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ПОСЛЕДЊЕ БОЈНО ПОЉЕ 

Чист папир је једино бојно поље које је још преостало, перо 
једино активно бојно копље, а једино јунаштво оно које се показује 
на празном листу хартије. Зато су и највећи данашњи јунаци они 
песници који своју храброст показују на том пољу с тим оружјем.

Стојан Богдановић је један од неустрашивих јунака који 
излазе на то поље и окомоћеном руком се лаћају тог оружја, пишући 
и певајући без мане и страха о чему хоће и како хоће. Таква слобода 
постаје поезија сама по себи, као што сведочи ова најновија зиданица 
од цигли-речи. 

                                                                                 Матија БЕЋКОВИЋ





ЛОВАЦ

Песник понад рукописа.
У заседи чека смрт.
Варкају се.

Ловац узима стих,
Пуни песму
У смрт да испали.
(Од)јекну!





ЛЕТИНА
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ПРАВИ СТИХ

Прави стих је као несташно дете,
Стално извирује,
И како год га покријеш, увек се открије.
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ЛЕТИНА

Већ неколико миленијума разна наклапала
Мрсе да је поезија у кризи.
(Ако треба нешто да мрсиш,
Мрси косу.)
Имај на уму да свет не почиње с тобом,
Не очајавај,
Има добрих књига стихова.

Летина се скида под јесен,
А песма када узри, падне сама.
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НИЈЕ РЕД

Песма је одлична кад све посечеш.

Стихове треба сећи као репу!

Најгоре је кад ме спопадне туга,
Кад постанем болећив
Па хоћу да оставим неки глупи стих,
А чим ту одлику има, то и није стих.
Поред празног стиха ваздан си жедан.

Онај Че виси  ми над главом,
Али, и он схвата да сам их ја родио.
Свако најбоље зна своју муку.

Није проблем да одсечеш стих-два,
Али шта посадити на празном месту?
Није ред да се тај простор запарложи.
Смејаће се свет.

Не могу сузама заливати тврде стихове.
Не могу, јер сам све исплакао,
Не могу више да их о(т)копавам и закопавам,
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Не могу ни да теглим, 
Не могу, прекинуће се сајла којом је песма затегнута,
Не могу више са њима да се мучим,
Не могу џаба да кулучим,
Не могу ништа да докучим. 

Не могу да се смрзавам међу стиховима
Који ништа не покривају.

Бољи сам са мачем
Или кад укрстим.
Најбоље је први стих кад убодеш,
После иде некако.

Ако у тој башти не расту прави стихови,
Мењај начин обраде,
Нешто додај, нешто одузми.
Ако опет не иде, купи књигу.
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СВЕТЕ ТАЈНЕ КОЈЕ СВИ ЗНАМО

Не питајући за цену,
Хтео је пошто-пото  човек да постане,
Главом платио је до тог степена да се вине.
Човек хоће да буде Бог.
А ви сте још у двоумици!

Најтеже  је човек да се буде,
Ал’ најлакше се носи.

Уместо епилога, света тајна:
Ко постане човек, 
Може да се успне.

Напомена:
Важи и за песнике.
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ЈЕКНИ ИЛИ

Да би се успео, 
Потребно је, прво,
Човек да се (з)буде.
Зато је Он сишао.

Да ли си се успео или си сишао,
Свеједно  ми је!
Јекни!
Или затварамо циркус!
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ЗАШТО

Ти који си прошао овај свет,
Који си са знатижељом отишао,
Који си спознао Бога Оца,
Сада с њим разговараш.
Тешка питања су на столу.
Цептимо у предворју.
Преслишавамо се
Шта ће са нама бити.
Ниоткуда одговора нема,
А рекоше да човек је цео свет.
Због чега човеку не пружисмо руку,
Зашто смо прстом на човека показали,
Зашто смо човека потказали,
А ништа себи нисмо доказали?
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МАЂИОНИЧАР

Целе ноћи сам журио да устанем
Како бих зором поред Нишаве песму ухватио.
Ако то не учиним на време,
Претекне ме славуј,
Па по највећем сунцу
Морам из рукава песму да вадим,
Као мађионичар зеца или белог анђела.

Без велике муке, нико не пева лепо.
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МИНИ ЕСЕЈ О ПОЕЗИЈИ

Американци не пишу добру поезију.
Њих интересују бомбе.
(Ни Чарлс Симић није отишао у Америку због поезије.
То га је снашло после.)
Сви врхунски амерички песници су постали то
Када су се вратили у прапостојбину, у Европу.
(У Енглеску, Француску, Италију, и у Немачку, мало ко.)
То није случај са руским, јапанским и кинеским или индијским 

песницима.
Они су врхунски и када за њих нико из осталог света ништа не зна.

