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САБРАНЕ ПЕСМЕ
биг бен

 
Стојан Богдановић, 1945.

Велико Боњинце
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стојан богдановић

БИГ БЕН

Дође до дежурног бога
Он је уведе у собу генерално/г
Зна се
Генерална проба
Брзо су то свршили
Затим улази Г директор
Директ/орални разговор
То дуго траје
И врло је Д
После свега
Он је предаје искусним саветницима
Уводе је у посао
И изводе је
Испит за испитом
Искушења велика
Срећом све их је положила
И сад ради као Биг Бен
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
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* * *
Устане на леву страну
(Као то је неки знак)
Рашчеречи ципелу
Повуче је за језик
И гурне обе десне
Једна је дрвена
А друга од неког другог
        Дрвета
Позајмио му неки
Напуштајући болницу
После извесног
Кад се исцепа
Онда он мења
Али овај пут
Гура обе десне
     У десну
Затим устане
Одмара се и чека
     НекоГ
Док то ради
Ослушкује пулс
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* * *
Седнем
Узмем новине
За суседним столом
Неки човек
већ буљи
Из новина
Преко ноћи
порасте ми 
Морал
Треснем о сто 
Болне ме орган
изам опет
И сетим се
Да сам га 
У новинама
Човек од поверења
И он мене
Па ни(шта)
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ИЗ КЊИГЕ У КЊИГУ

Камена глава зараста у боре
А кроз прсте провлаче се дивљи
Погледи према пупољцима
Лепа мисао је увређена
Устаје из постеље
И гола излази кроз уста
Напољу је дочекују
Изненађена
Господа од речи
До гуше закопчана папирима
Гризе мраз речи
Лепотица почиње да се сели
Проблеми с великим и малим
Потуца се 
Из књиге у књигу
Каје се 
Вратила би се
Али сад је већ
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* * *
Легнем
И почнем да прогањам осе
Уђе ми портир у главу
Звизнем још два три пута
Знајући моју
 Нарав/но
Нечујно се удаљи
Почнем да скраћујем
 Дужину
Опет уђе неки портир
Брзо се сетим канцеларије
Јурнем
И сплетем задовољство
Уместо директора
 Из главе
Излети једна
 Плава
 Огромна
 Чворуга
Док је мазим
 Испред огледала
Мигољи се једна осица
Прихватим је
И тако је стегнем
Тек онда



12

САБРАНЕ ПЕСМЕ
биг бен

 Схватим
Да је портир
 Пробудио
Погрешног човека
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60 RUE DAVY
75017 PARIS

Остављам ствари
Примећујем да је неко спавао пре мене
Госпођа из Португалије ме оставља
Напољу је већ касно а ја сам гладан
Обришем ћебетом ципеле као што је то
Радио претходни спавач и остали пре
Залупим врата и кренем надоле лагано
Наравно јер степенице су последњи пут
Поправљане у току рата кажу становао је
Неки Оbergruppenführer родом из Alsacea
Да није било њега станари би сада летели
Овако прогнани муче муку са дрвеним
Степеништем ако нисте обазриви црви
Којима је то још једина храна могу
Да вас уједу за ђон били бисте срећни
Али да вам скрљају врат и то посредно
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
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* * *
На програму су данас драги слушаоци
Затим долази свита Из телефонског именика
Преписаћемо Имена главних и одговорних
Уредника ставити на тапет
           За сваки случај
Оградићемо се нерадом Јавно
    Прошетам се
По дијагонали собе
         Након успешно одигране улоге
         По мишљењу огромне већине
         Која представу није ни видела

За време доручка прелиставам политику
Рaзлог за long séjour en France
      Préfet de Police
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ПАСЈИ ЖИВОТ

Неки људи
Носе торбе пуне пасјег живота
Они беднији гурају га по џеповима
Ако је краћи појешће га до метроа
Тамо нестану Меркају једни друге
Мисле Овај је Богат Овај није
А сви иду на посао Због апела владе
Ја мислим Ова је Преспавам
После чекам следећу жртву Очима
Јави ми се чим уђе Дохватим је
Онда она забаци косу Ја се као
Наљутим Спремим своје ствари
Дурим се У пролазу је очешем
Тобож ненамерно И журно изађем
После ми криво Сачекам следећи
Метро Уђем и изађем Тога дана
Било је врло занимљиво По изласку
По доласку испред marchéa свратим
Да бих купио мало Пасјег
Кажу ми нема више Продали су и
Последње парче Ја преспавао у 
Метроу Видим лажу ме али 
Не могу им ништља јер су љубазни
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Пре буђења Захвалим се Богу
За тај дан
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СТВАР ЈЕ ЈАСНА Песник има право

У време земљотреса
У Кини преко пола милиона мртвих
Моја жена не разуме Зашто
Песници врше самоубиства
Али ствар је јасна
Пре поласка на заказани
Састанак не заборави
Назови ме
У понедељак број 44 485
Стомаклију сам купила
Саша спава у другој соби
Верујем да ћемо се срести
Према статуту потребно је
Израдити прецизан правилник О
И о књизи би требало говорити
Ствар је јасна
У књижари су се
Кријући подсмехе гуркали
Ко ће ми је дати
Напослетку поштено сам се
Одужио и нисам се покајао
Била је добра (нето 5 h)
На жалост моја жена Не
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      Мисли као ја
Око подне налазимо се Код Парка
Из џепа вадим ОКО
Али ствар је јасна
После ручка принудно спавам С десне
Син видим да је порастао
Интересује се
Да ли ће као некада бити
Гости у нашој кући Датету се спава
На екрану Лопов у стомаку
Песник има право
На аутобуској станици Можете купити
Излазак у јавност
Користећи глаголско време
Дају ми неко популарно име
  На латинском
Улази у радио-станице Из техничких разлога
Још се не појављује На малом екрану
Рекао сам доћи ћу после један два
Моја жена ништа не разуме
Али ствар је јасна
Песник има право
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* * *
Невреме гута
           Време
Савршеним Недоходом
Долази
 С/п/ратовима
Слави и бљује
Лепоте
 Заблуде
   Великости
Огледала
Сазданог од будућих
Парова
 Очију
А очи једнако
  Све
Једно од другог
   Боље
Лепше и бистрије
       Ломи и види
До бескућника
Становника суседне дупље
Главе
          Времена
  Невремена
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ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ

Пробудим се
 Уместо тебе
Устанем
 Одмах
Почнем свађу
Са собом
Проклете папуче
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СЛЕДЕЋИ МОЛИМ

Следећи молим
Добар дан докторе
Добар дан
Седите
На шта се жалите
Дугачко тешко неумољиво
Као да је округло
Ако вас заиста боли
Преписаћу вам лек
Узимати по потреби
Време супротног смера
Следећи
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* * *
Добро добро
А где су деца
Ма пусти ме
Али треба да ручамо
Па и нисам гладан
За кога спремам
     Оволика јела
Ако се покваре Деца
     Ће плакати
Ставићемо их у фрижидер
За сутра
А ако се баш покваре
Бацићемо
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* * *
Разлегао се талог
По дну шоље
Има и сад
Пет минута за размишљање
Пре уласка
Свом својом горчином
У туђа уста
И сети се свих ћутања
И кревета тек прекривеног
  Изостанцима
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биг бен

* * *
Намерно пада
 Киша
Цео дан
Старци
 Луњају
         По прошлости
Жмиркају
 Једни другима
Спуштају
 Капке
На ионако /Не/доживљено
         Мрачно
 Време
          Полако их боли
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* * *
Преко дана плешу пожутели
Листови из мрака
Лепе погледе и стопалима
Печатују мокри асфалт
Увече израста шума
Људи
Мрави се строје
И носе последње сламке
Комарци
Пале моторе
Спремају се да посете леђа једне
Узавреле даме с мужевима
Неки погледи већ буше
Чује се негодовање
Један од пријатеља брсти
Комарци узлећу
И виртуозно обрушавају
Она и даље
Видим их после
На листовима испод стола
Преко рамена забацује поглед
Нису више ту
Сад су доле
Испод стола
На врхунцу пламена поставља своју
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Цигарету с балканске стране
Да попушим децо
Па идемо
Кући
Долазе кола с осећањима
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* * *
Досада подгрева
          Глад
Долази крупним корацима
Човек у белом свету
Нуди цело поподне
Чинило ми се да сам рекао
Цео дан
Гледа кроз мене
Негде далеко у ништа
Једва додајем
         Истину
Ако могу поручио бих још
Један дан светлости
Јео сам и прошле године
Чудно инспиративан укус
Дуго ми се чинило да сам 
          Сит
Лажем као и увек
     У мањим и већим количинама
Мислим
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ЛЕТ

Осуђен 
На живот и смрт
Традиционално окићен
(Само мушким накитом)
Сиђем сам
(Мушка сујета)
 С брега
Зграбим Инат
Подметнем
И почнем да гурам
Ви знате како је (тешко)
 Длановима
Кад пуцају бубне опне
Руке губе Невиност
Иза леђа
Купање у крви
И лет до одсутности
Шта могу
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НА ПРЕДГРАЂУ

Пошто смо се посвађали
Замислим се и
Онако расејан испустим
дах
Заболи ме празно место
      На клупи у парку
Почне да ме мучи полусавест
Ипак довучем се
Подигнем оно мало мозга
Пажљиво га разгледам
Да се није негде улубио
Одувам прашину и вратим га
      У лево-десну празнину
Тек што сам га ставио
Избије kurzschluβ у трафо станици
      На предграђу
Настаје потпун мрак
Шта сам могао
Помирим се и
Настављамо да се волимо 
      У мраку
Онако без мозга
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ГНЕЗДИ СЕ КИША

Издужујем поглед
И после тачке
Протежем се 
Скрхан заузмем своје место
  У последњем реду
Узјашем
И дуго дуго јашем
Ноћ у пратњи месеца
Узалуд
Лево по мало још увек искри
У десном оквири се сеоба неба
Док очекујем појаву сунца
  Из друге улице
У оба гнезди се киша
А рогоње већ купују
И халапљиво једу
Прво издање
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* * *
У арену улазе заједно
Лафови и гладијатори
На трибинама скамењени
Народ почиње
Гласно
Поглед на једну
Па на другу ногу
Подрхтава му од замишљеног
Чекања с друге стране себе
Противник за то Време
Вади око
 Из џепа
Јавља се срце на образима
До испод утробе
 Виси наслеђе
Скоро ту
 Испод колена
Одроњава се народ
 Испуцале ноге
Одбацују по један смотуљак прошлости
 Верујући
Може се
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У ПОВЕРЕЊУ

Пред крај
Ипак прогледам
У комшилуку
Осетим задовољство
Што ми се то десило
Боље икад
Претпостављате да нисам био
Од оних тако
Чим сам ушао у собу
Погледима
Почнем да пресвлачим домаћицу
Пресвучем најпре њене
Слике и
На зиду изнад кревета
Виси неки човек
Помислих брат или домаћин
На супротној страни још једна
Слика
Млади јаки људи а
Вероватно нису били у рату
На истој страни
Већ сам био тамо
У мислима
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Копрцала се поред мене
На самој ивици ухватим јој
Један поглед
          Кроз рупу
Отегло ми се
Нешто смешно
Хтео сам да кажем
Тек показа ми она прст
И шапатом
Да ли би хтео са мном да
Попијеш
Биће боље Биће
Тог тренутка сретох покојника
Истовремено осетих
Спопада ме врућина и
На таласима другог програма
Земљотрес
Две три секунде
Мук
И паде слика
Из главе
Просу се ордење
Сунем се и
Напипам своје бутине
Пренух се и
Закључих да је имао право
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Што се њих двоје тиче
Уистину била је она
Биолошки шармантна
И он је своје искористио
Умро је
У поверењу
Да ли је то важно
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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
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ДОКТОРКА

Ујутру купујем цвеће и 
Хитам прама болници
На степеништу срећем сестру
Питам је шта сам направио
Од себе
Премеравам је и
Она ми одговара
Дођите вечерас па ћемо видети
И докторка ради ноћас
Инсистирам
Ни доктор није ту
Она већ нервозна
Уздише
Ја без њега не могу
Неких пет стотина година
На мини ТВ пријемнику Појави се
Прапра прадед са сабљом
У десној
Повремено губи се слика
Мени то не смета
Важно да чујем
         Резултат
У нашој фамилији од вајкада
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Тон је једноличан
Рађају се наследници

Успут сам размишљао
Где сам се затурио
И како ће ме вечерас примити
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ВАЈАР

Изнад узглавља стоји
На давно расточеном постољу
Моја глава из детињства
Мој отац у оно време непознат
        Вајар
Ни дан данас није постао
По причању мајке
Радио је за своју душу
Неки људи издају се
Да су му били пријатељи и
Да су га добро познавали
Кажу Био је добар човек
И био је поносан
На своју мушку главу
Свог првенца

Долазили су зналци
Обећавали
Да ће главу заштитити
До извоза на сметлиште

Ако се глава не разбије
Приликом транспорта
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Још ћемо видети
Шта је направио
Мој



 



ОДЛАЗИМ А 
ОСТАЈЕ НЕЈАСНO
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одлазим а остаје нејасно

Стојан Богдановић, Велико Боњинце, 1948.
У порти цркве Светог Николаја
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иди едипе

покуњен помало зле воље увежбава јефтине
љубавне игре искуством великог мајстора

надомешта
при том до изражаја долази страст за пешачењем
док га девојчице траже у шољици кафе замишља

себе
као бога између суве планине и бабичке горе
појашњава му се како је арсеније богдановић 1240
године стигао у месић већ у сутону страст га обузима
сасвим предаје се свршава потпуно разложно потом
смирен замишља блитву с рибом из панонског мора
и тихо едипу шапуће на увце иди иди
јеби си матер
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

равнодневница над панчевачким 
ритом (детаљ)

подне
враћам се из београда
дочекују ме румуни
интересују се за црногорску поезију
доносим књижевну реч
и сваког дана мислим
шта треба
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одлазим а остаје нејасно

није поштено да вам сада кажем да сам
спавао са платоном још као дечак и није
он једина курва са којом сам спавао
са некима је то дуже трајало
приликом упознавања били смо помало
обазриви после он ме све више волео
било ми је непријатно да му кажем
људи у граду показују прстом на мене
ни политичари нису равнодушни
у градској библиотеци изналазим старе и
нове курве бришем прашину разазнајем им лице
грлим их грлимо се грлимо улазим у њих
видим ушао сам у погрешно црево
хватамо се у коштац черечимо и кидишемо
кидам парче по парче не предају се
(курве често лежу али ретко спавају)
избацују ме на улицу голишав претим
са асфалта подижем себи морал објашњавам
толико пута дочекали смо заједно нову годину
и толике године сам га неговао
подавао ми се и када је био болестан
имао сам право али косо а сада
одлазим а остаје нејасно
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

да ли ћемо до краја месеца морати
да опонашамо диогена
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књижевна порота

потребно је извесно време да живимо
да бисмо могли незнатно мало да умиремо
успемо ли да измислимо бар једно шепаво
слово онако мртви бринућемо о његовој судбини
сећајући се имена неких људи из литературе
наизменично ћемо постављати питања
студенти ће одговарати опседнути проблемима

узраста
надајући се да нико неће приметити
оних неколико лоших стихова пред конобаром
гласно ћемо поставити суштинско питање
одговор ћемо појаснити придржавајући се 
правила о методи дубље ћемо анализирати
саговорника из психологије позајмићемо
чекић и длето лукаво ћемо му понудити
стрпљење затим једним прецизним ударцем
покушаћемо да му отворимо лобању
не успемо ли опростићемо му што је такав
и препустићемо га онима који су вештији
у обављању овако сложених и одговорних послова
после завршене школе покушаваћемо исто
неко време још живећемо под утиском
да нам је ствар у рукама потом ћемо кренути
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

старим путем повремено ћемо се заустављати
убеђени да добро мислимо
у његовом присуству оговараћемо познатије

књижевнике
доживи ли пристојну старост од рецимо сто двеста

година
схватиће да је одживео и да је успео
у то време неће се појављивати људи
ради лажног сведочења порота ће бити у пуном

саставу
међутим
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извесно је нису сви пси боксери

за време погреба намерно ћу испасти
из ковчега да би збунио публику
ескивираћу боксера после борбе са супругом
пошто се будем измигољио из конопаца
љубазно ћемо га дочекати као правог песника
на почетку разговора упозорићу га 
на обавезе које га очекују по изласку његове 
прве књиге и понашање према критичарима
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

ако сократ сврати у вашу кућу

без бриге нико не једе поезију
ако којим случајем у вашу кућу сврати сократ
замолите мајку да за њега размести кревет
у гостинској соби потрудите се и ви
за ту прилику потребно је само мало соли и
парче хлеба ако имате
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докле су стигли песници од којих се 
много очекује

степен изненађења уз садејство свих расположивих
снага препад и избор терена са тежом

конфигурацијом песме
неминовно доводе до резултата које ћемо изложити
мртва војска песника неуморно збуњује непријатеља
поражене чете повлаче се и налазе подршку у

дубинама
националних библиотека млади песници и писци

уопште
повлаче се по клиникама неки већ имају чир

ууууууууу
стомаку неки засути оспама покушавају изаћи
кроз одшкринута врата довикујући будућим

учитељицама
прошло је време самозадовољавања и ако треба
употребићемо силу морамо прећи на конкретне

ствари
а што се поезије тиче то ће нам бити први

послератни
домаћи задатак обећавамо да ћемо га самостално

урадити
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

попови и учитељи нису оптимисти али ствар стоји
овако  ________________________________

(нека читалац сам упише одговор то је сада 
модерно)
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шта ће убудуће радити данашњи 
песници

одмарајући спремам се да пишем поезију
уморивши се довољно осећам задовољство мало

знам
посећујем неке пријатеље знају много видим

страшно
не могу да се сетим да ли је мој пријатељ платон
био у праву изговоривши истину није добар онај
ко мало зна ако је реч о поезији онда јасно је
гласније ће певати а ја морам да храним канаринца
иначе од поезије ништа једног дана верујем
нико неће писати поезију а данашњи песници 
подучаваће смеху нечије родитеље
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

да ли ће јапанац успети да порасте 
(ако променимо боју пиринча)

микану

по навици тражим песме у пољима
у очекивању позива узимам панталоне
испод пегле обећавам вечерас
нећу се напити
у формалним теоријама тога нема а
што се тиче појма семантичке последице
из хипотезе излази g fregeov начин писања
уопште ми не одговара те се машам russelovog
при том је principia mathematica заиста
изванредно написана с друге стране
мудрост запада

вечераћемо као обично нас троје а сутра
на путу за зрењанин изгубићу бар једноГ
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касније ћемо видети шта о томе 
мисли ајнштајн

на улазу у поезију испуњавам формулар
штампаним словима исписујем биг бен
на другом спрату продајем га службеници
најпре разгледа главу власника
потом уобичајена питања о пореклу

ја сам унук николе г богдановића
каплара из штаба моравске дивизије

усуђујем се одоздо

не мислите ваљда да ме жените

гледа биг бен одмахује преко телефона
и г уреднику саопштава тачно време

касније ћемо видети шта о томе мисли ајнштајн
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

Миодраг Богдановић, десно.
Ниш, 1928.
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престолонаследник лично

бришем зној и
ућуткујем жену
деци претим богом
није ме баш задужио
обмануо ме озбиљно
последњи пут
приликом пробоја солунског фронта
када сам једном егејцу
оставио леву ногу
ратни другови су помогли
да је лепо прережем
тада
престолонаследник лично
одликовао ме
и обећао земљу
после
било је пречег посла
он и председник владе
стално су заузети
срео сам га једанпут
у сну
и
журио је



58

САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

да прошеви свастику
разумем га
млад је
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* * *
недељни ручак заказан је за 13 h
припреме пред полазак обавезне
четку проналазим у купатилу
баба ми објашњава
где јој је место на слици
свечано излазимо у јавност
пред вратима позирамо
потом групно улазимо у главу
из ње вадим фотографију
и целу фамилију вешам
на зид испред нас

даље се не сећам
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

 
Миодраг и Надица Богдановић, пред цигланом „Никола Богдановић 

и синови“, Јаловик Извор, 1938.
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после смрти таште

осећа се празник прасе и
пуњена ћурка
тек десет часова
младеж гура се са стране
гледа песника очекује реч
лебди питање
да ли сте прочитали моју последњу
књигу
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

пита моја жена
шта ћемо са брамсом

уобичајена расправа у кући
у присуству брамса и мађарских цигана
врше се припреме за починак
фројд већ спава у девојачкој соби

преморени пажљиво бирамо најближи кревет
за почетак песме довољно

сутра за време доручка причаћемо са фројдом
а брамсу ако буде досадно
понудићемо цигане
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* * *
опет сам одлучио да пишем
поигравам се машином
пипкам је
слова надошла
исправим парче
и добро увежбаним покретима ставим га унутра

испод прста осећам није сасвим равно
и однекуд чујем
тако тако
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

