиле од њих би могао да се сачини 
нимало тесан сандук.

Честа су апострофирања. Да би се то 
доказало довољно је обратити пажњу на песме 
„Срба Игњатовић у Књажевцу“, „Песникињи 
Тодори Шкоро“, „Драги Мирославе“ и „Џаов 
чамац за небо у Смедереву“. Уз то, читав низ 
песма има посвете које поприлично јасно, додуше 
понекад иницијалима заклоњено, откривају коме 
су намењене и са чијим уметничким радом или 
животним кредом кореспондирају.
 Разноврсност песничких слика (хуморних, 
ироничних, метафоричких, метафизичких...) које 
су само језгро (антиподни пол била би лирска 
нарација) Богдановићеве поезије илустроваћемо 
неколиким примерима: Доста ми је наш живот. 
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/ Смрт подај ђаволу / Он уме са њом („Питао сам 
сајџију“);  Пуко сам / Покушавам да се прикрпим 
некако („Пуко сам“); Ових дана гутам поезију, / 
Баш сам се лепо поправио („Моја Надица“); Хтео 
је да усиса смрт („Био си човек“); (од љубави 
као – лепе – болести; епитет смо позајмили од 
Мјечеслава Јаструна, пољског прозаика) бољег 
лека нема („Од болести бољег лека нема“; 
очигледан је оксиморон – и није једини у збирци 
– који се у наслову ове песме находи); Али сви 
су изгледи да ћу / Као сваки смртник, / Умрети 
жељан живота („Као сваки смртник“, ова слика 
песнички је одазив на крај недовршеног романа 
Газда Младен великог Борисава Станковића, у 
којем главни јунак умире остављајући за собом 
у тевтеру прибележено: Умрећу рањав и жељан); 
Хвата ме језа, као пред бомбардовање / Марта 
1999. године када су Амери дошли / Да нам помогну 
да срушимо нашу стару кућу, / Старију од њихове 
државе („Хвата ме језа“); Ту нема изузетака, свако 
живи туђи живот, / Живот који му је поклоњен, 
/ И лаже себе и друге како он живи свој живот 
(„“Само да прођем кроз живот“); Смрт бар не боли 
као живот (Исто); Само да прођем кроз живот, / 
После је лако (Исто).  

Звук овање (вешто активирање алитерација 
и асонанци пре свега) илустроваћемо једним 
јединим, али упечатљивим, примером: Све сам 
самцијати самодржац („Срба Игњатовић у 
Књажевцу“). Посебно у песмама којима се збирка 
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окончава учестало је и римовање. Збијено. Не 
ретко, прибегава се и унутрашњој рими која собом 
доноси алитерације и асонанце. 
 Поновићемо оно чиме смо окончали текст 
претходној збирци – О да (2013) аутора о којем 
пишемо: Стојан  Богдановић је песник чије се 
песме лако читају, а тешко заборављају.
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БЕЛЕШКА О ПЕСНИКУ

Стојан Богдановић је рођен 1944. године у Великом 
Боњинцу, Бабушница. Основну школу и гимназију 
завршио је у Књажевцу. Студирао је у Београду, 
Паризу и Новом Саду. Доктор је математичких 
наука. Пише поезију, приче, есеје, афоризме... Песме 
су му превођене на енглески, француски, румунски, 
италијански и грчки језик. Почасни је грађанин 
Књажевца. Добитник је награде  ,,11. јануар“ , 
највећег признања града Ниша.
 
Објавио је следеће књиге:
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 (Панчево, 2011/2012; Књажевац, 2011)
О да (Књажевац  – Београд, 2013)
Обзнана (Ниш, 2014)
Ода Господу (Ниш, 2014)
Криво дрво, поема  (Ниш, 2014)
Сабране песме (Књажевац, 2014)
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