Американци су склони подвалама.
Они су смислили да је све поезија.
 
Српски сељаци би писали добру поезију
Кад не би гледали преко плота.
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ФАЗЕ

Постији више фаза у мом животу.

Друга је, када сам много пио живот.
Пио сам, бре, и кад ми се пије и кад ми се не пије.
Сипао сам у душу и у гушу.

Трећа, почео сам поезијом да се бавим.
Тада сам почео и да гњавим и да давим,
Да смишљам и да умишљам.

Четврта, почео сам да пишем песме.

Пета, заборавио сам шта беше, 
Али сетићу се.

Шеста, бацио сам се каменом на љубав.
Било је касно. 
Платио сам цех и натуко шешир.

Некада сам због љубави хтео да се убијем
По неколико пута дневно,
А сада копам и ногама и рукама
Ако икако могу последњу фазу да прескочим.
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ИСТОРИЈА И ШЉИВЕ

Историја се просто отресе неких мисли,
Као када Боњинчани тресу шљиве.
Најпре попадају црвљиве и скапане,
Ту не треба неки већи потрес.
Њих покупе прасићи.
За оне здраве, треба времена да сазру.

Постоји и рад историје на црно.
На крају, када се преједе,
Све поврати. 
И све дође на своје место.
Нестане.
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РАЗЛОГ

Од Св. Василија Великог наовамо време не постоји.
Прошло не постоји јер је прошло, 
Будуће не постоји јер није дошло.
Између је тачка 
Која дели време,
Зовемо је тренутак.
Човек постоји само тренутак.
Остало време он пеца тај тренутак
И најчешће се упеца за ногу,
А тренутак мрдне брковима као сом
И штукне у небо.
Батргамо се на земљи,
Гледамо горе и чекамо трен,
И, и даље не постојимо
Јер немамо где.
Зато смо и измислили песме,
Да бисмо се склонили од невремена.
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ХРАБРОСТ

Писац сваког дана 
покушава да убије себе у себи. 

Кукавац 
прибегава лукавству
узима свој пастирски штап
и изгони себе на ледину, 
на белину.
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***
Јутрос сам опет закаснио,
И добро је.
Не бих волео да се сретнем са онима 
који су целог века журили
и који су незнано куда отишли, 
а још се мање зна зашто су то учинили, 
и понајмање докле су стигли.
Смрт је она ствар безвезе
која очас човеку дође главе.
Држите се ви корњаче!



СНЕГОВИ МИЏОРА
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ЖИВОТ МЕ ПРОМАШИО

Живот ме промашио.
Само још смрт да ме промаши,
Па смо квит.
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СНЕГОВИ МИЏОРА

1
У комшилуку, причале су комшије, 
Породила се девојка.
О њој су и раније свашта причали.
Не могу тачно рећи како је изгледала
Јер су јој иконописци натакли ауру,
Као да је са оног света, а није.

Код нас у основној школи, ауру су на цртежима
Деца стављала на главу Гагарина.
И онај доњи део су прекречили
Неком плавом бојом,
Да се не виде гаћице и остало испод, 
Чак и тамо где би требало да буде цинобер.
Сећам се њених обнажених ногу
Које су биле у бистрој води Тимока,
Одакле су ми и по мраку пробијале очи и мозак и све живо.
(Некада је та река била бистра.)
Сада се те дивне светлеће ноге не виде,
И нису потребне ни њој ни мени ни иконописцима,
Зато сам их ја задржао у својој глави.
Предосећао сам шта ће се десити са њом,
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Чим светина сазна за копиле.

2
Свет се забринуо за судбину детета,
Сви су га жалили уместо да се радују.
Пронела се вест да га је сестра Марија родила
Зато што много воли децу. 
И мало да се (по)игра са одраслима,
А после и са децом.

(Ако човек не може стално да буде дете,
Најбоље је да повремено помало подетињи.)

Муж у овом случају није био у причи.
Напротив, руља се згражавала 
Што га опет нема. 
Причало се да се негде са момцима запио,
А он се није ни родио.

Нека од оних варошких жена што све знају,
Досетила се да само Господ зна тајну.
Није ово било први пут 
Да је нека Марија безгрешно зачела,
Дешавало се то и раније.
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На нижем нивоу и без епрувета,
И без тих научних наклапања,
Људи су знали како се праве деца.
Да није тако било,
Зар би научници сада могли да оговарају једни друге. 

3
Када су ми те њихове приче дојадиле,
Када ми је све дошло до гуше,
Одлучио сам оно дете да усвојим
И од њега Бога да правим.
Покупио сам и све добро и лоше што с њим иде,
И то одмах, лакше се васпитавају деца док су мала.
Лако се прави Бог, 
Али најпре треба човека направити.