октобра 1977 у београду

стрпљиво чекам да се појави ас
онако у деловима
томаж шаламун не мисли
да је језик деструктиван
пред зору
предлажем повратак поезији
итд напољу
устајем рано
да не бих остао без ципела
уосталом
човечанство се може спасти
само ако на време једе и доста спава
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* * *
атину преплавили ходочасници
европски па и други
призор несвакидашњи
грци оптимистички расположени
врше припреме за покрштавање зевса
он разочаран представом у епидаурусу
забарикадирао се на олимпу
повремено прима посете
на енглеском немачком француском
на грчком цена је 50 драхми
деца имају попуст жене ништа
на свакој улазници дежурни је перикле
лево је потпис гувернера провинције
десно један нечитак
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

* * *
измислио сам мрежу за хватање глагола
приликом дизања доста тога ми испадне
ипак бележим и стављам у задњи џеп песме
месо заједно са реуматичним костима
излажем сунцу
кад мрави скину месо кости наставе
а глагол чучи у хладовини и чека
чека да исусу порасту сисице
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* * *
улази у мозак 
прескочи по који нерв
цепа постељицу
и смешта се
при дну дубоко дише
трну истурени делови
од надимања
пред крај искрадам се
наизглед порастао
остајем сам
мамуран
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

лекција из историје

грађански рат у америци 
завршен је
томе 201 година
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глас за песника

уз почасти и уважавања
био сам присутан
публика се спасла поезије
(али не и вечере)
а песник може ли се спасти
или мора да се опонаша
писац из новина
задовољиће се он
публиком макар и школском
социјално порекло није важно
уопште важно је
бити јести пити умерено прсте ломити
немате ли позајмљујте
успех загарантован је користите ли апарат
за ломљење трђих костију
песника не можете уморити
дозвољавајући му да буде гладан
протегнуће се супротно
медицинским разлозима
буде ли морао изуће ципеле
изабравши право место скратиће песму
на теткином каучу сачекаће публику
док она спава загрејаће се просторија



70

САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

буде ли превише топло изустиће
драги моји да ли ћемо га разумети
одговориће наследници 
слава им
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* * *
потписали смо самоуправни споразум
потом сам одлучио
у присуству р м рилкеа
поезију потребно је писати
како песник мора имати не
о томе ћете чути од песника али
боље сами размислите да
излазак на сцену није на одмет
ту има и женског света
простор свакако
неопходан за ту врсту посла
на почетку песме сигурности ради
ортонормирати базу
(најпогоднији је gram-schmidtov postupak)
и пажљиво затворити врата
алгебра је у питању
ако вас нешто заболи
знајте жалба не одлаже извршење
судији за прекршаје на потпис
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

у стомаку главног уредника ничег 
стваралачког

усредсређујем се на најближе
деци кидам уши
глас америке ионако нико више не слуша
док љ ј парафразира мао це тунга
са неколико динара у џепу препиру се 
пикавци у пепељари гости клуба књижевника
неуморно просипају цара лазара а
царицу        нарочито
осетно узбуђени у политици
пре утакмице југославија – румунија
изузетно храбар човек а

недостаје нешто обично
као одбрана сократова

машина за сецкање имена
извињава се читаоцима
аутори нису важни
уочи првог маја и
у дане државних празника крије се
иза црвених слова
црни на потезу добија
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бели
срећом лист је локалног карактера
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

на том једночасовном путу 
највеселији

погледи нам се умножавају догледно
сваки на своју страну
кријемо испод хаљине успут
наглим трзајима кидамо заноктице
комад по комад
инфилтрира се крв
неке обзнањује црвенило
снебивам се
потом журно скупљам речи и
улазећи распитујем се за децу
пошто су ме уверила да уласком
у свет одраслих нису ништа
посебно добили (кекс и тетра млеко!)
интензивно о свему поразмислио сам
својим великим
ауторитетом задужим једно наивно
парче стограмске хартије
упамти понешто уместо мене
гласно погледам се у полици за књиге
дуго био сам одсутан
да у француској
остатак задржите
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а у граду људи гласно причају

на том једночасовном путу највеселији
био је руди чајавец
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

AD ACTA

Жали се мој један пријатељ Касно је
Почео и у деветнаестој тек први пут
Био у неком другом стању Наравно Ја
Сам тада био на службеном путу
Други пак мој најбољи
Пријатељ опет жали што никада није
Био тако гладан као сада Ја
Сам раније јео уместо себе Друге
Нисам питао Пардон Да ли сте Ви
Јели или је Ја сам тада био
Ви сте то знали али ја сада
Признајем Одавно Почео сам ДА НЕ
Пијем Латим се за цигарету
(У последње време све чешће)
Разуме се Из туђе кутије Не
Купујем их јер штетне су по туђе
Здравље Па сад нема смисла Ви
Друго нешто да радите а ја
Песме да пишем Ја и Не
Рачунам да ћу од Вас баш добити
Нобелову награду У поверењу ћу
Рећи сумњу Писци се
Стављају ad acta Још нешто 
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Чини се да постоји нека разлика
Између задужбине И М Коларца увече
И панчевачке млекаре у подне
Па сад нема смисла Ја да једем
Свој сопствени црвени реп или пак
Само за њега да живим Јер они горе
Испљуваће нешто Што није важно
Бар ће се знати Ако су плаве крви
Биће плаво Суд је једногласно 
Одлучио У овом случају Сведоци
Нису потребни
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

тв дневник 11 и 12 02 1977 
1 и 2 програм

6h 19 минута vw на панчевачком мосту
“руди чајавец” каже стигао је марко
јанковић у студију бе тражимо преко
портира да га позове у дому синдиката
лед зеппелин али нас не пуштају једна
дама купује нам књижевне новине нема
момчилових песама попили смо а
могли смо да гледамо филм договарамо
писање заједничке књиге разлог 
500000 старих динара нису код куће
крца давид такође а имамо само 
још један динар келнеру смо дали 
мало мање но што је требало да му дамо
бату и његовог упадљивог пратиоца
с богом остављамо новом београду
једино што је забрињавајуће пратилац
када се узбуди има обичај да бљује
а зуба мора да жури ташти
вукајло и ја растајемо се морам жену да 
водим на рођендан код пријатеља а
он мора од маме да узме писмо из
љубљане заборавио сам звао је
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азру бар десет пута а одушевила га
песма р з додуше набоде и он
по неки пут у клубу просветних радника
честитке на телевизији цртани филм
пошто смо попили водку сада морамо
јеб мој стари пријатељ пера са
бензинске пумпе страшно га воли док
његова жена ужива у другим стварима
ако баш хоћете могу и да кажем
нећу више употребљавати велика слова 
(и малим се могу писати велике речи)
а ливада из песме каже нисам код куће
жена ми даје кашику а ја размишљам
где сам оставио ципеле можда
чизме али бане је ушао у слободу бос
а мене је пријатно изненадила једна
жена судија за прекршаје уз уобичајену 
музику за ту прилику откопчах
шлиц и
извадих књигу време поче сулудо да
се смеје а из шармантног судије помаља
главу господин секс надаље све клизи
клизи екипно првенство наставља се
на пп полигону смењују се писци и песници
а и прозни по изласку из дневника
пењем се на кухињски сто и вадим указ
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одлазим а остаје нејасно

који сам потписао још 23 априла 1967
уз доста напора пробијам чеону кост и
присутним грађанима саопштавам да сам
свог упадљивог пратиоца прогласио за
мајстора што је својим понашањем и
заслужио и доказао да није немачког
порекла јер ради суботом и недељом
празником нарочито осећам свраб улази
полако али сигурно у савремену српску
поезију колегиница из едиције воли т
шаламуна али некако нису у интимним
односима што ми није криво иако сам
љубоморан на словенца кад већ немам други
избор задовољно их препуштам критичарима
наравно нашим боља казна не постоји
(не односи се на ј л прим с б)
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остављам ствар за сутра

крену све
од узбуђења
како ће ми ући кроз поцепани
          џеп
          а њему набубрила бешика
иако о њему посебно
      водио сам књиговодство
у разговору спомињана је и анти
материја     бар последњих дана
      било је ок мада
кључаоница давно зарђала је а
                  данас смо установили
           и виолински кључ
надлежни орган није водио уредну
      евиденцију према закону
рибе и инсекти имају предност
       над осталима
      што се darwina тиче
о томе други пут али
       насамо
      осећам поново могу да
       пишам
            хватам коња за гриву
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
одлазим а остаје нејасно

            повлачим један потез уназад и
       остављам ствар за
сутра            simplon orient expres
         горе трећи лежај десно
         господин из тринидада
         они испод су празни
         изнад мене енглескиња
да ли је могуће изаћи из ваше земље
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почетак песме

почетак песме увек је пргав
и нема никакве везе са теоријом скупова
и прилично ми ствара проблеме
недавно у зрењанину у војводини када сам
хтео да платим
установим и запрепастим се
не
нико ми није украо новчаник
(како је то уобичајено у оваквим приликама)
тог момента заборавио сам 
(много година касније сетио сам се)
једног значајног српског песника
савременика у џепу старих фармерки
(куповао сам их обично
од цигана из малог лондона)
телефоном пробудио сам оца
све је црнији
све више личи на мене
(ту ваљда важну улогу играју наследни фактори)
ствара ми проблеме
а почетак песме је пргав
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одлазим а остаје нејасно

* * *
поезију потребно је писати
излазак на сцену није на одмет
ту има и женског света
простор свакако
неопходан за ту врсту посла
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* * *
кап по кап
озго
пуштам певцу крв
ето
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одлазим а остаје нејасно

замке ћирилског вира
Вукашину Костићу

паде ми песма с главе
у дубок ћирилски вир
док чекам клобук
мислим



ЗНА СЕ
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зна се

мој поклон онима који мисле да су 
белосветски државници и то први у 
нас

њима је важно само да слика има
рам да не болује
од неке заразне болести
(узимајући у обзир разне
историјске вирусе зле коби)
опијени незнањем
не примећују вредну старицу
тупо буље коњу у зубе

борба петлова је у србији
тако је хтео лазар трифуновић
и би
   с поштовањем
   један србин



89

стојан богдановић

зна се

командант неба и земље са оном
браварском шапом и пола килограма
тешким златним прстеном на средњем
истоку одмахује и притеже зубима
лулу испушили му комунисти
за неки рођендан како приличи
балканском цару лукавство
(нижи степен интелектуалног живљења)
шта можемо он је мислио
треба само убити није то поштено
као вук или то је нешто као
штакор са крилима вампира
(крв нам је попио зато смо ми
тако бледуњави и снени)
са карпата или из загорја
све једно шта ко о томе мисли иду
час на једну час на другу страну
од темишвара до јасеновца о чему
сада нашши брину у книну кад
све мртво пролази кроз наше
празне главе и нико да спомене
прошлост плашећи се да му око 
не оде ал ако заборави
зна се одоше оба
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зна се

ослонац

наш заповедник показује на исток
тамо је felix romuliana
шта ли су римљани хтели то
никоме данас није јасно
шта су мислили то није било
јасно ни њима самима баш сад
ми у очима она слика са гаћицама
окаченим о браву на вратима купатила
остало виси селимо се
у другу просторију зидови су овде
глатки имају уши
морам за нешто да се држим
а и архимед није успео
иако је имао златну полугу
није имао ослонац
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о песми и творцу народа

крећем на пут морам да обиђем
константина теодору заобилазим
намерно не знам шта ми значи
timacum minus распитујем се
код археолога да ли су
на раскрсницама постављене праве
неке жене историјске размећу се својим
официрским брковима указују
на моћ царства из разних крајева
дошли су заповедници да виде свог
победника творца народа

шта да кажем
царство је његово а песма моја
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зна се

* * *
знам читаву гомилу људи 
који нису успели да науче ниједну
лекцију из историје која тражи
непрестано да се мази под јорганом
другачије мисли после
нађу их на неком приградском ђубришту
из сваког ока бар по једна коприва
једино свиње тамо њушкају
нешто покушавају или их сеоски 
џукци повремено запишавају
изгладнели напросто не стижу
до велеградског гробља са оним
бљештавим споменицима испод којих леже 
праве курве
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српска посла

трговачки помоћници су се кајали
што нису повалили газдарицу
кад је требало почео је рат
обули су опанке
заметнули главе
и отишли за краљем
многи од њих нису ни сањали
да ће после рата бити стрељани
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
зна се

 
Миодраг Богдановић и Бранислав Ристић, трговачки помоћници код 

Петра Нику,
Нишка Бања, Ђурђевдан, 1932.
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меса нема без крви

нисам ни ја о томе мислио
док нисам почео да пишем
ћирилицу и одавно сањам
шепури се по византији
кликће србима и руси се буне
сада на прагу новог века
зна се без воде нема живота
и нема меса без крви
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зна се

симонида

хоћу једног дана да те 
дочекам
да живимо поезију ово лупкање по словима
гледање кроз слушалицу само чекам кад ће
пас да залаје
ако се то деси онда знам
ниси то ти он добро слути твоје ружне
навике ипак соколим
и са сваком сузом из мог ока
изађе симонида
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* * *
свети цар скрасио се у раваницу
вековима чекали смо га за вечеру
надали смо се потајно мораћемо
озбиљно да се припремимо за дочек
светлости и ново косово
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зна се

* * *
сигурности ради кнеза у пожаревац
љубицу на око оградити све
ергелу коњи морају бити брижљиво
одабрани у питању је потомство
и будућност народа
на здравље
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то не и готово

причао ми деда да су они
давно са овновима ишли у солун
за лепе паре сада грци долазе
овамо не као арнаути
протуве и сецикесе што се
мувају по српским панађурима
од неготина до књажевца и натраг
(све наводно због политике)
питам г председника среза тимочког
да ли су опасни по државу као 
ева по човека
каква су времена пасја уместо овце
да чувамо ми се бавимо
арнаутима оставили смо косово рало
и волове следимо упорно проклетство своје
од кад смо вожда уместо бога узели
често запиткујем једну младу
не би ли ми она дала нешто
стих хтео бих песму
ал ми у стомаку ври
а златан кључић неће
у браву арнаутску право
има нисмо ми за то рођени
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зна се

ми смо за рат и мир
повремено
у доколици тужићемо
цело село ту је сав наш народ
а можда и цео свет па
не морамо сада светосавска да потежемо
муда православна да звоне треба само 
оштро рећи не и готово
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понашање песме при великим 
брзинама

кад је реч о песми она стално мрда
понекад слободно пада није ваљда
коси торањ у пизи направљен само
да би галилеј оданде могао да лаје
стање је редовно ништа не ваља
извештава папски нунције ломача
спрема се опет ће горети књиге
и кости запеле ми у грло бело
гледам када ће се појавити свети отац
са украденом кокошком испод
капута пребацујем своју глупу
тежину с ноге на ногу путања месеца
тачно је одређена грешке
дешавају се при великим
брзинама ту је и ајнштајн
сумњив врти главом суче бркове
пре него ће скочити са новосадског 
моста у дунав моли се момцима
пажљиво само поломићете сва 
јаја онда од песме неће бити
ништа само ћемо закључити
да и овај пут није баш прав
а да је песма куса
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зна се

и опело ако треба

савременика треба се отарасити
хитно треба прећи на озбиљне
и проверене ствари
неког брадоњу из историје па
по њему опело ако треба
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господе реч је о томе

годинама тражим некога коме бих
могао да поверим тајну сада
када сам га нашао видим да сам
да тајну немам и питам
каква је то била превара
немојте мислити да сам то 
сви смо ми преварени
да измишљамо оно што волимо

хвала господу сада и ми нудимо реч
господе реч је о томе ти знаш
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зна се

како написати седму песму
(нека практична упутства)

чим имам шест
песама у џепу
ја мислим књигу
имам док мрљави
општински намештеници зуцкају
o мом политичком паду између ногу
госпође иза официрског дома
сап(л)ела ме једна
малецка из моје подсвести
затворених очију пузим
по њој мрави ми у глави
(због оног проклето доброг
немачког пива)
подижем ногу као цуле
уз дрво све јој радим
све што хоће
само седму песму да напишем

(будале тврде да је то лако
а видите шта је стојан богдановић
написао у мом одсуству)
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о једној геометрији 
и скидању паучине

сад на колена и пишем
повлачим се у кревет са црним
cardinom у руци придржавам
за ивицу прекидам све измишљам
разлог за даму њена вриска
утуљена као светло у неком париском 
борделу покушај преврата
и одстрањивање тамо неких црних
мисли под плаштом црвене
трансверзале до базе мозга
и оне мрље математичара
није у питању оптика тј
геометрија ока тамо се стиже
душом тело остаје да плута
 у ствари не знам да ли мој дах
 хаљину или њене груди помера
 мени је све то трепераво
 губим сигурност кад само помислим
 још ми се чини
нисам ни мислио да заспим
само сам за трен због тога
затворио очи
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зна се

настављајући размишљање
о једној геометрији
и скидању паучине у соби једног
хотела б категорије за само
370,00 динара
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* * *
мати је оцу препричавала
у другој соби шта она мисли
о тим дечјим стварима увече
морала је да се моли и да крпи
мислили смо да се никада није убола
тако је вешто баратала том иглицом

сестра је била љубоморна
што и она то не може
(кад би бар могла неког пса 
увече да води у шетњу само
да не буде много бесан)
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
зна се

 
Миодраг Богдановић (са шеширом горе) и трговачки помоћници код 

Душана Ђорђевића,
1934. Књажевац
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бадње вече 1991

очекујући на вратима храма
људе у кожним капутима
свеци су изгледали мудро
лагано обучени само је мене
подилазила језа од помисли шта смо
дужни све остали онима горе
са балкона севали су
блицеви док сам се намештао
поред светог георгија
до мене аждаја понад главе
копље
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зна се

* * *
цео дан сам са бабом
провео у храму
питао сам је 
она као свака права вештица
никада не открива шта је
све видела
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најзад сам напунио празну главу
миомиру вукићевићу

улазимо у краљево помало свечано
са леве стране доктор аца његов
шофер уобичајено љубазан тражи
општинску зграду а мисли на пензију
отворена су главна врата дочекују нас
неки саветници и секретарица са
спектром боја јефтиним
парфемима и ногама изненађени смо
нема још председника ни светог павла
пут од сремских карловаца до краљева
изгледа да је клизав био је и пре
супротног смера сада смо ту 
због студенице архимандрит брзо
позајмљује скалпел нисам уочио
од дамјана или кузмана отвара нам главе
као кутије сардина
ту одмах десно са једног прозора
њих двојица забезекнути како се усуђује
покушавам погледом да их смирим 
архимандрит мисли да има право
(зна човек није мутав све бивши
комунист) наставља причу према сави
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све се одвија лагано смирено и брзо
од рашке до јерусалима па трново
муке са бугарима турци су после дошли
главе и њима и нама
парче малтера из неког века
звекну ме по празној глави
почеше да се врзмају грехови предака
врпољим се покушавам да сакријем
немир тражим неког доброг анђела
нашао сам му згодно место
при врху у мом мозгу али
тамо већ засео сава озбиљно
жмарци ме подилазе од симеона
шта би било ако сад баш почне
да тече неће ваљда опет
суздржава се лукави светац
можда су поново у храм ушли
турци неки цркли да бог да
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шта све зна моја баба живка

сад је време за поезију
будућност само нам се смеши лукаво
а змија може човека појести
али га не може родити
то зна и моја баба живка
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зна се

* * *
што се бушења тиче
зна се где је уво најмекше
то је велика геометрија
и врло је тешко доказати
да је тачка права 
тачка
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радомир андрић мечка и ја
у процепу

крећем са неба
спреман у име господа
мечку да јашем
док је буновна и врела
кад тамо иза ружа
видим
њој се избистриле очи
остављам радомира андрића
да се мешкољи у свом процепу
и на прсте
(не дај боже да се мечка опет пробуди)
напуштамо сцену
у хајдук вељковом конаку

тимок је одавно упропашћен
нама је остала само крајина
дабоме
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зна се

лек за добар сан

у панчево су васдан долазили песници
и њима подобни из њега одлазили
ја сам опет овде вратио себи
хтео бих да течем кроз ваше жиле
зна се скроз крв није вода
из биљаниних извора
зна се и пре сеобе србаља
да сам тамо теко
сад и панчевци знају лек
за добар сан мухамеда испод
и јахати јахати док рага не цркне
у време паузе стави му муда
у процеп
обавезно
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како отворити изложбу 
и шта понудити дамама

пред публиком уозбиљите се
тобож се љутнете мало само
искорачите пажљиво
отворите изложбу и свим дамама
понудите да се упишу
вашим специјалним перцетом 
у књигу утисака
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зна се

опрости им боже

они који нису спавали
са женама мисле
мала жена мала риба
што је потпуно нетачно
опрости им боже
живе у незнању
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тигрова маст

накинђурени као официри
вишег ранга сићушни и марљиви личе
јапанци или кинези у рукама им
севају боцкице у леђима муње
као и осталим тупавим саплеменицима
и мени препоручују 
тигрову маст
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дама са књигом

на атинском аеродрому ауторитативно
без замуцкивања до мене је
седела занимљива
млада дама упорно листајући
неку књигу ни једанпут није лизнула
п(р)ст
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једно важно место где се може 
наћи песма

све ми мирише на млеко
мислим на дете гледам тражи
притискам са свих страна мисао да се врати
у детињство прикрадам се муком
ту тик уз сису потпуно гола песма
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рибе и слика драгослава живковића

они мали лукави провинцијски
новинари женски женски и мушки
потресају ми ускршња јаја
мене стварно задњих година
интересују рибе пастрмка нарочито
долазе у обзир и друге којима могу 
потезом кичму да ишчупам

гледам слику драгослава живковића
из мрачног периода пишем песме
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како песму да угојим

из темена прамен се пружа
године седе у перчин се свијају
мудрост само

како песму да угојим
кад сам реч потрошио
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једно озбиљно питање освајача 
африке

боже колико мисли
побегне за само једну
ноћ пре празника
 освајачи африке
 постављају једно озбиљно питање
шта вреди црнцу што цео дан чучи
никако да избледи
(на ово питање до дана данашњих 
одговор нису дали ни амерички научници)
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* * *
ваљам се по папирима
пробадају ме речи
тврдо ми је
никако да се исправим
ни главу да наместим

јебо не јебо свака
постеља може бити самртна
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зна се

* * *
песму немојте брзо
због књиге

треба снажно замахнути прецизним
потезом одрубити јој главу
реп ће сама подвити
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пут

кроз главу ми провејава снег иза аутобуса
на станици у зајечару схватам да сам
у предности могу да пишам у лавабо
купујем карту и за виолину смештамо се
на оном месту иза точка коло почиње
да се врти покривам главу piccadillyjem
чешкам се по врату и полако нестајемо
пут снова
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зна се

* * *
1 понедељак
2 преболео сам
3 још један weekend

1
3
2

2
1
3

2
3
1

3
1
2

3
2
1
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ујед који сам храбро издржао

зачуђено гледам портира
шта ће нам два кревета
установио је одакле сам пао тутнуо ми
кључ у руку и насмејао се
мојим годинама
мислио сам
локални политичари уједају
а пас лаје 
с разлогом
храбро сам издржао ујед
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први крајински круг

у зеленом салону сликар неки 
стеже тикву адамову између ногу
очима шара по њој нешто за музеј
црне крајине прилаже своју душу
уз стих из првог крајинског круга
музика мокрањчева овај пут
подгрејава наду да се из круга може
водимо ли рачуна о замкама
које су подмукли европејци
поставили за вука
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* * *
ухапсила ме мисао
свет није постао
осећам се невиним
чујем жагор у судници
(као у лудници)
судија ме искључује из игре
(вероватно сам псовао противника
или сам вређао поротнике)
устајем мамуран
окрећем себи леђа
напуштам амфитеатар

лако је хераклиту он је мртав жив
али то се вас не тиче
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узрок и последица

само да нека глава процвета
као старом певцу креста
тада зна се и мајмун
се уозбиљи а глупо би било 
да вас сада неко убеђује
како сте ви његоб потомак
кад ви тачно знате
да вас је нека мајка родила
о узроку није потребно говорити
треба само да схватите
да сте ви једна обична последица
све остало је у божјим рукама
једино волан повремено преузима ђаво
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* * *
историја човечанства на путу је
да изгуби рат против хемије и физике
биологија постаје болешљива
почиње да се потуца
скоро да ће мисао испочетка
али ми још увек мислимо
о ногама које нас издају
гени нас задивљују и даве
боје се сиде сви
а опет заборављају да то већ било је 
само наш ограничени ум (проклет био)
није му се дало само подавање је
врло компликована ствар без разлога
умишљаја и предумишљаја то и треба
оцењивати и на крају жилаву кокошку
оставити да цркне од старости онако
из ината
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* * *
сад би сви да буду 
мађионичари илузионисти
а нико дугме да ушије
рупу требало би закрпити
без потреса ако се може
треба отпљунути што даље
то боље у будућност свакако
сумњу поставити на сцену
у пристојној мери гледаоце подучити
пригодном садржају што да не
главе извући из јама из муља из песка
и лепо сахранити 
по свим православним обичајима
ниједан народ није погрешан
не види се шта смета тупавим
државницима многи од њих себе сматрају 
паметним да народ себе види
на постољу изабраног то је награда
за труд и трпљење земаљског
шта ли би требало да буде
до врста ниска у недоглед
према сунцу боље према богу
без алхемије препустити биологији
оно што је њено и то поштовати
једино се тако можемо раздужити



135

стојан богдановић

времену и јунацима сваке врсте
који су крв пљували и божур заливали
пијем кафу пушим пишем у паузама
туширамо се мало анатомије па поново
психологија
покушавам све немам појма шта има на оном свету
ексер сам заковао да бих се попео горе
зачас само да звирнем потребно је и уже
(што дуже)

морам да се насмешим иначе би ме убили
глупаци
само зато што су гладни
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зна се

ко је крив

заповедници осиони егзерцир
униформе за ту прилику
лукаво жмиркају освету

за будалу зна се 
ко је крив
песник врач или математичар

а шта се прича по држави
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цех за уживање

зебу ми ноге подижем наочале
покривам очи у глави ми слика
у огледалу набрекли подочњаци
истерујем подсвест на чистац
склањам се у купатило тражи се
дискретно светло све немогуће је
покушавам да избегнем осицу
на ивици каде засецам средњи прст

уместо ружа за усне лижем крв
подсећам светину како су астру растргли
вукови чим је мало онемоћала
нико није видео када је отишла
у другу бар до раван с великим
амбицијама да постане мала
звезда као сунце макар само
да сија по нечијој ћелавој глави

због чега је то значајно то не зна
нико па ни римски папа који још увек
седи на оној истој столици путем
које му курија свакодневно тетоши
јајца да би проверили његову мушкост
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чега ради кад децу правимо ми
уместо бога ни изасланици нам
нису потребни док смо у годинама
може да нас смири само циганска
музика и обилан ручак са печуркама
уз константиново вино сањамо
о царству што да не свакоме
мора бити јасно да је то
привилегија уопште све у животу
добро је само ако је илузија
да тако је а сутра ће
бити нешто друго жене би могле
слободно рећи до курца а ми
од њега и то озбиљно
силазећи озго прерушен мењам се 
са манијаком покушавам да проникнем
у психологију светине удварам се
нимфоманкама онако из знатижеље
предлажем игру утроје уз очекивано
питање коме је тада лепо
на које одговор зна се унапред
бацам маску у вир видим да сам
опседнут у ишчекивању ђавола шетам
обалом провлачим прсте кроз браду
гладим бркове удишем испарења
смело без присуства јавности признајем
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себи не мирише то на паприкаш
после свега гладан и уморан опет
мислим само на кревет кад сам већ
близу њега све се руши и личи брате
о не сестро на васкрс изгледа да тако
мора да буде због тога увек када
души је хладно покривамо се 
најбољим тренуцима живота лек ваљда
што мало не размислите ко је
и због чега кроз историју прошао
као бос    и због чега
су увек опљачкане биле само царске 
гробнице књиге спаљиване шта је то 
сметало његовом величанству код умних 
људи зашто није повукао реч кад сви знају 
да је и његова крв црвена
да је и он кроз уста неке пичке
на овај свет крочио а да је то био
само њен цех за уживање





ГОСПОДАР
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господар

 
Никола Г. Богданoвић, индустријалац 

из Великог Боњинца,Чачак, 1924.
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извештај

лозанићев млин више не меље
из села само се одлази
стари храст одсекли су цркву
нема ко да поправи звоно оглашава
само мртве гробље урасло коров
купине коприве испод којих се
гуштери и змије тешком муком
провлаче између нахерених
споменика нема нових црних рупа
не зна се последњи пут
кад је неко умро
још се мање зна последњи пут
кад се неко родио
осим камења на гробљу
нико више ништа не памти
нико не иде у војску
нико се не жени
нико никога не дочекује
истребили су нас ко цигани вашке
све су нас покупили ко чума децу
нико не пева у кафани код швабе
две главе три зуба све остало
појео је само један зуб
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време садашње нема кикотања
нема трубача у нашем дворишту
осушила се лоза маховина и лишај
напали цреп где још увек
али једва очитава се
прва српска фабрика европског црепа
никола г богдановић
и синови
сви сада су на службеном путу
ни господар није ту као господар
ја замењујем их ауторитативно
наредио сам берберину да ме ошиша
желим да личим на себе
када будем подносио овај извештај
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тако смо миц по миц сазнавали

неки наши су отишли пут београда
кажу сретали су их испод авале
многи су испод земље неки су
у ковиљу поред манастира
заклињу се себи и међу собом
да ће идућег лета за пантелеј
посетити завичај сећају се кажу
како су слатко растезали живот
како су јели хлеб из вурње
мати је говорила да је мек
као душа био је најслађи
како су брали и крали
шљиве јабуке крушке орахе
како су се сви љутили на нас
како се нико на нас није љутио
како је ноћу била тишина
и помало хладно чуљили смо уши
да чујемо троми ход вранца
дабоме сви чекали су господара
поклоне и вести из вароши
нове хаљине панталоне сандале
опанке журно смо испробавали
сви и све до касно у ноћ
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лампа је титрала а ми смо
са главама на јастуцима
замишљали како нам стоје
нове аљине и како смо баш
ми најлепши на свету ујутру
чекале су нас крпе поцепани
опанци краве овце и козе
правац планина пре сунца тамо
да се појавимо да га претекнемо
морали смо стално да претичемо
сунце кишу снег град све
и свакога смо претицали
тако смо миц по миц сазнавали
господа у нама
болно до милине
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Миодраг Богдановић и Надица Милосављевић, вереници,

Јаловик Извор, на Благу Марију, 1937.
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* * *
кад смо поодрасли поче
глава да нас сврби
неодољиво магија да нас привлачи
тумарали смо по црним рупама већ
били смо прилично вешти у томе
помагала нам је драгиња
својим реуматичним костима
колутала је очима пут неба
спомињала је господа и николу
нико није веровао да је реч
о светом николи и није
прозборила би мирише ми
на здравац знали смо
ту негде пао је град
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бунар и коза

једном приликом био сам
нагнут над бунаром
проверавао сам да ли
у њему ђаво обитава
да ли је то рупа без дна тада
једна мангуп коза домогла се 
бележнице из мог задњег џепа
неуморно брстила је песмице
лист по лист које сам тајно 
за њу писао и насамо певушио
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бунар и око њега

а сада сад сам на том бунару
затекао певца како кукуриче
ваљда призива своје ђаволе
ништа њега се не сматра што
смо ми тамо дубоко хладили
лубенице које су стари доносили
из вароши оне или ове
стављали смо их у кофу
и полако спуштали у бунар
на исти начин тамо је силазила
ракија коју је отац пијуцкао
уз мезе са својим пријатељима
с времена на време откине се коноп
увек кида се тамо где је најтање
кофа оде на дно бунара
тако смо сазнали
није то рупа без дна
онда су радиле ченгеле
оне трокраке отац је спуштао
на дно и полако повлачио по дну
док некако не би закачио кофу
поред бунара излежавало се ваздан
камено корито није из каменог
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нити из леденог доба
ту смо појили стоку
а и жене ту су прале веш
кад год нису могле да оду
на реку ових дана само ја
туда сам пролазио и црни гаша
са висине пратио ме 
тамо нема стоке нема паса
да доводе је у ред
нема мачака нема кокошки
бунар накривио капу
нема наших жена остали су ми
само њихови звонки гласови
у клемпавим ушима
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улога дуње у мом животу

десно до бунара била је клупица
иза ње дуњац то вам је мушка
дуња тиса па дуд скоро до саме куће
од оних дуња мати је правила слатко
тегле биле су савршено поређане
на шифоњеру у спаваћој соби
између по која дуња да мирише
соба тегле су силазиле одозго
за божић за ускрс за свету петку
или ако у нашу кућу дође неки
важан гост у осталим данима
служиле су да нам развијају машту
да се облизујемо а дуње
на шифоњеру па знате мати
сматрала је да је дезодоранс
непотребан трошак за кућу
те да отац мора више да се
одмара како би био способан
сутра кад крене наравно док је
он спавао морала је да буде
савршена тишина сада више
нико не прави слатко нема дуња
деца немају маште али имају
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кандирано воће и немају маму
а ни тату баба и деда су
поумирали од муке комшије
разбежале се изнад бунара
изнад те црне рупе
у ниском лету неумољиво
сада кружи само црни гаша
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судбина

а кад смо стигли до црне рупе
судбина мало се измаче погледа ме
изкоса поразмислила је
као црна змија која је сваког пролећа
излазила из пукотине на нашој кући
из оне црне рупе меркала је миша
ту одмах испод стола
само брк да помоли

последице осећам и данас
боле ме ноге и руке
боли ме време

а судбина весело маше ми
коњским репом
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* * *
никола од када зна за себе
то сада и комшије могу да потврде
кружи око црне рупе

затиче себе ноћу
из свег гласа како јој пева
јуначке народне песме
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* * *
драгињи се није свидело што је
пу ји смишљао песмице за параду
када је никола морао протоколарно
да се носи са мечкама из белог света
он волео је за време доручка да мази
своју панду ако би којим случајем
морао хитно да одговори на позив
пу јиа који га јр упорно чекао
у икебани коју му је поклонио
енглески амбасадор из прошлог 
века панду би окачио на чивилук
да се мало просуши све док је
не би поново посадио на крило

после доручка оног званичног
утекао би у сауну да га среде
измасирају како би био потпуно
го спреман да одговара својим и
туђим мушким обавезама драгиња
а и она је имала своје 
занимљиве прохтеве
сачувај боже
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бринем шта би на то рекли

до недавно се мислило да поезија
не застарева сад чини се
поезија полако губи битку
али ја се не предајем

берем очима цвеће са залеђеног
позорског окна бацам понеку
метафору у шашаву песничку главу
отуда у јатима излећу
из те луцкасте главе
добро угојене црне песме

одустајем и руку пред руку
крећем у шетњу поред нишаве
заједно са својим црним мислима

бринем шта би на то рекли
моји драгиња и никола
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* * *
претварам те у песму
лебдиш на уснама мојим
драгиња моја
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* * *
претварам се у песму
да лебдим хтео бих
на уснама твојим
драгиња моја
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* * *
полако престајем да постојим
господар мајсторски прецизно
претвара ме у песму
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господар и његова глава

у она срећна времена док смо живели
док је никола био у снази појављивао се
на предњем балкону повремено на свом
црвеном копљу истицао је у знак предаје
женске гаћице ниједна дама данас не сећа се
које су боје биле иначе по томе се одређивала
националност клипани нису много придавали
значаја томе њих интересовала је само
мера ствари само број драгиња међутим
која била је суптилна и проницљива жена
није лутала својим мислима предвиђала је
када ће која краљица пасти чак и на 
коју страну подсмевала им се право у брк
као кобра чекала је у заседи својих 
пет минута никола чешкао се по ћелавој
глави издула се од веселих и мрачних мисли
коју узгред буди речено бумбар није
могао да облети три дана до сумрака
бумбарев ноћни лет не рачуна се
у толику господареву главетину нико није
сумњао у ту тврду бркату главу могло је
свашта да стане читаве фабрике синови
њихове и николине љубавнице кћери
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господар

њихове симпатије и њихови мужеви
снахе и њихови швалери зетови неспособни
пословође који су се удварали њиховим
женама политичари дупелисци и друге
курве и курвице које су повремено
радиле за и против њега зависно
од тога ко да више

извесно је као смрт да данас обоје
почивају на боњинском новом гробљу
драгиња је дочекала вечност мало
даље од николе нисам још био код
њих али већ годинама спремам се
верујем у господа
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Илија Николић-Бејаз (1860 - 1929), таст Николе Г. Богдановића.

Лесковац, 1910.
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господар

никола био је господар наше куће
истеривао је из куће и утеривао
истеривао је бубице из главе
слугама и осталим укућанима како
који буде непослушан дозвољавао је 
и забрањивао водио и преводио
жарио и палио ратовао у рату
и у миру жене су у знак
жалости а неке и из обести
само пустале браду и бркове
он махао је махнитао плашио као
ђаво који је био господар
бунара и онога доле ваљда
жене су биле ђаволице зато
што имају оно доле никола
храбрио је наводио је
доносио је у кућу доводио је
у кућу односио из куће и
разносио хвалио кудио
удавао и женио понекад бичем драгиња
била је његова господарица
ђаволица мачака мечка
са њом и без ње и против ње
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водио је крваве крсташке ратове
и када је добијао и када је губио
никола био је господар наше куће
драгиња изродила му је 
децу господар јој је ваздан
у знак захвалности
доносио дарове радио јој све
по кући и около
његова била је кућа
његова била је драгиња
његови били су синови
док није почео рат
као у сваком рату и у овом
најбољи су изгинули
никола био је све
његова била је последња јер
никола био је господар наше куће
мој отац миодраг николин
био је господар наде
а ја 
ја сам био и јесам и бићу
господар песме
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ко је господар црних рупа

од мичела и лапласа
од бране петровића на овамо
нагађа се ко је господар
црних рупа што вешто се скривају
у својим црним рупама
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песник

песник нема осим песме ништа
он вере се уз свако дрво
за које мисли да ће родити
мудар плод може га и појести
макар да он једини зна
за нечисту савест и горушицу
његово је и дрво за вешање
зависно од умне власти
тамо га окачују да би га
оплакивали да би плашили жене
и децу на благом поветарцу
који га милује и њих
после смрти полако али сигурно
улази у разне празне
главе шета од уста до уста
много хвала и жвала
преко имена његовог смењују се

ненадано успротиви се диктатору
песмом покушава да уозбиљи све
који су дошли на његово погубљење
да се озбиљно забаве
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песник и тако увек жив је и мртав
опомиње предсказује
и пева ли пева
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по сценарију

пођосмо даље према граду
уз пут смо пуцали на све стране
из свих могућих оруђа
ушли смо у погрешно село
побили смо погрешне људе
попалили смо куће штале
поклали смо све
стоку и живину пекли смо
заједно са нашим непријатељима
неке смо и појели као и браћу
издајнике све смо то обавили
по истом сценарију по коме
су наши снимали филм 
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* * *
дошли смо у друго село
тамо су некада живели наши
видимо по оглоданим костима
појели су их гладни војници
који су ту боравили пре нас
нису нас дочекали ни једни ни други
оне друге ће појести савест
исто као и оне прве
ако их дотле не поједу вашке
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мрачни пут

споменике су оборили
размазали су по њима нашу крв
да би нас упозорили и да обележе
мрачни пут којим су пошли



172

САБРАНЕ ПЕСМЕ
господар

која бања је најпогоднија

ископлаи смо мртве натоварили
на волујска кола прекрстили
окадили посипали вином неке
прогласили смо за свеце и кренули
у земљу недођију заноћили смо
у суседном селу смо претходно
побили све живо и мртво
поставили смо страже
на све четири стране света
пред зору смо и њих заклали
да би оптужили комшије
који били су друге вере
они су то исто урадили
пре нас у нашем селу
сад наше главешине који су
нашом глупошћу постали вође
преговарају са њиховим
глупацима
уз најбољи виски са ледом
о приоритету
како да размене мртве за живе
или живе за мртве и која
бања је најпогоднија
да се све ово успешно понови
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вратили смо се у своја села

вратили смо се у своја села
рало се свако расточило жене су
нам попљували војници миротворци
за ситне паре родили су се
на нашем огњишту црнци
американци индијанци енглези
немци и по које наше дете
које нико не препознаје
и не признаје јер није способно
ни војску да служи 
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поп и учитељ

покопали смо цркотине
пошли смо до наше цркве
нашли смо у њбуњу попадију
са неком децом били су голи
и већ одавно муве су их мапале
о попу нико није знао
ништа да нам каже
на једном глоговом трну
нашли смо његову седу браду
као да је избледела од стајања
на сунцу чак од другог рата
за ону многобројну паметну децу
сви су мислили да су његова
или оног врљавог учитеља
док нисмо установили
на основу стдних длачица
немају исти генетски код



175

стојан богдановић

нигде никога ни од наших ни од 
њихових

разочарани и разуларени
ископали су негде аков
ракије пили су сви по мало
и по много кад смо се добрано
напили повадили смо ножеве
пиштоље и лепо 
поубијали смо се до пред зору
све било је готово непријатељи
били су нам сада неопходни
само да нас покопају
по свим православним обичајима
како и доликује али нигде никога
ни од наших ни од њихових
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неће душа

ситуација данас није ружичаста
господару непрекидно стижу депеше
са свих ратишта видно нерасположен
све њему је на терет
они до јуче осиони команданти
замуцкују господарица је љута
убрзано пакује разне монете
спрема се на пут са миљеником
руља која их сада осуђује
некада их је величала
нама поручују да пређемо
на победничку страну
неки успевају и то
већина живих људи
у сваком тренутку историје
јесу кукавице оне храбре
већ појели су црви
из разних крајева били су
развучени на све стране
црева су им лелујала
по гранама околног дрвећа
лудаци су се смејали
жене су у грчу ридале
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до гробља није се стизало
закопавали смо их где смо
стигли ако смо стигли ако
нисмо остављали смо све
и мртве и живе мислили смо
да ћемо се тако спасти тек
сада видимо да душа неће
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* * *
силовали смо жене и децу
силовали смо сопствену савест
нико нас сада не оставља на миру
опет се поставља питање правде
руља само да се успали
и одлука ће пасти
господар ће кад за то дође време
потписати указ
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официрски бркови