(Човек научи куче од три месеца да седи,
А дете од три месеца каки као грлица, 
Где стигне, и то нечујно и без најаве.
Осетиш тек кад присмрди.)

Деца су за родитеље увек деца.
Марија се није сложила,
Одлучила  је да ће дете подизати
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Баба и деда који су били нешто старији 
Него моји прабаба и прадеда у своје време.
Зна она добро да ће маторци за њега учинити све
Што за своју децу нису.
Ваздан су се бојали неке непостојеће грешке, велике.

Узимајући у обзир да такви људи у причама 
Живе бесомучно дуго и досадно, 
Тако опрана прича би могла да се отегне у недоглед,
Само треба наћи неколико следбеника 
Који ће у њу поверовати.  
Марија би морала сама да реши проблем,
Или, бар да припомогне,
Да се замаже рупа која зија
И непрестано изазива комшије.
Не што им смета, него онако.

4
Комшије су били гори и од фарисеја и од Римљана,
Ни Бараба им не би био од користи.

Поглавар ће посетити Рим да сам види
Како теку радови на реконструкцији базилике Светог Петра.
Кључ је остао у Нишу.
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Она страшна поплава у Риму 
Избацила га је на леву обалу Нишаве. 
Монсињор, који је носио зарђли кључ
(Немојте мислити да га је носио на грбачи,
Он је њему био средство којим је крчио и трсио
Као Турци српом),
Чврсто га је држао у руци,
Био је надут као наш Алекса 
Кад га је Нишава избацила баш код Брзог Брода.

Народ не препознаје кључ којим је давно требало 
Отворити врата турске тврђаве у Нишу 
И цео исток.
Свети отац држао га је на скровитом месту, у гаћама,
Кришом је њиме откључавао врата мученице Европе.
(Још од времена када се с њом спанђао.)
Јадница још труне у катакомбама Рима.
Очекује се да му зарђали кључ врати 
Неко од оних п(р)оверљивих,
Који су у његове одаје улазили и дању и ноћу.
Бог зна шта су тамо тражили.
Да су нашли себе, ко зна шта би са светом било.
И та тајна допрла би до нас.
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Матора будала ће се у одајама иноверника свлачити 
Малне као неки црвенокапац
Заради отаџбине, каже, 
И због славних наших предака.
(Као његови да нису.
Идеално време да неко прдне је ноћ,
Далеко се чује, а не зна се ко је,
Осим ако је човек сам, а није са собом.)

5
Кад смо већ код славних,
Једну су главу Турци однели незнано куда, 
Ни Бог Свети не зна где су је ти лудаци скркали, 
Ону другу су Срби сами напунили сламом
И понели у Константинопољ.
Кад су као стигли на одредиште,
Опазише да је пред њима Станбул,
Ал’ за повратак касно би,  
На нашу земљу беше пао мрак.

6
Пратићемо догађаје током посете Риму,
Али сад је јасно 
Да би неко Бог постао
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Или нешто мање, славан рецимо да стане,
Није доста човек да постане, 
Потребно је још 
Будала нека из власти,
И то не баш свака, 
Током времена да му доака.

7
Жене су долазиле да виде дете,
Предсказивале су му будућност,
Успут су натукнуле, у више наврата, 
Као да су се преслишавале 
Да би се боље запамтило, 
И да Марија утуви,
Воде Тимока најсилније су и најмутније
Снегови Миџора када почну да се топе,
Могу и Бога да однесу.

8
Дете, на влашком копиле се каже,
Имало  је среће, 
Те године у Крајини би суша,
Следеће године опет.
Миџор је горео, 
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А Тимок беше немоћан пожар да угаси,
Камоли нешто да однесе.

9
Комшије су такође били забринути
Ситуацијом са временским (не)приликама.
Прича о Маријином детету допре и до њих.
Чуло се  да оно чудне моћи има,
Са терасе мали када пиша, 
Бугарима се привиђа киша,
Од Миџора све до Ниша.

10
Решили су да прихвате малог.
Обукли су ново рухо, узели су гајде
И кренули пут Тимока.
Скрцкали су године, али не би вајде.
Прича сада је нова, али стара,
Кунемо се и ми и Бугари у Њега,
Али без и мало мара, нигде нема пара.

11
Дизало се оружје и у време старо,
Историју, курву, пунили смо и ми и они,
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Несрећника беше на све стране,
Побијених људи спискани су милиони.

12
По причању мога деде и његовог оца,
Марија је задесила своје родитеље под старе дане.
Дакле, и ту нису била чиста посла.
Мора да је сам Бог у то умешао прсте,
Ено, још се крсте.

Ево и сада се за оплодњу дају велике паре
Можете мислити колико коза је онда под нож отишло,
Каткад и волови, за коње не питајте.
Расног коња је могла да приушти
Само богата госпођица, а ви се питате
Па, шта се променило!

За исту радњу  сада потребно је,
Неколико стотина коња и још што-шта,
И пастув предводник, обавезно.

13
Грех то постаје проглашењем,
И Маријин грех се појавио
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Када је руља почела да муља.
Проглашавају га само моћни,
Кад умисле да су богови,
Кад почну да им расту рогови, 
Кад полуде, чини им се да могу да суде
Сами без икога, 
И без Бога.

14
Кад је дошло време да га мама жени,
(Није знала ни шта ће са собом),
Посла га да види ону Марију, 
Да види шта све има од оних ствари
И у каквом су стању.

Марија је годинама  истеривала ђавола из себе,
Ал’ кад мали оде,
Наиђе један мршави
(Као гладно куче),
Те га она прими као најрођенијег
На стан и на храну.

За узврат, његове дужности биле су црвено да пије,
Добро да једе, оно што се нађе, 
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Редовно воду да доноси, за пиће, прање и за купање,
А недељом и да јој, уз све муке, и леђа истрља.

То је по причама мојих старих,
А шта је стварно било,
Препушта се машти читаоца.
Па ко колико може.
А може све претходно и да се проба, уживо,
Са обе стране.
Добровољно, разуме се.
Највероватније ће вама бити лепше и боље,
Јер данас има таквих сапуна и мириса и жена
Да ти памет одмах стане
(Јер ти у таквој ситуацији много и не треба).

15
Сва та стања душе,
Код појединих и код свих душа,
У нашем селу су била, углавном, нормална.
Она ненормална стања побројана су и описана у Великој књизи.
Спомиње их и Толстој, под крај живота,
Наравно, и Достојевски, такође,
Није био луд у младости да то спомиње,
Па да се убули.
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16
Само што је изашао блудни син
Из стана, пети спрат, приземље, оне друге Марије
(Већина света назива је Bloody Mary.
Жена није то заслужила,
Зна се шта жени треба,
Зна се и да за то она није крива),
Кажу да га је успут загрлио и сочно пољубио у уста,
Онако како се они љубе, неки други брадоња. 
Власти су тога манијака,
После смртног пољупца пустиле да се брани са слободе,
А малог су притворили и сада смирено чека адвоката,
Са другог рочишта да дође.
У питању је глава.
Требало је видети за које паре ће га продати
И шта све он може на оном свету 
Да добије за себе лично, 
И за своје подрепаше Перу, Пају и остале, 
Који су му окренули леђа 
Оног момента кад је сунце ненадано изашло са западне стране.

17
И поред свег мог труда,
Мали овде на земљици није нашао себе.
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Ко нађе себе, нашао је цео свет.
Шта се тамо горе дешава,
Видећемо кад се буде вратио,
Кад порасте, па постане човек.
Поново!
Патријарси разни, 
Вала, има их ко кусих паса, 
И сам папа,
Спремају му дочек, 
Два миленијума већ.
Усрдно моле Бога да не дође.
Иначе, изгубили би причу, па и вино. 
(Крв би његова отекла на супротну страну,
Супротно законима физике и алхемије текла би и нагоре и надоле.) 
И досада су колале разне непроверене приче.
(Прича је најбоља, ако се не може проверити само (при)ручним

средствима.)
Дабоме, и погачу би други појели.

18
Мали је, као сва деца, волео да се игра америчким кликерима.

Зуцка се у последње време да ће исте такве правити Кинези.
Само ће бити јевтинији, њих има много, па иду на масовну

производњу.
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Руси их користе само за зезање.
У неко доба године, када су Срби спавали као њихова Браћа коју су 
усташе заклали у време Другог великог рата,
Дакле, када су Срби спавали као заклани,
У сред бела дана ведро беше.
(Безвезе, севале су муње, нисам луд, немам уверење, али имам

сведоке. 
Ако је до заклетве крава је наша.)
Малом се поцепала пластична кеса у којој је носио кукавичја јаја и 

америчке кликере.
Киша америчких кликера, 
Неки сумњају да је било и енглеских, што је тачно,
Да је било и швапских, што је такође тачно, 
Да је било и француских и италијанских, што је, такође, све тачно,
Сва та киша сручила се на Србију.

Сељаци су раније кад се деси да падне град показивали,
Погледај, као јајце, као... а сада нису стигли 
Распрсло се или су већ били мртви.