никола је од муке ишчупао
бркове једном високом официру
ставио их је у дуван-кесу
носио их је дуго против урока
разни рођаци тога официра
годинама су преко црвеног крста
покушавали да уђу у траг брковима
авај дуван-кесу су појели мољци 
а бркови су ишчезли
заједно са господар николом
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Миодраг Богдановић и Бошко Поповић,

1. децембра 1935.
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на ком је језику умро

у сну сам пробудио мрца
почео сам да му причам
своју причу дуго сам му причао
није показивао никакво интересовање
забринуто сам га загледао
помислио сам да је мутав
али убрзо установио сам
јадник није знао српски
ко зна на ком је језику умро
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господар

ружан сан

пред буђење заложио сам се
да пусте једног младића
остале су стрељали знам
поуздано имао је белег
испод левог ока необријан
на челу грашке зноја
гледао је у мене молећиво
рекао сам млад је

заборавио сам да кажем
да му одсеку муда

годинама иза тог незаборавног
догађаја срели смо се
у сну његов син и ја
познао сам га по белегу
испод левог ока
овај пут он имао је пушку
уперену право у мене

боже какав ружан сан
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* * *
не знам зашто сам се створио
тамо испред олтара
држао сам дете у својој глави
и цвеће у руци 
горео сам вероватно зато
нико ми до данас није објаснио
зашто су се тада погасиле свеће
у мојим очима
никола био је заузет 
ратовањем на јужном фронту
драгиња је увек имала
шта да мрси
редовно размењивала је мисли
са господаром о свему шта се десило
у нашој великој фамилији
због чега је то тако било
тешко је објаснити тек
ето није било мобилних телефона
а рат се морао добити
иначе би краљ остао
без круне и наследства
а ми без своје отаxбине
и шта би сада радили
надобудни краљеви потомци
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* * *
сада поново спремам себе
да се попнем високо чак
на венерин брег могао бих
одозго да лајем на свог пса
а да ми он не може ништа
да се довикујем са комшијама
који ме повремено не воле
да господару исплазим језик
што и приличи мојим годинама
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господару сети се

песме певају се саме
док ми плешемо ону тужну мисао
у наступу беса или љубоморе
никола откинуо је ортаку
са оним брковима и парче меса
на брковима осећао се љути
маxарски паприкаш који је
заударао на драгињу зато су
сви мислили да је ортак био
из маxарске јадник
био је украјинац само
туда је прошао и ето шта је
закачио уместо кијавице
паприкаш хвала богу
имао је доста среће

господару сети се
све могло је бити
другачије
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господар светла
драгославу живковићу

господар светла пење се
на врх звоника маше метлом
одозго мотри бродоломници
на видику у паници
скачу у пробушени чамац
свако од њих држи у руци
ко у левој ко у десној
по један сунцобран очигледно
добро су се спремили 
да уђу на маестрово платно
сигуран пут у вечност
лукаво нема шта
а кренули су
на покладе срам их било
зашто је то тако

господару ти си одговорио
сада је ред на нас
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као песма

и зналци су отворили уста
широм гледајући његова дела
он лукаво се скрива
на тој слици
иза драгиње вири на једно
око препознаје се
рука смирена
све је по протоколу
нема шта тек
на платну пред нама
драгиња потпуно гола
као песма





ЦРНА РУПА
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Драгиња и Никола Богдановић са сином Мирком,
пред кућом у Великом Боњинцу, 1910. 
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браво никола

због његовог величанства
краља и свог брадатог
имењака никола је 1914 упао у
невоље морао је да врати дуг отаxбини
драгиња и он су се згледали
одложили су мирка и остале
за после рата
било је густо тих година
она била је млада и једра знаш
после много петљавина
и стотину мука
извукао је своју главу

браво никола
средио си кучку

петар I карађорђевић (1844-1921) краљ србије (1903-1918)
никола пашић (1845-1926) председник владе србије
никола г богдановић (1888-1974) индустријалац из великог 
боњинца краљев ратни друг
мирко богдановић (1907-1944) најстарији николин син
драгиња жена николинa
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браво драгиња

никола када је мало звирнуо у ту рупу
види да је тамо много мрачно да је то рупа
без дна али лукава драгиња га је увлачила
све дубље и дубље то ишло је тако глатко
и било је тако слатко све док га није
после неколико дана избацила поплава
био је некако модар и сав се тресао
као врбов прут поред набујале нишаве

драгињи је био важан црни циганин
а њему црна рупа

браво драгиња
кучко једна
средила си га

види сад на шта личиш
без свог човека

напомена
напомена је на страни 218

нишава је река која протиче кроз град ниш
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Свадба Миодрага и Надице Богдановић.
Двор куће Александра Милосављевића Санде, Јаловик Извор, 1938.
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прилог за њихову биографију

драгиња и никола су на свима
добро познати начин
оправили децу и наравно постали богати

прича се по великом боњинцу и дан-данас
да је у свему томе значајну улогу имао
кум радисав станковић диса био је велики
уметник правио је пресе наводно за цреп
помоћу њих је никола пресовао цвеће
кријући од драгиње у вечерњим сатима
поклањао га је младим дамама
профит су делили на равне части
једна млада дама њему
једна млада дама њему

у давна времена много пре смрти
драгиња и никола живели су срећно
и несрећно до краја

по упокојењу били су смерни
веровали су у бога јединога
редовно обилазили су претке
који тамо стигли су на време
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залудно под земљом чамили
појављивали су се само у причама
својих потомака ево сада
и у поезији

радисав станковић диса (1902-1976) власник ливнице 
у великом боњинцу венчао је млађег николиног сина
миодрага са надицом милосављевић (1920-1985) из 
јаловик извора код књажевца
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црна рупа

залуђени црни циганин

док је драгиња намештала сукњу
и враголасто махала поцепаним чарапама
пред очима свог црног циганина
он је збуњено зурио у њене
беле као снег помало криве ноге
једног тренутка залуђени црни циганин
био је неопрезан
отворио је уста
да јој покаже свој златни зуб
који је зарадио јашући драгињу
док је около водио своју мечку
уста су толико зјапила
да си могао у грло дубоко
дубоко да му пљунеш
као у бунар томприликом у његову
душу ушао је нико други до
црни ђаво

због тога и дан-данас
кад оно циги изађе 
душа на нос
помало базди
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тако је говорила моја драгиња

као у сваком правом циркусу и ове ноћи
црни циганин својој мечки при крају свирке
гура слаткиш у уста она му лиже
удове све од реда у знак захвалности
диже ноге цупка намешта своју врелу
њушкицу

заборавља меца решето 
и дуго дуго врело лето
у долини нишавској

све трепери
уста на уста дубоко дишемо
нестаје под нама летећи
шарени пиротски ћилим
осећам да лагано и сигурно пропадам
право у црну рупу

лепо је мени баба драгиња говорила
не иди синко без преке потребе
мечки на рупу
али
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тако је говорила моја драгиња

пиротски ћилим је нарочити шарени вунени покривач 
производи се у пироту вароши на југоистоку србије
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драгиња у ишчекивању док никола 
ратује

задиркујем моју златну рибицу
кажи ми кажи
када су ти порасле ногице
зашто је нестало наше море
где су сада оне друге
бркате рибе

као у свакој бајци
господ је за мене створио
море у тесној кади
на трећем спрату

море што сом има бркове

гледа ме безобразно из мог тањира
право у око
да ми бркне

упецао се на купине и на дупе
брковима ни репом да мрдне
у његовој машти мешкољи се
златна рибица
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црна рупа

као оно драгиња
док је николу свога чекала
из првог рата да се врати

драгиња у ишчекивању
никола ратује
на другом спрату у комшилуку
на ивици каде разговарам
о озбиљним стварима
са златном рибицом
у шашавој глави
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ђаво зна

у генетском тестаменту не пише шта је
баба драгиња мислила о крштењу цезара
она имала је свог црног циганина

али и њој је доакао
никола

она му се осветила
поружнела је
што је за ту сорту нормално
коначно је много поцрнела
ваљда су је зато ставили у црну рупу
или због оног њеног црног циганина
ђаво зна
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у младости драгиња и никола су 
волели

баба драгиња је волела да јаше
коња наравно у младости
ово од када се упокојила
релативно је мирна

деда никола који је био
човек нижег раста
високог чела
(за разлику од ње и он у младости)
терао је кера док су му цигани
који иначе много пуше
свирали курцу од врањске бање
до великог боњинца

један од њих
црни циганин
истицао се својим
ћеманетом свирао је танкао танко
и имао је курварске црне брчиће

дакле
она да јаше а он да кара
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разуме се
могао је и он да јаше
али то би га коштало

ћемане јесте виолина
врањска бања јесте бања на југу србије
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никола и лане из песме

морам да вас упозорим
на црног ђавола
он је женског рода
као наша драгиња
или она црна циганка

никола спанђао се са црнком
при повратку из солуна
дуже време више телом
него душом био је
сасвим близу светог димитрија
неким чудом утеко је у бели свет
иначе сад би морали цвеће да му носимо
за доручак чак на зејтинлик

после рата
кад кренуо је за србију
правда се никола сам себи
јесте црна циганка
ал имала је тужне очи
као оно лане из песме
над песмама
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солун је град у северној грчкој центар провинције македоније
свети димитрије слави се осмог новембра
зејтинлик је српско војничко гробље у солуну настало
после пробоја солунског фронта 15.09.1918
песма над песмама је из библије
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ни она до века није горела

зли језици говоре да је драгиња
долазећи из призрена скривала под сукњом
не само црну боју већ и број

ја сам пак због тих жена носио ципеле
два три броја веће
стално гледао сам у црну земљу
да пропаднем
много сам се знојио
често изгледао сам
ко покисли црквени миш
кога су нашли у синан пашином гробу
после једне провале облака
он био је тамо
само да гроб не буде празан
јер бистрица однела је зликовца још 1762

за мишка сви сељаци из околине призрена
који су после егзодуса дошли у ниш
верују да је изашао из камења
цркве светог аранђела
у облику турске џамије
из средине хришћанске вароши
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изгледа
све то преживео је
само он
вешто се подвукао драгињи под сукњу
па под кожу
годинама га је пазила и мазила
а онда га је никола несмотрено
тутнуо циганки међу ноге
мислио је тамо биће му
лепше сигурније и топлије

али ни његова црна циганка
није до века горела

призрен је град на косову и метохији некадашња 
српска царска варош 
бистрица јесте река на косову и метохији
синан паша је потурица из соколца код призрена
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јебо га дарвин

а шта о томе мисли отац
кога воде около у оном кавезу
ко италијан мечку док се снебива
они из његове шире и уже околине штарикају
рибарску мрежу коју је још
петар забацивао понад главе док је носио
кратке панталонице свог врлог помоћника
после марко поло разапео је жицу дуж
кинеске границе преко које су
преносили барут мастило и свилу
то после назвали су свиленипут

није забележено ни на једној карти света
где здушно су мрсили мандарину
муда и ретке бркове
на којој пијаци у северној престоници
куповали су роза свилу
за гаћице које је обичавао да носи отац да не би

светина открила
како он има крваво дупе
црвено мајмунско
јебо га дарвин
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је л тако никола

чарлс дарвин (1809-1882) енглески природњак
северна престоница јесте пекинг
мандарин јесте високи функционер у кини у време царевине
марко поло (1254-1324) венецијански путописац
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папуџијски мачак и римско царство

већ трећи пут устајем на леву ногу
не могу више да стојим гледајући пропаст
римског царства

не знам ни да ли треба још да чекам на пропаст
овога или можда треба кренути пут славе
просто речено одозго се све боље види
тако говоре сви слепци они други виде

што се римског царства тиче моја драгиња
на то није обраћала пажњу у последње време
тако да јој је никола измакао контроли
он је сву своју моћ уперио према свежој
циганској крви зато далеко догурао је
чак до врањске бање сад је у дубоком
размишљању како децу да поврати јер она
црна циганка узела му је душу јадна деца
чули су тамо далеко постоје нека црна 
браћа да једу на уста и једнако псују државу
као ми драгиња ће николи показати своју
нову корпицу са старим крпицама али
свима је јасно да се њима не може закрпити
тако остарело римско царство
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драгиња драгиња па те паре нема ни твој никола

мрави су све оглодали
сад се псета глођу међу собом
док са веранде мирно их посматра
олињали папуџијски мачак
одмахујући репом према дивљем западу
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охридске тајне драгиње
и николе

одмах испод брега са кога се језеру клања
црква заједно са светим наумом никола седао је
на обалу стављао уморне ноге у језеро као ја
понекад
у каду посматрао је помно драгињу како је
залазила заједно са сунцем
појављивала се нага
у туђим мислима прерушена у девицу
са ауром као права правцата риба
никола би узимао један повећи каменчић
носио га је са собом стално
стављао јој га у гаћице
обавезно пред спавање
да се нађе за под главу

замало тај такав није завршио као крајпуташ
његовом ратном другу из моравске дивизије
првог позива

остале каменчиће помоћу којих је бројао дукате
разна друга своја и туђа задовољства бацао је
уредно један по један
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у језеро баш тамо где се уливао дрим ту било је
потпуно сигурно да ће их оно сачувати од турака
и других разбојника који су пожудно поглеђивали
драгињу док им је показивала своја снажна бедра
и док се мигољила као јегуља за којом је
михаило петровић одлутао чак у саргаско море
он касније написао је о њој роман
а ја само песму

никола који у то време 
за мене још није био светац
од када је умро редовно долазио је 
кришом у мој сан
обично ноћу понекад сам 
а некад и са драгињом
али она је углавном чувала децу
причао ми је често потанко 
она је покорно климала главом
како су се само они 
брзо свлачили
да им песма не побегне
на дно охридског језера

михаило петровић алас (1868-1943) 
чувени српски математичар
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црна рупа

* * *
наишли су неки нови људи
ископали су му нови гроб
на староме месту поново су подигли цркву
и у гроб спустили себе

за историју

светац је остао горе да гори
да осветљава 
драгињи николи
и потомцима



215

стојан богдановић

* * *
никола кад се враћао из охридске архиепископије
обавезно свраћао је у гостивар да обиђе свету петку
коју је често као дете сањао кроз размакнуте тарабе
како се чедна и гола као од мајке купа месечевим
                                                                               зрацима

сваке вечери враћао се драгињи храбро пролазећи
усред ноћи поред старог храста у средини нашег

села
који ноћу успевао је да уплаши свако дете

у свитање кад бунован претрчавам преко моста
саплићем се уместо у језеро падам у несвест
прекривен сав њеним благим осмехом

крајем јула горешници гасе свећу остављајући
                                                                           људима
свеца да умре у мраку да би га моја драгиња

оплакивала

гостивар је град у западној македонији
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црна рупа

* * *
никола је одшкринуо врата од олтара
она десна само да звирне
тамо у калишту
на вечитој стражи свети симеон
остали су на послушању
свети сава је у броду који се љуља
крупним очима са свеже окреченог зида
мотри на драгињу и николу
хвала господу

калиште је село поред струге у западној македонији
свети симеон је монашко име великог жупана стефана немање
(1114-1200) који је владо рашком (1168-1196)
свети сава је монашко име немањиног сина растка немањића
(1175-1235) који је био први архиепископ српски
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родослов

драгиња и никола су водили жучну расправу
о томе како да крсте своју децу
деца ко деца
кад су све лепо договорили
никола је одлучио
мирко миодраг итд

пошто су склона мењању имена фамилије
женска деца су увек у другом родослову
из познатих разлога
нечасни су такође изостављени

неке је изоставила црква

тако је настала благородна фамилија
на челу са мном
и на крају са мном
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црна рупа

напомена

ко је први открио црну рупу
лаплас или мичел ко је
измислио рупу на саксији
спорно је тек

црна рупа није добила име
по црној циганки
већ по црном ђаволу

човечанство је током дуге
своје глупе историје
непобитно утврдило
све се врти око неке рупе
која је мање или више црна

иако наводно сви знају
да је рупа и почетак и крај
ипак да поновимо

из рупе у рупу у црну рупу
за црну рупу
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pierre simon marquis de laplace (1749-1827)
john michell (1724-1793)
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црна рупа

а где сам ту ја

замолио сам моју драгињу да ми купи
панталоне из познатих разлога морају
да буду дугачке девојке из комшилука
срамежљиво су се згледале бацајући
кришом погледе према мојим ципелама
а бога ми често и према носу

ломио сам прсте и чудио се како зависим
од туђег хороскопа

нико више не сумња да су ева и адам
производ грешних мисли

а где сам ту ја
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* * *
никола се целе ноћи надао
да ће њен црни циганин бити одсутан
обично он по мраку краде кокошке
а ја лепу женску децу
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црна рупа

* * *
споља гледано дупе бело необично
около разбашкарило се пролеће
драгиња мирише на ону ствар
а њему душа дође
у врх носа као оном
црном циганину
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гадна сорта

наши неки преци који су на време стигли
тамо су заузели огроман део подземља
стекли су приличан иметак на овај или онај
начин поотварали су своје дућане
понеки издају у закуп тек пристиглом потомку
ако овај не дај боже направи проневеру
поткраде црног ђавола или 
намери неку другу подвалу

никола слушај ме

значи да је у своје време проводио камилу
камилу кроз иглене уши

проклети трговци 
где је ту поезија
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црна рупа

црна рупа
Биљани

никола кад је долазио овамо
прошао је као и сви остали свеци 
кроз црну рупу ушао је у вир живота
батргао се цео по тој жабокречини
на почетку тешко састављајући крај
са крајем затварао је разне рупе
док није залетео у тзв црну рупу
рупу коју је драгиња брижно неговала
онда је он остатак живота провео
пунећи непрестано црну црну рупу
кад се излизао онда су га спаковали
у чамовину и спустили у црну рупу
кад год је хтео да изађе из ње
повлачиле су га омаје дубоко дубоко
ако би којим случајем помолио главу
господ га је онда звизнуо њему се
притресу ноге штуцне још пар пута
бљуцне помало као дојенче
такав изнемогао и малаксао
није био више интересантан за оне ствари
па га је вода избацила на површину
више километара од наше куће
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јер код нас и нема воде зато се наша
планина и зове сува планина у тој 
вукојебини није могао да га пронађе
нико осим господа за кога кажу да је
увек ишао бос по трњу а није му било
ама баш ништа он је уствари само показао
где је то био избачен никола и како
драгиња да га оплакује без разлога
а оно паковање то су други обавили
пријатељи су му направили чамовину
ко би други они су га и гурнули у црну рупу
да су загледали драгињу
са свих страна видели би да је остарела
да је поружнела и да су се непотребно
бацили на тај трошак

сува планина је на југоистоку србије и на њој се налази
село велико боњинце у коме је рођен аутор
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црна рупа

* * *
кад човек крене на онај свет
ред је да се поздрави
са рођацима са пријатељима

редовно било је обратно

једини случај што се наводно десио
нико досад  није успео да провери

можда је незгода у томе што је он први
стигао на договорено место
а тамо требало је отац да га чека

нама господе са твојим допуштењем
остаје да доказујемо
да можда
није сваки цезар рођен у риму
што је дабоме врло тешко

је ли драгиња
што си се омусила
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о покојницима све најбоље

кад смо кренули на годишњи одмор
прошли смо кроз средиште земље
очекивали смо срдачан дочек
бар од неких наших предака
којима смо за живота свашта чинили

да не објашњавам сада свакој
будали и они су нама свашта чинили

драгиња доста о томе

приликом писања
о покојницима све најбоље
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црна рупа

* * *
свраћали смо у манастире
палили смо сећања горе и доле
даривали смо живе и мртве
људи су догоревали у нашим сновима
пламен је лелујао
сенке су њихале куковима

драгиња кротка
брисала је сузе себи и деци
никола нервозан повлачио је брк
гунђао је и упућивао драгињи прекоре
зашто децу није научила пре рођења
да се крсте
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е мој никола

драгиња је чврсто држала дукат
који јој је отац поклонио када се удала
који је она вековима стискала
између ногу чувала спремна да га баци
преко николине главе
за срећу јуначку писмо 
или оде глава

 како и приличи правом коцкару
никола изгубио је невиност
за само једну ноћ

е мој никола
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црна рупа

* * *
никола је споро напредовао према солуну
сахрањивали су редом пријатеље
и непријатеље мислио је стално
на драгињу своју и на ону црну циганку

наши неки смутљивци крили су се
од непријатељ богами и од својих
по празним бачвама наравно да су
претходно попили вино савести ради

драгиња се сваке вечери припремала
чешљала је своју бујну косу
замишљала је у разним ситуацијама
себе и николу

црни циганин се појављивао с времена
на време носио је свој црни алат нудио је
своје црне услуге
хтео је пошто пото да јој подшиша
енглеску траву

никла је моје најлепше речи успут
испоклањао сумњивим женама
драгиња чупа косу
спремам се за починак
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да издржи до краја

управник установе за преваспитавање
у делиграду признао је да је радисав
станковић диса био врло бистар човек
мастиљавом оловком коју је претходно дуго шиљио
а врх је морао и да лизне
записао је при дну затворског досијеа
своју генијалну одлуку
да издржи до краја

забележено је такође да су
бора пекић и диса мушки издржали накн много 
година бора је сам 
нашао своје златно руно

драги никола не брини
сада власотиначки цигани
свирају небојши стојану и куму миловану
издржаћемо

пс
поздрави дису и бору
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борислав пекић (1930-1992) књижевник
златно руно роман бирслава пекића
стојан богдановић (1944) унук николин
небојша богдановић (1959) праунук николин
милован станковић (1961) унук дисин
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разговор о теби

седам преко пута себе
почињемо разговор
о теби
о теби
драгиња моја
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црна судбина

драгиња је после једног николиног
путовања по кини када је на поклон
од кинеског цара пу јиа за кога се
причало а може бити и сад се мисли
да је успешно дресирао змије
добила косе кинеске очи гледала
обдан скроз на скроз изкоса
због тих очију она и није добро чула
када ју је никола ноћу походио
трештен пијан

никола имао је право

онај црни циганин целе ноћи дрежди
чуди се како његовој црној циганки
уместо душе у небо лети риба

драгиња и даље жали за својом
црном судбином и даље клима
николином главом

није сваког човека у црно завила
његова црна циганка



235

стојан богдановић

не није
него црна судбина
која је задесила императора пу јиа
зато што није на време схватио
да будан човек не хрче
нити је ико укротио змију

пу ји (1906-1967) кинески цар
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никола у туђој башти

пу ји је у најранијој младости
провиђењем кренуо низ воду
драгиња била је покојна за ту 
прилику никола на годишњем одмору
хтео је младог императора
после вечере
да дочека
поред жуте реке
замишљао је себе као лукавог
мандарина сукао је само један брк
онај већи упрела га је драгиња
у некој пози пред фотографом када
спремала се да заузме историјско 
место у својој новој фамилији 
користила је виспрено тај брк
да некоме бркне у око а да за то 
никола буде проглашен кривим
она тада само се шепурила

никола улазио је тихо на прстима
у свој сан пу ји му је сервирао
кинески чај и оне мале енглеске
колачиће
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сада пред крај прошлог века
пу ји стрпљиво сади поврће
у туђој башти никола
вади патку
(пекиншку) и
одмах га соли
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вранац

у неко доба кренули смо из извора
према кални тамо се сваке године
деветог августа одржава вашар
сви су се спремили за тај дан мој
ујак газда милорад узоран домаћин
због своје и туђе деце наредио је
да слуге спреме вранца да га
тимаре док не попадају у несвест
вранац се правио важан
намигивао је деци на оба ока
сутрадан када будемо кренули
на вашар вранац је морао да сија
да бљешти да се зна

нико у том тренутку није марио
за пу јиа нити за енглеску траву
добро су изгледали и он и она
онакав још није пљувао крв
ми смо што је природно
више волели наш коров
здушно навијали смо за краља
наш никола који био је човек
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од искуства краљев ратни друг
храбрио нас је целог живота
понављао нам је коначно
и драгиња је утувила

ја сам онај који јесам
писало је на леђима једне
старе слике
можеш ме убити
али ми не можеш ништа

стављам шкољку на уво
на српском
чујем у бакалници
цигани одвели вранца
на кланицу

од тада до дана данашњег тражим
да ми неко помогне да умрем
као човек

милорад милосављевић (1923-2001) земљопоседник 
из јаловик извора код књажевца 
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Дрина и Александар Милосављевић,

Јаловик Извор, 1938.
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Дрина и Александар Милосављевић са сином Милорадом,
Јаловик Извор, 1938.
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у дневној соби

драгиња била је наочита жена
имала је дивне дугачке бркове
сукала их је на све стране
у одређено доба дана
могла је њима да почешка 
свога николу или себе
тамо где треба

уместо ове слике
сада тамо виси никола
са својим брковима



ЧОВЕК ПЕСМА
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

постоје песме

постоје песме и песме и
песма над песмама
свака песма има своју муку
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стојан богдановић

 
Богдана и Милорад Милосављевић,

Јаловик Извор 1940.
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

кисели људи 

ретко ко воли бљутаве песме
ја на пример не волим сладуњаве
поједини људи воле киселе песме
њих певају кисели људи
то нису пијанци што пред зору 
кусају киселу чорбу
то су они што се кисело осмехују
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стојан богдановић

кисео човек

кисео човек цеди песму
као лимун
бесомучно је стиска
са свих страна света
иза паравана
пере руке
певуши
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

мрачни људи

неки људи воле мрачне песме
њих певају мрачни људи
то су они што имају мрак у глави
што им пада мрак на очи
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мазна песма

може песма да буде помало мрачна
али не и рапава
мора да буде мазна
као детиње дупенце
не љигава
мазна
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

песма треба да уме

песма треба да уме да се њише
као јаблан на ветру поред тимока
притом да држи мисао
чврсто као мали враг сису
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песма мора да буде

за песму треба много соли
песма мора да буде чиста
обучена у најлепше хаљине
да мирише као девојчица
пред удају
да кипти
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

песма мора да зна

песма мора да зна да се подвуче
мора да зна да те копка
да те тера изнутра
као кад те неки ђаво тера
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стојан богдановић

* * *
песма не сме да буде тесна
зајебана као шими ципеле
или не дај боже тесне гаће
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

праве песме

постоје праве песме
постоје прави људи
права песма увек нађе
правог човека
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стојан богдановић

 
Миодраг и Надица Богдановић, у сватовима. 

Јаловик Извор, 1939.
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

* * *
да буде права песма
једна реч је доста
права песма увек начини
великог човека
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мера човека

човек се познаје по песми
она је његова мера

човеку кад дође време
узму му меру

постоје људи чију меру
не можеш узети
јер немаш коме да је даш
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

јадан човек

песма често спопада човека
само зато што јадан човек
не може да се сети
једне једине рчи
која њој треба
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док не процврчи

због једне једине речи
песма може да смести човека
у ћоше да клечи
на последњем зрну пасуља
сву ноћ
мртав гладан 
док не пропева
док не процврчи
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

човек тугује песму

песма зна изненада
да остави човека
без поздрава
усред зиме

у једном ћошку живота
шћућурен покривен својом
потпуно изгужваном кожом
човек тугује песму

а прозор цвета
целе зиме
бело
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песма може све

песма када прогута праву слику
одмах добије на тежини
осети се
она се озари
почне да се шепури
као паун када се удвара
ко жена у благословеном

песма може све да прогута
и да је не боли стомак
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

дебеле песме

дебеле песме нису од неке вајде
заударају на зној
тешко се крећу
пуне су гована
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мршава песма

песма није песма ни кад је мршава
мршава песма је ко бесно куче
не може никако да се поправи
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

добре песме

добре су добре песме
њих певају људи песме
тада све тече као песма
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човек песма

човек песма то је онај 
што га превијеш на рану 
коју имаш на души
он упија ране 
као сунђер прљаву воду
ћути и носи туђу рану
носи до гроба 
у гроб свој 
у црну рупу
у пичку материну 
разумеш
е то је човек песма
њега стављаш на рану 
заувек или по потреби
као мајку своју на срце
стављаш га на сваку рану
мажеш га на лебац
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

* * *
сваки је човек друга песма
и само је човек песма
сваки је човек човек и жена
да се не лажемо
постоје различите ране
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стојан богдановић

 
У средини Дрина Милосављевић, прва с десна Надица Богдановић, 

са снахама.
Јаловик Извор, 1940.
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

* * *
песма зна да спопадне човека
па и да насрне на њега
тада он је хвата за гушу
објављује њихов крај
и заједно одлазе у рај

нема раја без краја
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човек са песмом

деси се да песма ухвати човека
уђе му у главу
тако човек живи са песмом 
носи је у глави 
као никола онај метак 
још из првог рата
док се не здуше
деси се да се објаве
деси се да лудаци због тога узапте човека
те он и његова песма заједно
у азилу некаквом скончају
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

судбина песме

постоје људи који се роде са песмом
таква је судбина песме
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стојан богдановић

Свадба у Буџаку за време 2. Светског рата, друга с лева у првом 
реду Надица Богдановић, Кална, 1941.
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

људи који траже песме

постоје људи који траже песму
као што постоје људи
који стално траже кавгу
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ловци песама

постоје људи ловци песама
неке од њих задеси срећа
улове капиталца
њих после подмећу по новинама
има и таквих који стално иду у лов
и увек прођу мршаво
а има и оних који никад ништа не улове
они не иду никуда без ракије



274

САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

песме које се стално смешкају

постоје песме које ти се стално смешкају
непрестано се врзмају поглави и ништа
глава се усија
почне да се дими
нама је важно да не смрди
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словенска прича

песма зна да бане изненада
да затекне човека у кревету
са другом песмом
у сну
од тога човеку буде мука
израсту му рогови
то су ми испричали стари словени једне недеље
                                                                            поподне
када сам код њих пио чај од босиљка
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

жалне песме 

и жалне песме су песме
ђаво да их носи
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жалне песме се ћуте 

жалне песме се ћуте
кад се гласну звона 
са књажевачке цркве светог ђорђа
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

горки људи

постоје горке песме
мало горчине на одмет није
горке песме певају горки људи
то су они што им је слатко горко

лакше се прогута горка пилула
него горка песма
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за добру песму

постоје питке песмице
оне се пију на искап
увек до дна

али за добру песму треба
много соли да се полиже
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

 
Успомена са другарицама, у средини Надица Милосављевић,

Јаловик Извор, 1929.
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љути људи

за љуте песме треба љута мисо
љуте песме су за љуту рану
њих пишу љути људи
који лакше прогутају љуту ракију
него љуту мисао
њима ништа не ваља
увек им проради чир и
на сваку мисао се убоду
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

* * *
господ је створио песму
да човеку прави друштво
на путу за рај

лакше се путује
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стојан богдановић

* * *
господ је створио човека и песму
да се воле 
до краја
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

поезија је густа чорба

поезија је густа чорба то није проза
укус песме зависи пре свега од мајстора кувара
од његовог осећаја за оно што ставља у чорбу
у песму се ставља најбоља риба
мазна којој се очи цакле
која зна да се измигољи
није ли тако имате обичну папазјанију
која може да буде досадна једнако као проза
чорбицу мајстор мора да посоли
да досоли да не буде бљутава
и наравно све мора да се запржи

поезија се сервира само ако је топла
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мој пријатељ мирослав тодоровић

мој пријатељ мирослав тодоровић
дописује извештај на трешњевици
чека зеца у заседи да му стави
зрно соли на реп
помно слуша трешња како цвета
зар је од цвета постао топ
чуди се свом снагом својом
свлачи лук час бели час црни
чупка му брадицу
глади га
отпије гутљај мученице 
мези повремено
преко плота баца поглед где је отац
косио све под паском лепе јелене
е тај човечина тај је богме знао
и да зајебе да коси

мирослав да не чује нико
прогута горку пљувачку још једанпут
горки људи горке песме певају
обзрне се да га које псето наше не цапне
очас све то тури у песму
заметну белу главу ненадано хитро
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

оде с милим богом да лови плавог анђела
од њега се каже праве најбоље корице
за књигу песама 
дабоме

причају они што су долазили са оне стране
виђали су га у околини ариља
база около са оним добрилом својим
одапиње своје песничке стреле
погађа центар непрестано
онако све певајући
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стари покварењак

једнога дана онај усрани живот
прође поред мене 
као поред турског гробља
ни помоз бог

зајеба ме и оде у песму
сад се он тамо башкари

тај стари покварењак
све нас је оставио на цедилу

уопште кад све саберем
не разумем мачку
шта ће њој девет комада

не зна маца
шта је пасји живот
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

некад и сад

по правилима која су важила
у доба витештва нађу неку протуву
те господару на подвалу курвински
одсече главу напуни је сламом и
пошаље султану
тада крв његова падне на нас

сада не
сада га свежу потпуно живог
зором га пошаљу цезару
шта је он са њим радио
то бог свети зна
тек наш господар
умре чист и невин
стигла га веле крв песника
а онда су на ред дошли
они што су господара издали

срби су сада задовољни
по берберницама и кафанама
прича се како су тамо
неког господара разапели на крст
неког су обесили
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нашег вала нису
а ни комшије нису бољи
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

после рата

наши су оци изгинули часно
бранећи земљу наших праотаца
једне кишне ноћи банули су неки нови људи
говорили су српски са нагласком
како је то редовно бивало у нашој историји
и другде је то историја
сам ђаво био је присутан
уселили су се у наше куће
оргије су одмах почеле
земљу су нам ону нашу одузели
мушку су чељад запослили
да носе њихова знамења око стожила
са нашим су сестрама блудничили
своје су сестре по целу ноћ јахали
моју су надицу као пу јиа
терали да копа брголазине около вароши
сузе су њене текле потоцима
била је страшна поплава
на неким брдима у околини књажевца
и дан данас расте горка трава
на једном су се брду скаменили
њена мука и њене сузе
данашњи сељаци доводе ту болесне
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да лизну горку со
после низа година скапавања
надици су израсли бркови као хо ши мину
била је поносна на њих
сада је могла мирно да умре од глади
на грудима је уместо господара
привијала споменицу

упокојила се на бадњи дан 1985 године
на минус двадесет и осам степени
кад год поново дођем издалека
видим изнад швапског војничког гробља
мој покојни отац
глогов колац држи
за сваки случај каже



292

САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

 
Надица Милосављевић, друга с десна, са другарицама,

тридесетих година двадесетог века.
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између два рата

између два рата жалимо непрестано
оплакују се најпрво мртви потом и живи
неко време само наши
мало по мало па ижвакани политичари
почну тобож да жале и њине
старије жене као вране 
упорно носе црнину
нови кнезови су оне млађе
удовице свукли до голе коже
заскоче по неку и преко реда
а и господар је обичавао
да код неке од њих
омрси бркове
да будемо поштени
нису се баш опирале
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
човек песма

наши

оно мало наших што је претекло
од прошлог рата спремају се за рат
ако и не нађу иног непријатеља 
њима то није важно
поделе се међусобно 
и одмах почну утакмицу
ретко кад је одиграју сами до краја

увек им фали неки курац
и за све им је крив неки ђаво
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стојан богдановић

1999
Гордани

завршио се рат
наши су сада уместо лозе
садили крстове





О ДА
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САБРАНЕ ПЕСМЕ
о да

АКРОПОЉ

Акропољ је оно место на земљи
Где су под ведрим небом изложени докази
Да је човек од мајмуна постао свиња.
Свиња је то постала од прасета.
(Ових дана допре однекуд вест о свињској памети.
Установили су да свиња може у огледалу 
                      да препозна свињу-благо њој.
Није речено да ли дотична свиња види да је свиња,
Или само види свињу.
Већину свиња које свакодневно срећемо не би
                                                 oдушевило то огледало.
Они мисле да свиња треба да се огледа у другој
                                  свињи, а не у огледалу,
И на то су поносни.
Дешавало се, међутим, да од тринаестог прасета
                                               најбоља свиња испадне.
Тууугооо
Лееелеее!)
Жена је лукаво избегла злу судбину и постала гуска.
Гуска је постала од гушчета и није ћурка.
Гуске су инвентивни Енглези научили фабрике да 
чувају,
Са женама им то није ишло баш најбоље.
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Историјско искуство ми говори да ти 
Који су ратове водили против Фидије
Увек су изгубили, по правилу те протуве, 
Ти, како их називају: лордови, султани, дуждеви,
Сви редом имали су превелике уши,
Не, не могу рећи да су били коњи.

Какав су само перфидан изабрали начин,
Да искористе гужву, ти мангупи,
Кроз Небеску тријумфалну капију
Заједно са часним људима да уђу,
Ни мање ни више, право у историју.

На врху камењара натакнуто сунце,
Накривило се,
Као шајкача на глави наћефлеисаног Србијанца.
Испод њега два-три дорска стуба, два-три крндеља,
Греју се на припечини,
Стрпљиво стоје у реду, не дирају никога,
Као ветерани у Србији испред продавнице хлеба.

Партенон какав је био...
Сунце.
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* * *
На овом месту, кажу водичи, 
Баш где сад ја стојим,
Стајао је моћни Перикле.
Атињани ми аплаудирају.
Смешкам се испод бркова,
Онако курвински као негда.
Руља не види ништа.
Водичи такође.
Изађем из сна,
Мало се протегнем као комшијин ангорски мачак
Док га газдарица мази,
А њена рука мекана као плишани меца.

Сунце пржи. 
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СА ТРЕМА

Са Акропоља се види цела Атина.
Са Трема на Сувој планини
Види се цела Србија.

Са моје ћелаве главе,
Која сада личи на главу
Ћелавог Исуса из Рсоваца
(Коме је ноге влага појела)
Сунце никако да сиђе.
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* * *
Кад боље размислим, 
Да није сунца
Ви не бисте ни постојали.
Ви не бисте били ништа.
И ви, ви који ово читате,
И ви не бисте били то што јесте.
А ја, 
Па, ја сада не бих био Перикле.

Пржи ли пржи.



303

стојан богдановић

* * *
Силазим са брда мртав пијан
Од доживљаја у том сну.
Фидија ме прати у стопу.

Грозно пржи.
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О ДА

У хладовини једне атинске таверне
Натенане сређујем утиске.
Наздрављам Иктиносу и Каликратесу.
О, да! И Фидији, и Фидији.
Дивим се Периклу
Који је са улазнице за Акропољ
Упиљио очи у мене.
Стављам га у новчаник,
(Као највећу драгоценост)
Да се којим случајем не загуби,
Требаће ми за кафанску причу.
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ОДА ГОСПОДУ

Одавде из таверне дивим се сунцу.
А највећма се дивим Господу нашем
Који је сунце потпалио
(Док сам још био мали)
Да си Миодрагова баба Надица огреје руке.
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* * *
Спремам причу за Књажевац,
Кад уз ракију будем развезао језик у „Паризу“,
Да сам Перикле био,
Да смо са Фидијом Партенон надгледали,
Да смо са Фидијом рујно вино пили.
Они сумњичави Тимочани са грожђане стране,
Које сам годинама убеђивао
Да Тимок тече низбрдо,
Неће ми веровати ни оно: 
Да је Србија рођена на шљивовој грани,
Да је Србија рођена на сунчаној страни.
Нити да повремено ја нисам ја.
Ни да оно друго ја никад срео нисам,
Ал смо се понекад сити испричали.
Нису ми веровали ни пре,
Док им у Корбизјеовом „Паризу“ ракију нисам

платио.
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* * *
Са оне људске стране недостаје много стубова.
Нема шта да придржава небо,
Нагнуло се,
Само што не падне,
Као картонски кровови за време олује
На циганским кућама у Пиротској мали.
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ДОРСКИ СТУБ

Надица била је дорски стуб,
Носила је целу фамилију на леђима.
Да је она сад ту, не би падао град.
Она би се са Господом договорила,
Макар на кредит,
Мали би јој био жирант. 
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Успомена са другарицама, прва с лева Надица Милосављевић, 
Кална, Ђурђевдан, 1936.
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* * *
Ударам дршком од старе метле,
(Оне што ју је јахала вештица
Која нам је француски језик предавала),
 Старим дединим кишобраном о плафон ударам,
Потом пређем на недужне радијаторе.
Псујем, вичем на мирне комшије из моје главе
Који станују изнад и испод.
Они немоћно слежу раменима,
Али ја не попуштам. 
Жучно негодујем против буке
У мојој глави на петом спрату.
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* * *
Остајем на земљи заувек.
Толико је волим.
А она ме врти око своје осе,
Па чак и око сунца,
Као око малог прста.
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БОГОВИ

Шта је било са боговима,
Са њиховим женама и децом,
Који су на Акропољу обитавали.
Пегави Енглези су златом из египатских гробница
Платили добру вољу и расположење султана

Селима,
Нешто су дали великом везиру, нешто паши,
А и султанија је добила своје.
Богове су  као заробљенике покупили.
Утиснули су им бројеве као Швабе Циганима...
У гвоздене кавезе су их затворили,
Нема мрдања, стоје немо као питомци краљевског

колеџа,
Као мајмуне у зоолошком врту их приказују.
То чине са поносом у Британском музеју,
Где је изложено
Национално благо Уједињеног Краљевства,
Подупрто дорским стубовима Партенона.
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* * *
Истина је тешка.
Тешко се носи,
Ни песма је издржати не може.
Ломи кичму,
Тешка болест,
Али није заразна као лаж или као глупост.
А најтежа болест јесте поезија,
На срећу не лечи се.
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* * *
Не могу да се одлучим ко да будем.
Нагледао сам се свакаквих ликова.
Лежим и селим се из једног у други,
Мењам станишта као птица селица,
За будућност најзад да се спремим, 
Изаберем себе.

Прекуцавам биографију,
Анализирам прошлост
(Само се она и може анализирати),
Историја се увек пише испочетка,
А будућност свакога човека је мрачна.
Ваљда због чамовине.
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* * *
Енглези су заробили Атину.
Надицу водим у збег,
Селим је у песму.
Она са собом носи теразије 
И води цара Душана.
Делиће сиротињи правду, вели.
Радила је то добро
И док је боса по росном цвећу ходала,
Док се није ломатала
По којекаквим песмама.