Из оне друге кесе која се није поцепала
Мали би узимао кликер по кликер, 
Милосрдни анђео и други присутни чудили су се и дивили,
Како је мали вешто баратао америчким кликерима.
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Узме тај проклети амерички кликер, 
И док сви очекују да га баци надоле,
Хитне га увис као прави жонглер.
(Сви смо као мали ишли у циркус,
Шатра је била разапета на сточној пијаци поред турске тврђаве.
Највише смо се радовали када дође Медрано. 
Били су то италијански циркуси,
Нису били као ови у којима живимо.
Када је требало без карата ући у трбух циркуса,
И сами смо учествовали у циркуским радњама.
Знамо шта је то жонглер.)
Кликер је сада са веће висине јурнуо надоле,
Добивши оно београдско убрзање земљине теже.
(Убрзање земљине теже зависи од локације
И свуда је различито, 
А последице пада америчких кликера биле су исте.)
Све је на нашој земљи сравњено, спаљено и озрачено,
Али не сунчевим зрацима.
Од чега год да је, није добро,
Од кога год да је, много је.

19
Изгледа да се уклопио у тренд,
Само га лова интересује.
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Дете је потпуно запустио,
А зна да се по цео божји дана јарчи
По најстаријој планини
Чак до Миџора.

Децу треба подучавати док су мала
Да се не играју опасним стварима,
Да не гурају прсте у уста, у струју и у гузу,
Да не праве штету комшијама,
И што је најважније,
Деци треба јебати матер док су мала.

20
Рујкани су по Нишу и околним селима
Скупљали америчке кликере
Да би од њих правили пекмез,
Као што се прави пекмез од шљива, од кајисја, од бресака, од 

тениских лоптица итд. 
Такође, може се кувати компот или чај.
Све се то може извозити у европске земље 
И у Америку када буду загладнели,
Или када се за то стекну историјски услови.
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21
Човек не може ни да замисли шта све може да уради
Једно несташно дете,
Каква је машта за то потребна.
Дечја,
Наравно.

22
Говоркало се да је сишао са неба,
Неки сељаци су видели рупу на гробљу у Великом Боњинцу, 
И то је била једина рупа коју су видели.
Онамо где је пао, тачно се види да је то дечји гроб.
Мало је необичног облика,
Види се да је рађено на брзину,
Али то је то.

23
Има и неких глувих баба које се куну да су чуле
Кад је то лупило.
Било је снажно, не као у тупан кад удариш
Него као да је са Старе планине (ис)пао Бабин зуб.

После оног првог савезничког, 
Кажу, погрешног бомбардовања
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(Не и грешног),
Лесковца, Ниша, Београда, Подгорице, 
Сада су савезници погађали без грешке.
Здушно захваљујемо домаћим и страним издајницима
Који су српски народ ослобађали од непријатеља,
Од живота.

24
КАЖУ ДА СУ ГА ВИДЕЛИ

Кажу да су га видели да с камена на камен скаче
Као да игра школице по крндељу Бабиног зуба.
Доле, у дубини провалије, народ се смрзао од страха
Да се дете не оклизне, да не падне.
Наши стари су говорили да се деца не пењу  високо.
Ако се стрмекне, уништиће историју.
Уплашене жене, мајке, од страха покрише очи,
А Он као Отац седе уз Големи стол и лизну небо.
Због оштре зиме, главе ушима покрисмо.

Свашта смо тамо испод радили, али то није за причу,
Бар не за широке народне масе које читају поезију
Кад год стигну, а никада не стигну, с разлогом и
Без разлога, лакше им је да слушају црквени хор
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На почетку сваке представе
И да се куну у брест, него да сричу слова.
Мислили су да ће то срицање потрајати,
Те да ће им се школски другови вечито подсмевати. 

25
Папа је благосиљао све његове поступке.
Говорио је себи у браду
Дете је то, има времена, поправиће се.
(Не треба да се угоји,
А није добро ни када дете одрасте,
Остаће без маште.)

26
ЏАБА ИМ ЖИВОТ

Из његових грбавих очију које су личиле на чворове старе 
оскоруше.

(У мојима очима његове су биле огромне),
Излетале су разне живуљке,
Мишеви, слепи код очију, 
Змајеви и људи свих могућих боја.
Читав јеловник.
На крају се појавила и једна вила Равијојла.
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Као да му је нешто отпевала на увце.
Није се ништа чуло. 
Поред вилинске косе имала је и добре ноге.
Добила је велики аплауз од оних доле који су
Упирали поглед нагоре и који су у то веровали.

Сунце је исцаклило изнад Големог стола 
И мали је нестао из тог сна.
Око подне сам га видео у цркви Св. Николаја.
Седи на престолу.
Зарастао у браду као да је обноћ остарио, озбиљан,
Приметих да ми се смеши, онако под брк.
Други људи што бејаху присутни,
Међу њима и највећи богаташи,
То нису приметили.
Џаба им живот.

Мислио сам о њему,
Сад је ред на њега.
Није ред да се само измотава 
И да са Гавром стоји на премину, 
Да нас претришу као последње протуве,
Да нам отимају последње мрвице хране,
Да нам наплаћују енормне царине за сваки стих,
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А тек за песму, 
А тек за душу.

Искористих тренутак када је неко закачио свећњак
Који је тако звекнуо једнога од оних надобудних,
Намигнух му и одох да се (пре)крстим.

27
У ПОРТИ ПРЕД ОЦЕМ

Саветовао је, 
Будимо људи!
Јесте ли луди,
Будимо људи!

Као да смо богови, 
Па треба да се претварамо да смо људи
Или да се правимо луди.

Једном је рекао и
Будимо људи, иако смо Срби.
Али ту његову молбу нисмо могли да услишимо
(Смејале би нам се комшије).
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Покупио је своју дечју душу пуну дечјих глава, 
Које су у присутву Милосрдног анђела одлитале около као кликери,
И заметнуо се.

Када се пењао наш врли учитељ
Чуо се тихи помало храпави глас,
Слава Тебје ...
Чека се подршка појаца.
У кафани преко пута манастира увежбавају солфеђо.
У порти пред оцем ћутим.

28
КРСТ

Понад главе крст
У чуду
Шири руке.





ЛОВ
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1
ЛОВ

Још сам у заседи.
Ловим живот.
Не иде ми баш, 
Данас је све траљаво,
Као и јуче.
Ако га случајно ухватим,
Метнућу га у песму. 
Нека се тамо дави
Са оним блесавим стиховима.

Само треба дочекати 
Да живот (из)баци кључ.
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(ПР)ОСВЕТА

Премрежио сам небо.
Крсташ ми није раван.
Нема ни белог ни плавог анђела. 
Сам сам на моме небу.

Лелејем се као вејка, 
Седам уз Големи Стол, 
Кусам своје горке сузе, 
Довољнo за подухват у поезији.

***

Матори ми je оставио кључ од кише,
Да сперем љагу са нашег имена
И сам да се окупам.
Можда ће људи поверовати
Да сам рођен
Као видовњак, пророк, рокер или месија.

Са неба, као у неко старо време,
Силази паук, стари ловац, чекао је своју зунзару,
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Али му се испод провукао поганац,
Бежећи пред змијом,
Која му је помрсила конце.
Упада у сопствену мрежу
И тоне у заборав. 

Каква величанствена (пр)освета.
За ким онда оволика киша?
Песник је дављеник који се хвата
На муку.
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МОЈ ЖИВОТ ЋЕ СЕ ЗЛОПАТИТИ

Мој живот ће се злопатити
И после моје смрти.
Слабо сам шта за њега учинио
А богме, и он за мене!
Једног дана смирићу се,
А са њим ће и после тешко бити,
Као што је било тешко живети.
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4
СТАРА КАНТА 

Живот је као стара канта, 
Увек негде процури. 
Каткад истекне док трепнеш. 
Најгоре је кад истекне кроз црево, 
Свеједно да ли је реч о дебелом или танком. 
Само ти знаш 
Каква је то казна. 
А писац је проклет да ћути 
И да пише.
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***

Страћио је цивилизацијско време
Да би научио да једе, да спава,
Да не пишки у гаћама,
А никако да научи, 
Како да умре 
А да му не буде ништа!
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6

***

Човеку је увек тешко
Зато што није утувио
Да нема пробе.
Све се дешава први пут.

Хтео је да оде тамо горе,
Па да се врати на готово.
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*** 

На човека највише утичу мртви,
Живе не уме да прочита,
Или не успе.



61

стојан богдановић

8

***

За све постоји кривац
Али, увек је крив неко други.

Човек се грешан рађа,
Човек и жена све раде у греху.
Каква ужасна доктрина.
А, ако ћемо поштено, 
Он је крив за све.
Па, и за љубав.
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***

Живот који је Његова мисао
По некима величанствена,
По другима тешка,
По трећима...
Сад и трећи, четврти, и...
А мене нико никада ништа није питао
Шта ја мислим о њему
И зашто се он на почетку
Са сваким поиграо,
Потом га оставио
Да од блата умеси играчку
Са којом би се играо 
До краја живота,
Као што то чине сиротани у мом селу 
Са својом једином играчком, 
Од кад је века
И довека.
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10
МОРА ДА СЕ ДОВИЈА