Цара води за руку.
Још је мали али умиљат.
Нејак је за српску православну мисао.
Зато је ту Надица.
Доћи ће време
Када ће он бити права мета песника.
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Надица Милосављевић, седи, седма с десна,
Јаловик Извор, основна школа, двадесетих година, двадесетог века



317

стојан богдановић

* * *
Твоје сам име налазио 
У песмама белих, црних, жутих...
По некаквим уштогљеним песмама.
Твоје се име, Надице, повлачи
По разним туђим песмама.
Али сада си мени потребна,
Зато те стављам у моју песму,
Па у унутрашњи џеп капута.
Тик до срца,
Да те са собом носим,
Увек.

Твоје је место на престолу,
Овде поред мене,
У мојој песми.

Шта ће ти онај Бог.
Шта је Он то урадио,
Осим што је све(т) створио.
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ЦВЕЋЕ

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

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

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

А земља  и даље окреће се,
Одавде са мог прозора гледано,
На леву страну,



319

стојан богдановић

Као ћурка око свог ћурана
Кад он обеси нос.
Супротно од смера казаљке на сату
Сасвим супротно од ћурке,
Земља се окреће увек на праву страну.

Затворим очи и гледам у цвет као у Њега,
А цвет гледа увек
Право сунцу у очи.
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МУШКАРАЦ

Једанпут сам као прави мушкарац
Ударио песницом о сто.
Уместо супице на столу је рупица.
Шест недеља сам због тога гипс носио 
На мојој чувеној десници
Којом сам свашта написао.
Баш свашта.
Хвала.
Деца и комшије су се на гипсу
Данима потписивали мени за успомену
И дуго сећање.
Не, хвала.
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МИЛОСРДНИ АНЂЕО

Једнога дана у улици ВТ
Однекуд  пепељави голуб на раме ми слети
И одмах се онереди.
Дуго сам лупао своју ћелаву главу
Не бих ли протумачио тај гест,
Ту радост што ми је причинио
Овај Милосрдни анђео.
Све што сам до данас сазнао јесте 
Да ми је једино одело упропастио,
Црквено и мртвено.
Од пријатеља у Старој Србији чујем
Да је и двадесети век прошао,
Да се Милосрдни у Америку вратио.
Хвала господу,
Погани голуб је одлетео.
Мени још увек не треба ново одело,
Као ни црне, лаковане, картонске ципеле.
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МИСАО

Мисао је неухватљива,
Као да је она Бог, а не ја. 
Склизне зачас као миришљави сапун
Којим се, причају старе Нишлије, купала Клеопатра
Из Београдске робне куће на Тргу ослобођења,
Пре него се своме љубавнику страсно подавала.

(Кад је Клео тргом пролазила 
Мој чича Живомир пекар
Подизао је нос 
Као наш рундов Рапча
Кад осети Сотирова куја да се тера.) 

Таква је моја песничка мисао.
Клизава, као лед.
Можеш да се оклизнеш,
Док трепнеш, одоше ноге увис.
Можеш  да се наљутиш.
Можеш да сломиш ногу, руку, кук...
Можеш да сломиш мечки ногу.
Можеш да сломиш главу
(Луд коњ здраву главу не носи,
Често ме мати подсећала
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Показујући на Милков дел
Где се мој отац одмара од илузија.
Тамо су и остали заслужни домаћини из ВБ).
Мисао може за тили час да штукне
Изгуби се као заљубљени калфа
И лута около као глуво куче.
Тражиш је као чобанин залуталу овчицу
(Дабоме, његов порив је племенит,
Он жели да овцу спасе од вука 
Да би је за Божић у сласт појео.
А шта ће мени глупа мисао
Чобанина се не тиче.)
Тражиш је неко време,
Па дигнеш руке од ње.
Таман мислиш да си је заборавио,
Као своју бившу девојку,
И да је ствар легла,
Нађеш је како се сасвим добро уклопила
У нову средину
У песму неког нобеловца
(А има сијасет бољих песника
На овом и на оном свету
Вала, могла је да бира.
Е, ал нобеловац.)
Таква је моја мисао.
Мораш брзо да је хваташ
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И брзо да је се ослобађаш,
Иначе, оде воз.

Ако немаш неку бољу мисао,
(за коју можеш, током целог текста, да се придржаваш,
Као за гелендер на степеништу робне куће
Низ који се враголани вратоломно спуштају
Да их мргодни чувари не опазе)
Позајми мисао паметног човека.
Не обазири се ни на какве критичаре
(Сви они нешто мисле и нешто пишу.)
Пази да ти не подметну садржај,
(Они све знају и за све имају уши.)
Пусти мисао да иде својим путем
Ионако је дошла и без тебе и без њих.
Придружи јој се у авантури.
Ослободи руку и крени са писањем.
Не бој се критичара,
Нису они богови, а ни анђели.
Најважније је одупрети се себи, свом снагом.

Кад пишеш о отаџбини не стиди се
И не снебивај се.
Можеш и Господа споменути,
Али с мером, без патетике и без устезања
(Па и Бог није Бог,
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Он је само Бог и ништа више.)

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

Доброг песника залепи на крај песме.
И сврши с тим већ једанпут.

Ипак буди смирен и обазрив,
Мисао те зачас зграби,
Гурне те у центрифугу,
Заврти ти мозак и цеди,
Цеди, цеди, цеди, ...
Цеди као мед кад врцаш.
После си страшно уморан
А изгледаш задовољно и смешкаш се
Као фигура
Од пчелињег воска.

Људи су гадни, знаш већ зашто.
(Мисли само на жене.)
А тек жене што су гадуре, знаш већ зашто.
(Држи се ти, синко, људи.)
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Пажљиво бирај тај последњи стих.

Пази да мисао не буде много тешка.
Није то за књижевно вече,
Тешко се вари и узрокује несаницу.
Осим тога, песма ће бити трома,
А ти ћеш бити смешан.

Драги С.
Ако ти то не успева, 
Батали све 
И крени из почетка.
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Верослава и Светислав Стојановић, Гигини,
Власотинце,четрдесетих година двадесетог века.
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* * *
Јуче сабајле један мој пријатељ
Oдличан  песник, нема шта,
Да му овде име не спомињем,
Од мене песму трaжи
За мртвачки зборник, вели.
(То је у Србији сада модерно.)
О, не!
Не умем то да напишем.
(И озбиљно сумњам, брате,
Да ће покојник постати већи писац
Ако му баш ја песму посветим.)
Треба то да ме погоди
Или да ме је погодило,
Па ме још гађа,
И са собом ме свађа.

Не кажем да ми није жао тога
(Чак, није обавезно ни песник да буде).
Жалим свакога ко је човек био,
А ретко ко жали човека који јесте.
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ВУК И ЕВРОПА

Најзад ми се јавио Вучић
Из дубине моје душе.
По Тресибаби у свом Бучуму у своју бучу бучи,
И своју и туђу муку мучи.
По вејавици јаше на Европи.
Јаше он њу, па она њега.
На њему је дојахала у Сврљиг,
Па у Бучум...
За рогове га чврсто држи,
Не може никако да је се ротосиља.
Од силног снега у глави не види се прст.
Тако је годинама
Током читавог леденог доба,
Са лисицама по Бучуму коло игра,
Заједно кокошке чувају
Чекајући пијани медвед из сна да се врати,
Па о времену карте да отворе.

(Бучумци бојажљиво ми  натукнуше
Да је меди њушка  видно отечена,
Као бумбари да су га изуједали.
Прочуло се по селу
Да су га уврх Тресибабе пчеле затекле
Мед како краде
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Из шупљара криве крушке оскоруше.)

Стари вук, негда Вучић беше,
Високо на Тресибаби
На престолу цвета,
Може га само Господ убрати.
Вучић је процветао као љутић.
Усред зиме цвета,
Као љутић у пролеће.
Сваког стигне његово време:
Љутић и дрен имају  пролеће,
Кад заљубљени највише цветају.

(Само Господ стално цвета,
Понекад у предвечерје појави се
Да Га људи виде
Ружичасто како цвета ,
Па спокојно на спавање оду.)

Пише тавне песме,
Из тавних дубина Тресибабе
Тавне мисли на видело излазе.
Као лековито биље бере их
Једну по једну,
Уредно  у књигу их слаже,
Као прави српски домаћин,
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Брине да лоза буде дуговечна.
Оне најбоље и најздравије оставља за семе,
 За сетву се спрема.
(Зна човек кад се сеје.
А бере се кад је зрело.)
  
Кад пролеће гране, посејаће
Своје тавне мисли по српским савременицима,
Како би културна јавност Србије
У његовим мукама могла да уживa.
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ТРМКА

Глава ми је као трмка
Коју је мати за време рата
Од великог медведа под облаком сакривала.
Зуји непрестано,
Под паском матице 
Мисли се роје.
(Једна је матица,
Не могу две мисли главне да буду.)
Често  ти читав рој побегне
(Јер ти је оловка тупа)
И смести се негде високо.
Тада великог медведа са неба одвезујеш
И пушташ га да матицу ухвати
И да ти је у трмку врати.
(Кад већ не може на цвет да слети,
Може на небо да се попне.

Иначе, великог и малог медведа су Цигани на небу
оставили

Да их Господ причува док се са земље не врате,
За сваки случај веригама за небо везали су их.
Кад је ведро још су тамо.
Тим истим веригама кроз оџак су се на земљу
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спуштали,
Због тога су ваздан били гарави
Што је изазивало подозрење сeљака из Књажевца и
                                                                                    околине,
Који су своју децу плашили да ће Цигани њиховим
                                                  коњима на небо одјахати.

Ја сам кроз оџак у облику дима ноћу излазио
Да се ваздуха надишем
И медведе да гледам, да их пазим
А на земљу сам се, опет, кроз оџак низ вериге

спуштао.
Наравно да сам тада гарав био.
Због тога сам од бабе онај свињски сапун
              позајмљивао да се људски окупам.
И трљам, трљам, трљам,
Скоро крв да почне да липти,
Потом пред бабино девојачко огледало изађем бео
Као да ме је паспаљ из деда Сандине воденице

напао.

Недавно ми је један учени објашњавао 
Како је реч медвед постала
Од речи мед и веда
Те помислих да би за реч медвед боља замена била

знамед.
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Ал сад се питам да ли и поларни медвед
Зна мед!
Не сумњам у његову памет,
Али на северном полу расте само ледено цвеће).
Пчелице ће за матицом,
А медведу мед остави,
Да се са малим медведом слади.
Њега не враћај Циганима
Везаће га опет за небо
Да им пут из Влашке осветљава
Кад преко залеђеног Дунава као вукови са Карпата
Крену за јагњетом одбеглим
Из ђурђевданског сна младога Циганина,
Или ће меди под ноге
Вруће решето подметнути.
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Зорка, Драгиња, Мирко, Радивоје и Боривоје Богдановић,

Врњачка Бања, 06.08.1939.
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ПЕВАЊЕ

Ненаду Стефановићу,
Сентином сину
Певање је најбољи лек за добро здравље.
(Певање у школском хору, на пример,
Само зевате а мама и тата аплаудирају.
Може да се забушава до миле воље.)
Реч је о лепом певању.
(Кад постоји лепо писање, зашто не и лепо певање!)

Соло певање је озбиљнија радња,
Може послужити као свакодневна вежба за дуг

живот.
Ко пева (зло) не мисли много.
(Не постоји ама баш никакав разлог да се неко љути
Само зато што су мислити и певати два глагола

различитог значења.
Уосталом, Господ је људима подарио гласне жице
Да би се чуо глас Божји,
А они се умислили.)
Соло певање, може и дует, 
најбоље се упражњава уз топлу купку.
О, не!
Не у бању! Не, не, не!
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Тамо су сви болесни
И није вам до певања.
Кад већ немате пара за бању добра је и када.
(Као студент сам у кaди спавао,
Јер је мој кревет газдарица издала колеги.
Није баш згодно! Жуља, брате.)
Ако немате каду станите под туш,
Уф, уф!
Што је фино.

(Моја баба је ноге у лавору стављала
И све време је листала сановник.
Кроз одшкринута врата сам чуо
Кад је пријатељици причала
Како јој то чини добро.
Каже, ставиш мало морске соли у лавор
И осећаш како мирише море,
Као да си испод палме.

Од тада стално ме копка
С ким је баба у лавору била.
Никада то нисам сазнао
Само зато што сам наглув био,
А ни старац о томе ништа није прозубио.)

(Бабина пријатељица била је врло интересантна
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госпођа,
Имала је симпатичне брчиће,
Знала је, по варошки, да прави одличне салчиће
Али није умела, као наша баба, да штрика топле

вунене чарапе.
Ни наочаре јој нису биле од користи.
Обично их натакари на врх свог шпицастог носа
Који јој је заклањао плетиво,
Кад би се којим случајем прихватила игле и

клубета.)

Ако не постоји ниједна од  (с)поменутих могућности,
Онда пожељно је главу да укључите
(Не служи вам, ваљда, глава као соленица
Од кинеског порцелана,
Коју баба на сто износи само када гости дођу).

(Иначе, може да се пева, а и да се једе, на play back,
Американци то препоручују широм света
Као изузетно достигнуће западне цивилизације.
Само у Америци не,
Тамо се за то још нису стекли услови.)

На гладан стомак, наште срца, отпевајте нешто
лакше,

Не напрежите се много.
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А сад ако вам је још до певања
Певајте
Тра-ла    ла-ла
Тра-ла    ла-ла-ла
Тра-ла    ла-ла
Тра-ла    ла-ла-ла
......
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ОН И КУМ РАДОЊА

Заставе су биле извешане као  старе гаће
На жици која је била разапета од амбара до бунара.
(На ову су слетале разне птице, па и орао
Иако у дворишту одавно нема кокошака, а ни

зечева.)
Легионари су били упарађени са обе стране тепиха, 
Сијали су као војници од слонове кости на шаховској 

табли.
Уместо цара на црвени тепих посут цвећем 
Крочио је магарац кога је јахао мој пријатељ из

детињства
Са којим сам се у цркви Св. Отац Николај у Великом
                                                      Боњинцу редовно виђао.
Маса је занемела, сви су утрнули.

Људи тврде да магаре то не би урадило
Да му под реп ђаволчићи нису 
Зољу или крпеља подметнули.
За сада не зна се, тачно, шта.
Експерти из Ватикана нису се још огласили.
Нису још сигурни ни ко је био тај сињи кукавац 
Што им је на црвеном тепиху неколико дуња 
                                                                        спустио.
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Најпрво се узјогунио, затим је чивте бацао.
Људи су бежали на све четири стране света,
А с његових леђа пред цареве ноге 
Стрмекнуо се збуњени господар 
Те га, по неким причама, цареви легионари онде

посеку.
По другима (којих је изгледа било више)
Окачили су га на крст,
Те после смрти своје велики постаде.
Расправе међу навијачима до данас не јењавају.
Једни кажу да су га убили како би му магарца отели
(Цара, хитно, требало је до палате да пренесе 
На неки симпозијум или колегијум.)
Други мисле да су га ни због чега убили.
У сваком случају због магарца је главу изгубио.
(Увек се то деси због неког магарца 
А после о њему у савременој историји ништа.)

Тај момак мени лично био је симпатичан.
Кад год узмогнем одем у цркву да се видимо.
Он и даље виси на оном крсту који су црви оглодали.
Разменимо мисли и понеку реч.
Хтео је човек да буде човек,
А овамо, магарцу се на грбачу попео.

Ипак, Он се увек деси тамо где треба. 
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Зато му редовно палим свеће
И спомињем Га заједно са својим сином.

Одавно, кад смо се у олуји срели 
Он оде лево а кума и мене оправи речима:
„ Десно, браћо, десно и на правом сте путу“.
У сличној неприлици исто ми је рекао 
Кум Радоња Тасковић, абаџија из Превешта.
Изгледа да су њих двојица у дослуху били. 
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ПЕГАЗ

Пегаз се није снашао
У поезију се петљао
И то у време месечеве мене.
То га је коштало положаја
Сад га и осредњи песници по целу ноћ јашу,
Третирају га као неку коњину.
Био је име, а сад је на путу да постане придев. 
А могао је мирно да пасе меку зелену травицу
Иза наше куће у Великом Боњинцу.
За утеху нека зна да и човек може да буде коњ,
Ако није магарац или 
Песник који лаје на звезде 
Кад му време није.
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Цане и Загорка Печенковић са ћеркама: Јелка, Мирослава и Вера
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* * *
Смрт ретко дође изненада.
Обично извиднике пошаље
На ловце личе
Са псима трагачима разних пасмина.
Прогоне те, терају те док не паднеш с ногу.
Таман су спремни да се острве,
Она се тада појави као краљица
Да те докусури.
У том интермецу, док је чекаш,
Може се рећи да је то твој живот,
Можеш и песме да пишеш,
И свашта друго да радиш.

Човек улази у колотечину тек кад сконча,
Тада се у самог себе улива,
Тада му ни смрт ништа не може. 
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* * *
Песничку мисао кад ловиш
Мораш имати специјалну мрежу; 
Треба да будеш нежан и пажљив 
Као плавог лептира да хваташ.
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ГАТАРА

Гатара која пуши смрдљиве цигаре 
Од најгорег дувана
Кроз дим чкиљи у тебе
Па у штрокаву шољу кафе зева 
Потом тријумфално саопштава билмезу 
Да му је нашла пут до среће
И хитро као кобра кад лови миша 
Смота новчић и тутне га у појас 
Или поред згужване сисе
(Зависно од величине),
Затим билмезу отпухне дим право у лице 
Као знак да је његово време истекло.

Као Циганка кад на длану билмезу
Показује пут до девојке преко седам мора, 
Преко седам гора...
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Загорка и Цане Печенковић (ћерка и зет Николе Богдановића), 

Власотинце
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БАБИЋИ

У Сијаринској Бањи сабор Бабића,
На драгом камену
Живи и мртви.

Бабићи нису као други људи,
Није их одувао ветар,
Они су за водом отишли
То су они Пивљани што су воду ухватили.
Дођу на драги камен
Да се прекрсте,
Да окаде мртве,
Да у цркви Св. Илија повуку  звоно,
Да зашију ране на души
Да душа не издуши,
Да се призову памети.
Да виде са њим.
Да почину од живота.

Са врха драгог камена Бабићи скачу
Право у небо.
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МАТИ

Док сам студирао у Београду
Мати је сваког дана зором ишла на Бабичку гору.
Кад осмотри коју ће букву да обали
(Њој то није било тешко;
Њој, никада, ништа није било тешко)
Дуне два-три пута у базовину 
Пљуне у шаке и крене.
Ја одмах устанем из кревета
И седнем да учим.

Пред вече, када на праг седне,
Са комшикама причу од јуче заметне: 
„Ми смо га испратили у Београд
Да учи за господина“.
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Надица и синови: Славиша Савић и Стојан Богдановић,

1977. у Књажевцу
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* * *
Грч на фресци у Намасији
Појавио се кад ју је Турчин сабљом пробушио
И оба ока извадио
(Као да су кликери стакленци).
 На Божић кроз недремано око у моју главу
                                                             преселио се
И бије у тил као власотиначки Цига у тупан
                      на Пантелеј у Великом Боњинцу.
Таман помислим да је грч попустио
Он почне да рије по мозгу као сипац.

Турчин ни слутио није
 Да ископано српско око дубље види,
А и Шваба  је Турчиново ремек-дело оверио 
Својим потписом 1941. године.

Лоше спавам кад је лоше време,
У сну вриснем, онако,
Није ми ништа, само ми тако дође.
После се смирим и све буде у реду
И код мене и у комшилуку
Све док ми се Намасија поново не укаже.
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* * *
Не знам да ли су следбеници св. Марка
У Египту видели препланулог Исуса.
А и пратиоци би морали такви бити,
Као што у Вождовачкој цркви 
Милићеви анђели носе шајкаче,
Мало накривљене.
Прави Шумадинци.
Бога ми!
Неке од њих су обесни Срби зарђалим
                               клиновима изгребали,
Као, ономад, Турци кад су Римљани били.
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КРАЉ И ПРЕСТО

Краљ је краљ и кад је го!
Што би, онда, та дворска будала морала
Краљевско одело да облачи!
Свргнути краљ,
Бивши краљ,
Неустоличени краљ,
Мртав краљ,
Итд.
Све је то краљ.
Глупо је одрећи се престола
(иначе је то немогуће.)

Да ли мртав краљ има престо?
О, да!
То је престо мртвога краља.
Једина разлика између краља и мртвога краља
Јесте у томе што је овај други мртав,
А за оног првог то није утврђено.
Ето вам разлог да одбијете абдикацију.