Човек је мисао чији живот је заробљен
У његовом телу
И све време покушава да га се ослободи.
Отуда болести,
Весници слободе.
За њих смо измислили све најгоре речи
Које, наводно, покривају  ту мисао. 
Реч је о перју,
А када човек пожели лет, 
Мора да се довија.
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ПОШТЕНО РЕЧЕНО

Ретко ће ко пљунути на њега,
Чак и када је заслужио.
Живот сви величају,
А он је толико компликован.
Поштено речено,
Није ништа.
Слике на иконама су прилично статичне,
Али живот се и тамо уденуо.
Поштено речено,
Осим Њега,
Друго се ништа и не види.
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12
ЧОВЕКУ ЈЕ ДОСТА ТО ШТО ИМА

Човеку је доста то што има,
Али он иште још.
Неким људима није доста један живот,
А неки су проћердали по неколико живота.
Неки су склони да узму туђи живот,
Не умеју са својим.
Њих једноставно зову битанге.
Друго име им није ни потребно.
Само бисте трошили речи, 
А има толико добрих људи
Који заслужују једну реч
Од које се прави прáви човек.
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ДОСТА ЈЕ БИЛА ЈЕДНА РЕЧ

Живот не трпи глупости,
Са њим није се шалити.

Ако не подноси себе, 
Како ће подности тебе.

Можете мислити које гомиле текстова
О томе написане су, 
А човек, да би се створио, 
Доста је  била само једна реч.
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14
ШТА ИМ СМЕТА ЧОВЕК

Ниче Га је кобајаги ликвидирао.
На Створитеља руку да дигнем не могу.
Не разумем људе
Који су на такав подухват спремни.

Шта им смета човек,
Што га не оставе на миру.

Живот је леп и без њега.
Проблеми су у (с)хватању.
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СЕДАМДЕСЕТИ 

Баш сам узбуђен,
Данас ћу први пут у животу славити
Седамдесети рођендан.
Пријатељица Весна  чак из Шведске честита и саветује,
Срећна Вам премијера 
И нека Вам дуго буде на репертоару.
Пријатељ ме теши,
Први пут је најтеже.
Коначно, све се своди на честитке,
А нико да ми покаже пут.
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16
ЛЕГОХ ДА МРЕМ

Легох да мрем.
Носио сам се мишљу
И то да пробам.
Испоставило се,  
Није то баш добар пут донде.
Најбоље је да се живи,
Рече ми отац,
Који је ту дилему и што-шта још 
Давно преко главе претурио,
И још ми каза да за то ми криви нисмо.
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ВЕЛИКИ ЉУДИ НЕ КАЧЕ СЕ НА ТАНКО ДРВО

Живот лелуја на кривом дрвету.
Да ли му је тамо угодно,
То само он зна.

И без Ајнштајна знамо:
Дужина живота зависи од његове тежине, 
Од конопца, од дрвета, од ветра,
Па чак и од тога
Да ли ће се неко сетити 
Да га скине!!
Док се није упишкио од страха.

За утеху:
Велики људи не каче се на танко дрво.
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18
ЖИВОТ ЈЕ ЛОВАЦ

Живот је ловац.
Увек је на трагу смрти,
Прати је у стопу.

Да ли баш сваку игру треба одиграти до краја?

Да жељка преко аутопута претрчавала није,
Пет стотина година живела би.

А да би се живот продужио,
Изгледа да се треба приближити смрти.
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19
СМРТ ЈЕ ЛОВАЦ

Смрт је ловац. 
Увек на трагу животу је,
Прати га су стопу.
Вија га около,
Потом га у заседи чека.

Смрт је стара чекалица.
И уме да кињи до смрти.
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20
НЕМА ВИШЕ ВЕЛИКИХ ПЕСНИКА

Нема више великих песника.
Једнога уби прејака реч,
Код другога, рече ми је један чо(в)ек,
Смрт се обрукала.

Нема више човек ни с ким ракију да попије,
Ни с ким да се посвађа.

Убиће ме ова књига нова, 
Спала на два слова.
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21
ПРОКЛЕТИ

Моја Надица је овако говорила,
Проклети су они
За чију кућу
Смрт јесте камен темељац.

Тек сада сам порастао,
Као да тај посао нисам могао
На време да завршим.

Најважније је да имам 
Коме да кажем:
И кућа им је проклета.
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22
НАЈВИШЕ СЕ МИСЛИ О

О жени,
О љубави,
О новцу,
Или о хлебу,
Највише се мисли 
Онда када их нема.