Ако је краљ, он је краљ и самом себи.
Ако није краљ, то не значи да није краљ
Само(м) себи.
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Престо увек је потребан
Чак и ако си краљ само себи.
Свако седи на свом престолу.
Престо није само место на коме се седи,
На престо може и краљица да заседне,
На престо може гавран или голуб да слети,
На престолу може и мачак да дрема,
И миш да преко њега претрчи.
Престо може да буде и наковањ на коме се завере

кују,
Престо може да буде и место са кога се
Народу саопштава чија ће одлетети глава.
Престо за човека и није неко место.
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* * *
Боги је волео да се игра са људима,
Од земље их је правио
(Као што сам ја правио фигурице у песку
Кад сам мали био).
Жену је од ребра сачинио,
Ни из чега, кажу.
(Наше сељанке знају врло добро од чега се пита

прави.)
Седлао је трулу кобилу и прескакао труле тарабе.
Где год сам стигао Он је тамо већ био.
Није јасно ни мени ни комшијама,
Са којима редовно пијем ракију,
Како, када и зашто је тај лик спао на магарца.
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* * *
Мали је био велики, као дрво.
У сенци тога храста све се дешавало.
Ми и газдини керови дрвце смо редовно заливали.
Ту иза дрвета су прављена деца,
Као оловни војници,
Спремани су за рат
На шаховској табли,
Или на пергаменту.
У његовој сенци смо понекад
Између себе бирали краља.
Најчешће се Он сам изабрао
Док смо испод светог дрвета пландовали.
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ШАХ

На расклиматану столицу седам
Гнездим се као кибицер у берберници код Жуће,
Помно пратим развој ситуације
На шаховској табли,
Чекам краљ да падне
(Стрепим да не буде наш,
Јер овај игра шах као моја ташта
Која је jедном дала краљицу за коња,)
Па да видимо ко ће коме пиће да плати.
У немогуће ратне комбинације задубљен
Идем из битке у битку.
По локвама крви гмацамо.
Моји сељаци моле Бошка,
Поздрављају рођаке у нашем и у суседном селу.
Поручују црква да се заврши,
Жито тад и тад,
Лоза тад и тад,
О, да!
И шљиве да се оберу.
И шљиве тад и тад.
Па, мученица.
Децу добро да чувају.
(Доћи ће следећи рат, па, ко ће онда!)
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Ко ће земљу да преврће?
Не ваља кад се земља улежи.
Опраштају се, целивају се за последњи пут,
Крсте се...

Утихну жамор кибицера,
Жућином беберницом се разлеже мук краја битке,
Наредник рикну колико му грцман дозвољава: Шах!
Пренух се и заједно са својим краљем из сна
Падох на овај свет.
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КРАЉ И ЈА

Разне типове могу да трпим
И свашта могу да поднесем,
И себе, али тешко.
Људи се најчешће због ситница свађају
(У последње време то је спорт,
Тога је било и раније)
Најтеже ми је са собом.
Не могу готово ништа себи да  докажем.
То је, можда, главни разлог што себе оставим 
Иза врата као кишобран,
Окренем себи леђа и кренем на пут око света.
Брзо мењам дестинације.
Каткад и овај свет напустим,
Изађем из своје орбите.
Пред зору нађем себе у кревету,
Уштинем се да то потврдим.
Са зида који је кречен богзна кад,
Све то озбиљно посматра краљ,
Озбиљан неки човек.
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С десна Мирко, Зорка и Драгиња и Радивоје Богдановић са 

пријатељима 
у Врњачкој Бањи, 23.08.1946.



362

САБРАНЕ ПЕСМЕ
о да

* * *
Мој вапај не досеже ни до Базја
А камоли до краја света
Јер сам још мали,
А кад порастем, онда ће бити касно.
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* * *
Не разумем зашто неко воли да буде краљ.
Вођа да, али краљ!
То, краљ, изгледа ми глупо као пуњена кокошка.
На сликама и на филму романтично је,
У романима и јуначким песмама, такође,
А, у ствари је без везе.

Колико је глава пало да би тај и тај био крунисан,
(Читај: да би се домогао круне)
Колико се глава откотрљало да би се династија

одржала?
Колико је глава отишло да би краљеви потомци 
                      уживали у баханалијама и разврату...
(Кад је о краљевим потомцима реч урачунати су
                                             сви: и брачни и мрачни).
(Краљ је краљ!
Какав би то био краљ ако не би спавао
Са дворским дамама, собарицама, служавкама,

куварицама...
Па најзад и са краљицом, зашто не?
Са свима помало,
Поштено!)

Наши кад су намерили некуд да иду
(У будућност, на пример),
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Прво изаберу краља.
(Ако је тај и добар, али њима не ваља, убију га
И изаберу новога).
Током бирања краља обавезно пола народа изгине,
А друга половина и није богзна шта
И сад су ту ти тупани
(Које подржава Дарвин)
Са својим записом
А ви се господо чудите
Зашто су вам наследници трунтови.
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* * *
Крв није вода
Крв све памти и ништа не зна.
Она стално протиче.
И река не зна чија је
Али памти куда треба да тече.
Крв можеш да преместиш у друга човека,
(Не баш у свакога),
А може и да пресуши као река.
Крв може да тече на све стране,
А Тимок тече низбрдо.
Тимок постоји иако крв јесте црвена.
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Злата и Живојин Милосављевић и синови Милосав и Вићентије, 
Јаловик Извор, пре Другог светског рата.
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* * *
Мој дух заштитник лебди понад моје главе
Суфлира ми као  шаптач испод бине у Нишком

позоришту,
Брине о врту у коме гајим најфиније мисли,
Као баштован што брине о својој ружици миљеници.
Непрестано ми придикује,
Да сваки сувишан стих откинем као заперак,
Да уклоним сваки жути лист
(Они ружи пију снагу као пијавица крв),
Да тражим погодну реч,
(Не мора да буде нарочито лепа,
Али да легне)
Да је калемим на здраву дивљу ружу која ми је у

души,
Која се сама роди и сама о себи брине.

Кад тако лепо однегујеш песмицу,
Онда је испресујеш,
Као рушку у танку књигу је ставиш,
(Дебеле књиге су испразне),
И чуваш је за успомену и дуго сећање
На своју прву љубав.
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* * *
Ако свиња није свиња,
Онда сам ја мајмун,
А Чарлс Дарвин је магарац.
Све је тачно,
Све што сам овде написао је тачно,
А није тачно!
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ЛАКО ЈЕ ГОСПОДУ

Драги С,
Једни су отишли на пијац,
Други у школу,
Трећи Богу на истину.
Сад кад смо остали сами,
Права је прилика
Да неке ствари расправимо до краја.

Не мислиш, ваљда, компјутером!
Ако то упражњаваш, пази на вирусе.
Заразићеш мисао па ће она целог живота кијати
А ти ћеш, по обичају, измаћи гузицу.
Мислиш ли да не треба мислити,
Да је мишљење резервисано само за Бога
О, не!
Он је мисао,
И зато Он постоји,
А не постоји.

Можда није требало да ти откријем ову тајну,
Али у тебе имам највише поверења,
И нећу више о томе да расправљам,
После сваке свађе глава ме боли,
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А, онда, чиме ћу да мислим.

Драги С,
Лако је Господу,
Он може да уђе у сваку главу,
У паметну, луду, веселу...
А ја, ето, ни у своју не могу! 
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Миодраг Богдановић,

Велико Боњинце, 1940. године
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* * *
Човеку је свега мало: 
Кад нема гаће кука зашто их нема,
Кад их има кука што су тесне. 
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ЦВЕТИЋ
Дики, Јоки и Коки

Цвет је мамин цветић.
Цвет је заводник коме ниједна девојчица није

одолела.
Цвет је заводник каквог ниједна мајка није родила.
Цвет је онај заводник кога мужеви подмећу женама
                                                (када не знају шта да раде).
Цвет изиграва лепоту уместо ње саме.
Цвет је мудра ствар ако га донесеш у право време и 
поставиш на право место.
Цвет је ствар културе у свим културама и у сваком

срцу.
Цвет није заслужио да га сви кидају, секу, беру.
Цвет није заслужио да га изанђали политичари газе.
Цвеће је празник.
И цвеће је цвеће.
Кад имаш цветић правиш се важан,
И срећан си кад ти се цветић насмеши.
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Надица Милосављевић, прва с лева, са пријатељима, Кална, 1938.
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* * *
Данима из куће не излазим
Бане и Јоца телефоном ме
Обавештавају о глупој власти,
О пропасти државе, ја њима
(Све старе теме, миленијумске)
Говорим о поезији и филозофији,
Кроз те прозоре залеђене,
Гледам живот, кроз цвеће.

Са западне стране надиру
Тавни облаци. Биће још снега.
Биће хладније око срца.
Млади људи не виде хладноћу,
А на нашу Србију стално нешто пада.
Крај се не назире,
Морамо даље,
Да не омркнемо,
Слажем се са пријатељима.



376

САБРАНЕ ПЕСМЕ
о да

* * *
Целог живота сам жудео
За неким другим светом.
Сада кад се он приближава
Мени се не иде,
Баш ми се не иде.
Господе, баш ми се не иде.
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* * *
Живот је као плави лептир, 
Не притискајте га,
Покварићете му боју.
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Миодраг Богдановић, у столици, с лева, на служби у Пожешком 

војном округу, Славонска Пожега, 1936.
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ОТАЦ  И СИН

хајде сине 
изађи испод стола
ниси ти више мали
нека те виде људи
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СЕЛЕНА

Селена је она 
Бела тaчка
На мом нокту
Слика месеца
Дође и оде
Кад јој  ћефне.
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НОШЊА 

Устао сам рано пре свих птица
И домаћих и селица и певачица
Да обучем своје песме, песмице
Моје миљенице
У нашу ношњу
Да  им обујем опанчиће
Да стану на своје ноге
Да не базају босе по трњу туђег jeзика
Да им забрадим марамицу свиленицу, шареницу
Да их заштитим од туђег сунца
Да им глава не закипи
Да не искипи
Да не испари
Да им јелече обучем  
Да им украсим груди
Да их заштити
Да не промукну
Да не прозукну.
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ЛОПТА

Лопта се мало више заокруглила.
Није тачно да је лопта постала од сапунице
Њен отац је узео један круг
И у њега ставио тачку.
Лопта је круг са тачком у стомаку.
Она понекад има пупак
И веома је округла.
Њој је тесно на све стране
И нигде није изгужвана
Као она госпођа што пије
Недељом чај код Раше.
Од ње се сваког часа очекује
Да се откотрља на неку страну
Као јабука
Она има округлу боју.

Земља се одавно откотрљала низ свемир.
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ПЕРСПЕКТИВА

Живот се сажима 
У најмању лопту
У тачку.
Птичја перпектива.
Али човек није птица.
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КООРДИНАТНИ ПОЧЕТАК

Глава није главица купуса,
Глава није играчка
Глава није то зато што има очи,
Глава није то зато што има нос,
Глава није то зато што има уши
Глава није то зато што има уста 
Глава није то зато што има браду,
Глава није главица лука,
Нити је глава лопта.

Глава кад се каже
Мисли се на нешто озбиљно
Као што је
Умна глава,
Поштена глава,
Часна глава.
Каже се: То је глава,
Еј, брајко, то је глава!

Главу часног проте из Варварина
Срби поред Мораве још траже,
Траже своју главу.
Главом часног оца Миливоја*,
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Кад је буду нашли,
Означиће координатни почетак.

*Часни прота Миливоје Ћирић је погинуо на Тројице, 30. маја 1999. 
године, приликом НАТО бомбардовања Варварина.
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КОЖА

Господ ме је заробио
И стрпао ме у моју тесну кожу,
Одавно, пре 68 година.
Не знам где ми је душа,
Кад степеништем кренем
Чини ми се као да је у носу.
Господ ме је заробио
На крају другог великог рата
Стрпао ме у моју тесну кожу
И већ толике године
Никако из ње да се  искобељам.
Ових  дана све се мислим,
Ништа паметно да смислим,
Да није Он, случајно, погрешио
Јер  ова кожа некако широка ми је
Са друге стране 
Све више гледам бело
У фиксну тачку
У коју  чврсто су везане
Златне жице небеске харфе
По којима Господ пребире
И сваког јутра буди ме гласом славуја
Из дна луга поред вилинске реке.
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Хвала Господу
Што ме је заробио
У моју некада тесну кожу.
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ЖМАРЦИ

Уз те златне жице небеске харфе
Пењу се жмарци
Који током зиме 
Из главе 
Из оног чвора горе,
Силазе у моју пету,
У једну кинеску тачку.
Тек да ме подсете
Да сам жив.
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ПРИЧАЊЕ

Кад сам мали био
Мати ми је пред спавање
Занимљиве приче причала
О...
Сада пред спавање
Сам причам
Сам са собом
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ОНА МЕ УВЕК ЧЕКА

Знам да је све близу
Зато и не журим.
Земља је невероватно стрпљива
Она ме увек чека.
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САМО ДОК ЈЕ САН

Није свако дрво шаховски краљ,
Али може да буде,
Нико му не брани да сања,
И све је добро,
Све на овоме свету је добро,
Само док је сан.
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ШТА ЋЕ КОМЕ ДОВРАГА 
СЛОНОВЕ КЉОВЕ

Оним белцима требају кљове
Да би их продали,
Да би причали ловачке сафари приче,
Које су црнци измислили  
А и урадили.

Шаху требају за шаховске фигуре
Да би играо шах, 
И да би постављао загонетке.

Лорду,  нарочито требају,
Да би шах,
Чије су фигуре од слонове кости,
Држао у замраченој радној соби на видном месту.

Црнцима не  требају кљове
Њима треба слоновско месо,
Да би утолили глад,
И  којим случајем преживели,
Како би за белце слонове хватали.

Нису црнци за бацање,
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Кажу белци,
Док има слонова
Добро је,
Биће и црнаца.

Али без опуштања,
Ко је рекао да белац не може 
Бити црнац,
Лично сам искусио,
Ја сам онај аутентични сведок
Да је и то чудо могуће.

А слону требају његове кљове 
Да их поносно носи
И да му се слоница диви.
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ОГЛЕДАЛО
           
           И говораху наши стари:
              „Човек не треба да се огледа у води,
              него у другим људима.“
              Краљ Чу
              (умро 1105. год. пре наше ере)

Небо се огледа у води,
Месец је на небу и на језеру,
Месец плови по небу и по језеру
Истовремено
Ми стојимо на обали
И пловимо свемиром
Истовремено
Размишљамо,
Да ли Амери што су бомбе бацали знају,
Како изгледају у нашем огледалу.
Одговор је, 
Не.
Ништа не знају,
Јер су огледало разбили.
Где ће се сада кукавци огледати.



КРИВО ДРВО
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КРИВО ДРВО

IНе 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, 
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Јашеш и не попушташ,
Док ти се песма не укаже.
Гола.

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 том тексту,
Замишљам када га пустим,
Како ће реаговати овај,
Како ће реаговати онај,
Брига ме за то,
Само нека мишљења ме занимају,
Остала могу и сам да произведем.
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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, 
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.
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И било би,
Али неће душа.

Ако те којим случајем спопадну бес и љубомора,
Као мене ономад,
Пут је лек.
(Дужина пута је управно сразмерна количини беса.)
А дрво је ту
Само песма да се чека.

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,
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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, 
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. 
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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.

IX
Од  људи се тражи мир.
Мени то смета,
Замислите да се ништа не догађа,
Нећу да будем миран,
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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, 
Предвођени царем нашли другог Бога,
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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,
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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.

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,
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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,
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, 
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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, 
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.
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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,
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,
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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, 
Тај који је био разапет,
Који је нестао. 
Сви они нестану када је густо. 
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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, васдан чучале 
Ишчекујући да неком студенту испадне
Она последња, и најслађа, мрвица бурека,
Или да изненада почне са колегиницом да се
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                     љуби, онако,
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,
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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,
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.
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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,
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
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Кад су оно Миодрага 
У Надичином селу раскомадали.  
Истога дана његов брат 
Мирко са нашег гумна нестао је.
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.
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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, 
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,
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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,
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,
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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,
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.
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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.

VIII
Сат је тврдоглава направа,
Не попушта никоме.
Ако чекаш некога да дође,
Сат неће скратити време, 
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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!
Натоварило се,
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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.
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Господе!
Дозволи ми да ово размишљање одложим
За следеће јутро:
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?



422

САБРАНЕ ПЕСМЕ
криво дрво

СРБА ИГЊAТОВИЋ У КЊАЖЕВЦУ 

I
На књижевној вечери у Књажевцу, свом родном

граду,
Мој пријатељ Срба Игњатовић из једне песме
Одвеза једног 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.
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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,
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, 
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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,
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.
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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.
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Те будале не знају како је то,
Како је мени било лепо. 
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.
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* * * 
Када је реч о пријатељу
Морам да нацртам круг,
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.
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(Питање живота стално одлажем(о),
А можда је паметније о томе ћутати,
Бар неко време, 
Док се прашина не слегне.)

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,
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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.
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. 
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(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
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,
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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.
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,
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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.  
Као слободан уметник. 

VI  
Његове тзв. следбенике многи не воле,
А нико нема ништа против њега.
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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!

VIII
Његови најбољи ученици,
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(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,
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А он као што добро знате,
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.



448

САБРАНЕ ПЕСМЕ
криво дрво

Господи, Господи, 
Човек си био,
Само ти знаш како јој је.

Господи, Господи,
Помилуј нас,
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

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,
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Остатак ноћи сам га исправљао,
Али то дрво није било као оно прво,
Иако сам упорно мрљавио  и настављао.)

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,



451

стојан богдановић

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, 
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. 
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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.
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, 
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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, 
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!
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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,
Није у Јерусалиму, нити у Витлејему,
А није ни у Паризу.

До гробља се стиже и пешке,
И то без грешке.
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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,
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А било је много пута и разних џелата,
И око гуше и око врата.

XVII
Ту су се свадбе правиле,
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,
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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,
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,



459

стојан богдановић

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!

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

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, 
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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.) 

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. 
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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.)
 
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
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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, 
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,
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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,
Одсвира ми понешто.
Када почне Лењинов марш,
Ја смислим да морам у ве-це,
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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.
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Потом су мислили да сам се опет оженио.
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.



470

САБРАНЕ ПЕСМЕ
криво дрво

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.
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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. 
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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!
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, 
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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, 
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,
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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, 
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.



479

стојан богдановић

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,
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, 
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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,
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, 
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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 
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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.

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,
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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
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,
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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!
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Чекаћу да живот стаса,
И код нас да забаса, 
На човека да набаса.
Чекаћу да живот стаса,
Свет да се заталаса,
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,
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Што је веома важно у тренутку наступа, улива
                                                                      сигурност.
Љуља ми се у глави, уобичајена вртоглавица,
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,
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Сео бих поред ње наслонивши главу на њене скуте
Ишчекујући, као некад, причу, 
Био једном један јарац...

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



498

САБРАНЕ ПЕСМЕ
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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Ствар је јасна песник има право.
 9. (три песме). - Београд, Просветни преглед, 1190, 
1977. Садржај: Докторка, (Устане на леву ногу), У 
поверењу.
10. (једна песма). - Београд, Младост, број 1039,1977.
Садржај: ТВ Дневник 11. и 12. 2. 1977.
11. (две песме). - Београд, Име, 1-2, 1977, 7-9. 
Садржај: У поверењу, Затворите молим вас.
12. (две песме). - Панчево, Lumina, 4, 1977, стр. 40-41.
Садржај: Inchide-ţi uşa vă rog, Sculpturul (превела 
Ileana Ursu).
13. (једна песма). - Београд, Књижевна реч, 76, 1977.
Садржај: Докторка.
14. (две песме). - У: Ad acta, Нови Сад, Поља, 218, 
1977. Садржај: Остављам ствар за сутра, Ad acta.
15. (једна песма). - Панчево, Не, 1977. Садржај: Биг 
Бен.
16. (једна песма). - Београд, Фронт, 29, 1977. 
Садржај: Passant ma têtе.
17. (једна песма). - Панчево, Трибина, 304, 1977 
Садржај: А у стомаку главног уредника ничег 
стваралачког.
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18. (две песме). - Београд, Просветни преглед, 1219 
(34), 1977. Садржај: Извод из биографије и следеће 
две песме: Да ли ће Јапанац успети да порасте, На 
том једночасовном путу највеселији.
19.(једна песма). - Панчево, Панчевац, 1977. 
Садржај: На том једночасовном путу највеселији.
20. (једна песма). - Београд, Младост, 1080, 1978.
Садржај: Интерно одељење.
21. (три песме). - У: Три песме, Нови Сад, Поља, 228, 
1978. Садржај: Глас за песника, Престолонаследник 
лично, На том једночасовном путу највеселији.
22. (пет песама). - У: Одлазим а остаје нејасно, 
Београд, Књижевна реч, 99, 1978. Садржај: Одлазим 
а остаје нејасно, детаљ, докле су стигли песници 
од којих се много очекује, пита моја жена шта 
ћемо са брамсом, ако Сократ сврати у вашу кућу.
23. (пет песама). - У: Биг Бен, Панчево, Lumina, 10, 
1978, 26-29. Садржај: Big Ben, Următorul, Vă rog, 
Doctoriţa, Se cuibăreşte ploaia, Zborul (Превео Ioan 
Flora).
24. (три песме). - У: Касније ћемо видети шта о 
томе мисли Ајнштајн, Нови Сад, Поља, 239, 1979. 
Садржај: Касније ћемо видети шта о томе мисли 
Ајнштајн, (измислио сам мрежу за хватање 
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глагола), (недељни ручак заказан је за 13h).
25. (две песме). - У: Опет, Нови сад, Поља, 1979.
Садржај: опет сам одлучио да пишам, покуњен 
помало зле воље увежбава јефтине.
26. (једна песма). - У: Шта ће убудуће радити 
данашњи песници, Сомбор, Домети, 29, 1982, стр. 
54.
27. (десет песама). - У: Гола песма, Панчево, Свеске, 
8, 1991, 70-73. Садржај: српска посла, бадње вече 
1991, (знам читаву гомилу љуид), о песми и творцу 
народа, понашање песме при великим брзинама, 
једно важно место где се може наћи песма, 
ослонац, први крајински круг, мој поклон онима 
који мислед а су белосветски државници и то први 
у нас, то не и готово.
28. (једна песма). - У: Зна се, Краљево, Слово, 1, 
1990, стр. 9. Садржај: Зна се
29. (седам песама). - У: Седам песама, Зајечар, 
Развитак, 6, 1990, 32-33. Садржај: (чим имам шест), 
зна се, лек за добар сок, то не и готово, (цео дан 
сам са бабом), господе реч је о томе, радомир 
андрић мечка и ја у процепу.
30. (пет песама). - У: Пет песама, Београд, 
Савременик плус, 114-115-116, 2004, 65-68. Садржај: 
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извештај, тако смо миц по миц сазнавали, (кад 
смо одрасли после), бунар и коза, судбина.
31. (једна песма). -У: Човек песма, Београд, 
Књижевне новине, 1147 (2007), стр. 18.
32. (три песме). -У: Онако све певајући, Београд, 
Савременик плус, 155-156-157, 2007, 21-23. Садражај: 
после рата, поезија је густа чорба, мој пријатељ 
мирослав тодоровић.
33. (две песме). -У: Научник-песник, Serbian 
International Journal POET, April 2008, No 87, 
Toronto, Kanada, str. 5. Садражај: ловци песама, 
поезија је густа чорба. Дат је извод из биографије и 
фотографија на стр. 1 и на стр. 5.
34. (четири песме). -У: Стојан Богдановић, Човек 
Песма, Зајечар, Развитак, 227-228 (2008), 58-59 
Садржај: човек песма, добре песме, песма треба да 
уме, постоје песме. Извод из биографије. Извод из 
рецензије књига М. Тодоровића.
35. (пет песама). -У: Стојан Богдановић, Човек 
песма, Књажевац/ Сврљиг, Бдење,  17 (2008), 64-65.
Садржај: човек песма, (сваки је човек друга песма), 
човек тугује песму, човек са песмом, жалне песме 
се ћуте. Фотографије аутора на страни 65, 71 и 72.
36. (дванаст песама).-У: Стојан Богдановић, Човек 
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песма, Панчево, Квартал, бр.14. децембар 010-011.
Садржај: Постоје песме, кисели људи, мрачни људи,  
песма  треба да уме, праве песме, мера човека, човек  
тугује  песму, добре песме, човек песма, (сваки је 
човек друга песма), човек са есмом, судбина песме. 
37. (једна песма).-У: Стојан Богдановић, Вук и 
Европа, Београд, Савременик плус, број 199/2012, 70 
– 71 Садржај: Вук и Европа.
38. (две поеме).-У: Стојан Богдановић, Мисао, 
Сврљиг/ Књажевац, Бдење, 34 (2012), 3 – 7. Садржај: 
Мисао, Трмка.
39. (десет песама).-У: Стојан Богдановић, Акропољ, 
Београд, Песничке новине, 11/77 – 2012, 68. 
Садржај: Акропољ, (На овом месту кажу водичи), 
Са Трема, (Кад боље размислим), (силазим са брда  
мртав пијан, О ДА, Ода Господу, (Спремам причу за 
Књажевац), (Са оне људске стране недостаје много 
стубова), Дорски стуб.
40. (једна поема). Био си човек, Бања Лука, Путеви,
41. (три песме).-У: Стојан Богдановић, Књижевна 
порота, Београд, Заветине+, бр. 3, април 2014, 
Садржај: књижевна порота, докле су стигли песници 
од којих се много очекује, шта ће убудуће радити 
данашњи песници. 
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42. (једна песма). – У: Стојан Богдановић, Срба
Игњатовић у Књажевцу, Књажевац, ИСТОК, број 1, 
2014, 94-96.

Антологије и зборници поезије
1. (једна песма). - У: New Serbian poetry/ La nouvelle 
poesie serbe. Саставио и предговор написао 
Александар Петров. - Београд, Relations, 5/6, 1978, 
стр. 28/28. Садржај: Big Ben (превод на енглески 
Даша Дрндић)/ Big Ben (превод на француски 
Иванка Павловић-Марковић).
2.(једна песма). - У: Песништво разлике (Избор из 
поезије у Војводини). Саставио и предговор написао 
Јован Зивлак. Панчево, НЕ, 19-20, 1978, стр. 55. 
Садржај:Глас за песника.
3. (једна песма). - У: Зелени песак банатски. Зборник 
песама. - Вршац, КОВ 1979, стр. 86. Садржај: Из 
непровидне кесе.
4. (пет песама). - У: Срце у излогу. Саставио и 
предговор написао Момчило Параушић. - Београд, 
Просветни преглед, 1980, стр. 71-73. Садржај: 
равнодневница над панчевачким јутром,извесно 
је нисус ви пси бесни, докле су стигли песници од 
којих се много очекује, шта ће убудуће радити 
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данашњи песници, одлазим а остаје нејасно.
5. (четри песме). - У: Poeţi din Panciova. Саставио, 
предговор и белешке написао Момчило Параушић, 
Панчево, Colecţia revisitei, Lumina, 2-3, 1982, стр. 
39-41. (На румунском). Садржај: Big Ben, Doctoriţa, 
Sculpturul, Ce ne facem cu Brahms mă-ntreabă coţua. 
(Превео Ioan Flora)
6.(три песме). - У: Књижевна крајина. Зборник
поезије. Саставио Власта Младеновић. - Зајечар, 
Тимок, 1991. Садржај: шта ће убудуће радити 
данашњи песници, недељни ручак заказан је за 13h, 
опет сам одлучио да пишем.
7. (пет песама). - У: Светлопис, Гимназија у 
Књажевцу, 1991. Приредили: Слободанка Станковић 
и Витомир Стевановић. Садржај: замке ћирилског 
вира, ако сократ сврати у вашу кућу, (недељни 
ручак заказан је за 13h), како отворити изложбу, 
Биг Бен.
8. (једна песма). - У: За оне које волимо: Поруке 
преко мора / Per quelli che amiamo: messaggii altre il 
mare. Приредио Добривоје Јевтић, превео Драган 
Мраовић.- Ниш, Просвета; Bari, La vellisa, 1994, 
стр. 26/27. Садржај: Узрок и последица / La cau-
sa e la onseguenza; Извод из биографије аутора и 
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фотографија.
9. (три песме). - У: На истоку Србије: Панорама 
поезије. Приредио и предговор написао Власта 
Младеновић. - Београд, АТЕНА, 1997, стр. 91-
92. Садржај: шта ће убудуће радити данашњи 
песници, (недељни ручак заказан је за 13h), (опет 
сам одлучио да пишем).
10. (једна песма). - У:  Антологија нишких песника. 
Приредио и предговор написао Милентије 
Ђорђевић. – Ниш, Просвета, 2003, стр. 142. Садржај: 
(само да нека глава...).
11. (седам песама). - У: Антологија савремене 
поезије књажевачких песника. Приредили, 
написали предговор и белешке о ауторима уз 
свако поглавље Небојша Ђоређевић и Далибор 
Филиповић Филип. –Књажевац, Књижевни клуб 
«Бранко Миљковић», 2003, стр. 28-37. Садржај: 
понашање песме при великим брзинама, докле 
су стигли песници од којих се много очекује, 
иди едипе, престолонаследник лично, одлазим а 
остаје нејасно, цех за уживање, (преко дана плешу 
пожутели).
12. (две песме). - У: И нико не смета: Зборник 
песама панчевачких песника/ приредио Милош 
Николић –Панчево: Градска библиотека; Ветар, 
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2006. (Панчево: Архив). Стр. 9-15: Пут кроз 
цветник/Јелена Ангеловски. Садржај: иди едипе, 
престолонаследник лично.
13. (једна песма). -: Координатни почетак, Песнички 
меридијани Смедерева, XLIV Међународни 
фестивал поезије, Смедеревска песничка јесен, 
Смедерево, 2013. Садржај: Извод из биографије и 
библиографије и песма Координатни почетак.

Тумачења
1. Јеванђеље по Сарамагу, Београд, Савременик 
плус, 216-217-218/2014, 99-101.

O сликарству
1. Универзална духовна вертикала, Ниш, Народне 
новине, 16-17. Мај 1992.
2. Песме из Донковог атељеа, Ниш, Народне 
новине, 12. Октобар 1992.
3. Маестро Живковић, Књажевац, Разлог, 2, 1991, 
стр. 13.
4. Моћ акварела, Ниш, Народне новине, 10812, 1998.
5. Живот носи небо, Ниш, Народне новине, Култ, 
38, 9. јун 2006, стр. 5.
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6. Сликарски исихазам Драгослава Живковића, 
Београд, Књижевне новине, 1135 (2006), стр. 21.
7. Сликарски исихазам Драгослава Живковића, 
Драгослав Живковић, избор из дела, Завичајни 
музеј Књажевац, октобар 2010.
8.Коб, зашто не?-У: Бранислав Бијелић, Нишки 
културни центар, април 2011.

Памфлети
1. Све саме истине, Књажевац, Књажевачке новине, 
363, 1990, стр. 6.
2. Полиција и тенкови - аргумент демократије, 
Књажевац, Разлог, 1, 1991, 6-7.
3. Писмо пријатељима, Отворена књига против 
агресије, «Белег» 17, Ниш, Просвета, 1999.
4. A letter to friends, An open book against aggression, 
«Белег», Ниш, Просвета, 1999.
5. Др Стојан Богдановић,Остракизам,-У: Драгољуб 
Б. Ђорђевић, СашаДукић: Силе мрака и безумља, 
Ниш, СКЦ, 1992.

Приче
1. (шест прича).-У: Стојан Богдановић, Драгослав 
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Живковић у шест слика,Књажевац/Сврљиг, Бдење, 
27 (2011), 94-97. Садржај: Иста улица, Да Вас 
испратим, Куче, О имену  мојем  и његовом, Па 
што Вас ми водимо, Непознати.
2. (шест прича).-У: Стојан Богдановић, И то 
мора неки да ради, Књажевац/Сврљиг, Бдење, 29-
30(2011),154-158. Садржај: И то мора неки да ради, 
Шахт, Гадафи, Грчко море, Београдски сељаци, 
Чича у Црној Гори.
3. (шест прича).-У: Стојан Богдановић, Цртице 
о великом сликару, Ужице, Међај, XXXI, 79 ( 2011), 
18-20. Садржај:  Иста улица, Ја Вас питам, Куче, 
О имену мојем и његовом, Па што вас ми водимо, 
Непознати.
4. (три приче).-У: Стојан Богдановић, Прилози за 
биографију Веселина Илића, Сврљиг/ Књажевац, 
Бдење, 34 (2012), 117-121. Садржај: То сам хтео, 
Фотографије и учитељски дом, Мурџа и Мика.
5. (једанаест прича).-У: Стојан Богдановић, Мат, 
Београд, Савременик плус, број 204-205-206 / 2013, 
27-31. Садржај: Сан, Хоћете краља, Шта прво, Хајка, 
Мат,  Шаховски краљ, Пусто острво, Камен, Врпца, 
Савест, Ми и савест.
6. (пет прича-извод из романа).-У: Стојан 
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Богдановић, Bloody Mary ante portas, Књажевац/
Сврљиг, Бдење, 35(2013),45 - 47.
7. (једна прича). Алхемичар Николча Керла из 
Великог Боњинца, Сврљиг/Књажевац, Бдење, 
36(2013), 58-60.
8. (двадесет три приче + три песме).-У: Стојан 
Богдановић, Сан, Зајечар, Развитак, 241-242, 2013, 
27-32. Садржај: Сан, Она ме увек чека (песма), Само 
док је сан (песма), Хоћете краља, Шта прво, Хајка, 
Мат, Шаховски карљ, Шта ће коме доврага Слонове 
кљове (песма), О лепоти, поново, омужити, Петрове 
жеге, Коњ, Црнац, Алхемичар Николча  Керла из 
Великог Боњинца, Логика ветра, Лебац, Маја, Пусто 
острво, Камен, Врпца, Савест, Вијетнамка, Слепци 
једни, Фејсбук, Ми и савест.
9. (једна прича). Вукашин Лозанић још показује 
смер, Београд, Књижевне новине, Број 1218/1219, 
октобар/новембар 2013, страна 13.
10. (једна прича). Цоне спасава песника, Београд, 
Савремник плус, 213-214-215/2013, 21-23.
11. ( ) Нови Сад, Поља, 

Интервјуи и други написи
1. Важно је имати имиџ, Панчевац, 1918 (1989), стр. 
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24, (М. Лукић), Панчево.
2. Снажни ветрови промена, Књажевачке новине, 
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САДРЖАЈ

БИГ БЕН   .................................................................................   5

Биг Бен
(Устане на леву страну) 
(Седнем)
Из књиге у књигу
(Легнем)
Rue Davy 75017 Paris
(На програму су ...)
Пасји живот
Ствар је јасна песник има право
(Невреме гута)
Интерно одељење
Следећи молим
(Добро добро)
(Разлегао се талог)
(Намерно пада)
(Преко дана ...)
(Досада подгрева)
Лет
На предграђу
Гнезди се киша
(У арену улазе заједно)
У поверењу
Поштар
Докторка
Вајар
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ОДЛАЗИМ А ОСТАЈЕ  НЕЈАСНО   .......................................   41

Иди Едипе 
Равнодневница над панчевачким ритом (детаљ) 
Одлазим а остаје нејасно 
Kњижевна порота 
Извесно је да нису сви пси боксери 
Ако Сократ сврати у вашу кућу 
Докле су стигли песници од којих се много очекује 
Шта ће убудуће радити данашњи песници 
Да ли ће Јапанац успети да порасте... 
Касније ћемо видети шта о томе мисли Ајнштајн 
Престолонаследник лично 
(Недељни ручак заказан је за 13 h) 
После смрти таште 
Пита моја жена шта ћемо с Брамсом 
(Опет сам одлучио да пишем) 
Октобра 1977 у Београду 
(Атину преплавили ходочасници) 
(Измислио сам мрежу за хватање глагола) 
(Улази у мозак) 
Лекција из историје 
Глас за песника 
(Потписали смо самоуправни споразум) 
А у стомаку главног уредника ничег стваралачког 
На том једночасовном путу највеселији 
ТВ дневник 11 и 12 02 1977 1 и 2 програм итд 
(Клизи екипно првенство наставља се) 
Остављам ствар за сутра 
Почетак песме 
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(Поезију потребно је писати) 
(Кап по кап) 
Замке ћирилског вира 

ЗНА СЕ   .................................................................................   87

мој поклон онима који мисле  
зна се 
ослонац
о песми и творцу народа  
(знам читаву гомилу људи)  
српска посла  
меса нема без крви  
симонида  
(свети цар скрасио се у раваницу)  
(сигурности ради кнеза у пожаревац)  
то не и готово  
понашање песме при великим брзинама  
и опело ако треба  
господе реч је о томе  
како написати седму песму  
о једној геометрији и скидању паучине  
(мати је оцу препричавала)  
бадње вече 1991  
(цео дан сам са бабом)  
најзад сам напунио празну главу  
шта све зна моја баба живка  
(што се бушења тиче)  
радомир андрић мечка и ја  
лек за добар сан  
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како отворити изложбу и шта понудити дамама  
опрости им боже  
тигрова маст  
дама са књигом  
једно важно место где се може наћи књига  
рибе и слика драгослава живковића  
како песму да угојим  
једно озбиљно питање освајача африке  
(ваљам се по папирима)  
(песму немојте брзо)  
пут
(понедељак)  
ујед који сам храбро издржао  
први крајински круг  
(ухапсила ме мисао)  
узрок и последица  
(историја човечанства на путу је)  
(сад би сви да буду)  
(пијем кафу пушим пишем у паузама)  
ко је крив  
цех за уживање 

ГОСПОДАР   .......................................................................   141

извештај 
тако смо миц по миц сазнавали 
(кад смо поодрасли поче)
бунар и коза 
бунар и око њега 
улога дуње у мом животу 
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судбина
(никола од када зна за себе)
(драгињи се није свидело што је)
Бринем шта би на то рекли 
(претварам те у песму)
(претварам се у песму) 
(полако престајем да постојим) 
господар и његова глава 
господар 
ко је господар црних рупа 
песник 
по сценарију
(дошли смо у друго село)
мрачни пут 
која бања је најпогоднија 
вратили смо се у своја села
поп и учитељ 
нигде никога ни од наших ни од њихових 
неће душа 
(силовали смо жене и децу) 
официрски бркови 
на ком је језику умро 
ружан сан 
(не знам зашто сам се створио)
(сада поново спремам себе) 
господару сети се 
господар светла
као песма 

ЦРНА РУПА   ......................................................................   189
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браво никола 
браво драгиња 
прилог за њихову биографију
залуђени црни циганин 
тако је говорила моја драгиња
драгиња у ишчекивању док никола ратује 
ђаво зна
у младости драгиња и никола су волели 
никола и лане из песме 
ни она до века није горела
јебо га дарвин
папуџијски мачак и римско царство 
охридске тајне драгиње и николе 
(наишли су неки нови људи)
(никола кад се враћао из охридске архиепископије)
(никола је одшкринуо врата олтара) 
родослов 
напомена 
а где сам ту ја
(никола се целе ноћи надао)
(споља гледано дупе бело необично) 
гадна сорта 
црна рупа
(кад човек крене на онај свет) 
о покојницима све најбоље
(свраћали смо у манастире)
е мој никола
(никола је споро напредовао према солуну)
да издржи до краја
разговор о теби 
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црна судбина
никола у туђој башти 
вранац
у дневној соби 

ЧОВЕК ПЕСМА   ..................................................................   243

постоје песме 
кисели људи
кисео човек 
мрачни људи
мазна песма 
песма треба да уме
песма мора да буде
песма мора да зна
песма не сме да буде тесна 
праве песме
да буде права песма 
мера човека
јадан човек
док не процврчи 
човек тугује песму
песма може све
дебеле песме
мршава песма 
добре песме 
човек песма 
(сваки је човек друга песма)
(песма зна да спопадне човека) 
човек са песмом 
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судбина песме
људи који траже песме
ловци песама
песме које се стално смешкају
словенска прича 
жалне песме 
жалне песме се ћуте 
горки људи 
за добру песму
љути људи 
(господ је створио песму)
(господ је створио човека и песму) 
поезија је густа чорба 
мој пријатељ мирослав тодоровић 
стари покварењак 
некад и сад 
после рата 
између два рата 
наши 
1999 

О ДА   ..................................................................................   297

Акропољ 
(На овом месту,кажу водичи,...) 
Са трема 
(Кад боље размислим...) 
(Силазим са брда...) 
О да 
Ода Господу 
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(Спремам причу за Књажевац...) 
(Са оне људске стране...) 
Дорски стуб 
(Ударам дршком од старе метле...)
(Остајем на земљи заувек...) 
Богови 
(Истина је тешка...) 
(Не могу да се одлучим...) 
(Енглези су заробили Атину...) 
(Твоје сам име налазио...) 
Цвеће 
Мушкарац 
Милосрдни анђео 
Мисао 
(Јуче сабајле...) 
Вук и Европа 
Трмка 
Певање 
Он и кум Радоња 
Пегаз 
(Смрт ретко дође изненада...)
(Песничку мисао кад ловиш...) 
Гатара
Бабићи 
Мати
Грч у Намасији 
(Не знам да ли су следбеници...) 
Краљ и престо 
(Боги је волео...) 
(Мали је био велики...) 
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Шах 
Краљ и ја насамо
(Мој вапај ...) 
(Не разумем зашто...) 
(Крв није вода) 
(Мој дух заштитник...) 
(Ако свиња није свиња...) 
Лако је Господу
(Човеку је свега мало...)
Цветић
(Данима из куће не излазим...) 
(Целог живота сам жудео...) 
(Живот је као плави лептир...) 
Отац и син
Селена
Ношња
Лопта
Перспектива
Координатни почетак
Кожа
Жмарци
Причање
Она ме увек чека
Само док је сан
Шта ће коме доврага слонове кљове
Огледало

КРИВО ДРВО   ....................................................................   395

Криво дрво   
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Питао сам сајџију  
Срба Игњатовић у Књажевцу  
То је то  
Чекам песму  
Пуко сам  
Песникињи Тодори Шкоро  
Лепота  
Која сам ја будала  
Звоцање уз рођенданску честитку  
Драги Мирославе  
Моја Надица  
Бије у тил  
Природна селекција  
Био си човек  
Све је ближе и ближе  
Од болести бољег лека нема  
Лед  
Као сваки смртник  
Баш смо се лепо играли  
Хвата ме језа  
Само да прођем кроз живот  
И сутра  
Скок  
Да се полуди  
Болница   
Умрећу али нећу 
Џаов чамац за небо у Смедереву   
Заносим се
Лек
Стање
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