Са животом сасвим друкчије је.
А, о смрти други размишљају.
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23
БЕЛЕШКЕ ИСТОРИЈЕ

Ниједна историја нигде не бележи
Онога који рат није водио,
Макар да је изгубио.
Само да кукавица није.
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24
СОКРАТ

Сократ стално бежи од мене.
Не могу да га наватам.
Стално је заузет,
Само попује.
Звоца ли звоца!
Мислите да је то лако издржати.
Ако ико зна, онда сам то ја.

Знам:
Ни њему није лако.
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25
НАЈ

Текст сам неки
Данас контролисао.
Одурно је,
Али страшно није.

Најтеже је ловити себе.
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26
ЈА И ЈА 

Цео божји дан сам хватао себе, 
И ништа, ни од мене ни од њега. 
Увек ми тај бежи, 
Бар за корак. 
Нисам хтео да га хватам за гушу, 
Не. 
Не могу рећи да нисам и на то помислио, 
Али сконтах, каква вајда, 
Хтео сам само да разменимо мисли, 
Али, он се некако измакне, 
А ја паднем. 
Све се спљескам. 
Мислио сам годинама 
Да је он на мојој страни 
Заблуду сам касно открио 
Он је на страни Бога. 
То не помаже ни Богу ни мени, 
А ни њему. 
Ако само ухватим 
Тога мангупа, 
Све ћу му сасути у лице, 
Све, и што нисам (с)мислио.
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27
И ТАКО

И тако, човеку од муке израсту рогови, а он се прави као да их нико 
не види. 
И с тим обележјем као са некаквом посебном красотом живи, а не 
живи. 
И кад коначно схвати да се то неко са њим пошалио, почне од све 
милоште да пара небо. 
На крају, подметне се као коза и носи га на леђима као свога јарца, 
свога заштитника.
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28 
НИКАДА НЕ СПАВАЈУ

Сетите се како вас повремено прогањају, 
Како се шеткају по вашим сновима. 
И дању и ноћу мешетаре, 
Саветују вас, 
Вуку вас за рукав, за ногавицу, 
за руку, за ногу, 
Хватају вас за гушу. 
Кад год им се не свиђа неки 
ваш поступак, 
Кезе зубе на вас. 
Џаба се ви трзате 
И кад се пробудите, 
чак и тада, шеткају са вама. 
Врзмају вам се по глави, 
А где другде? 
По сто пута дневно се сударите, 
Где год погледате, ту су они. 
Не морате ништа да признате, али, 
Мртви никада не спавају.
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29
УТОЧИШТЕ 

Осушила ми се бреза под прозором 
Која је била уточиште певачицама, љубави и поезији. 
Сваког јутра ме боли, 
И ниједан доктор не зна шта ми је.
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30
О ЊОЈ

О смрти је још рано говорити
Али увек има места 
нешто ново Да се каже 
и о њој су говорили Велики 
и мали док је нису пробали.
После се о њима чуло Само 
ако је неко нешто записао.
Један је прошао нешто другачије.
Тако се говори!
И та прича се не завршава.
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31
ПОВРЕМЕНО

Повремно напустим своју мисао, 
Изађем у свет, 
Штрпнем мало живота и вратим се поезији. 
Унутра је топлије. 
Нико ме не дира. 
До зоре се расправљам са собом. 
Изјутра, моја песма и ја, 
пијемо чај од босиљка. 
Гледамо се нетремице. 
Ћутимо и миришемо. 



ПРВИ ПОЉУБАЦ
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КАД ГОД ТО ЧУЈУ

И шта се може рећи још,
Ја те волим, на пример,
Или, ја те много волим,
Али, кад год то чују,
Гласно ми се смеју
И само се подгуркују.
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1 
БРОЈАЊЕ

Прође и овај дан.
Бројим, 
Као војник-регрут.
Све се надам да ће ме пустити из касарне, 
Из тескобе, 
Oсмех твој да видим. 

Бројим сигурно, 
Увежбано, 
Ниједан дан прескочио нисам,
Само сам чекао да прође.

Понекад замислим себе,
Када сам посве сигуран да је заминуо,
Како одмах прескачем ограду.
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2
КО МЕТАК У ЦЕВИ

Чекам ко запета пушка,
К’о метак у цеви,
Живим у страху,
Бауљам по мраку.
Гунђам, 
Проклињем судбину,
Као да ми она нешто може помоћи,
Као да је то у њеној моћи,
Као да то не зависи од ноћи.

Састављам срце,
Лепим на њему,
Са обе стране,
По једно огледалце
Са твојим ликом.
Радујем се, као песник,
Само зато што ми је Господ 
Дозволио да живим.
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3
ПРВИ ПОЉУБАЦ

Правимо планове у песку.
Цртамо живот.
Градимо замкове.
Покоји старији обешењак прође
И намерно погази наше творевине.
Одважни његовим стопама пођу,
Ни за кога од њих не чује се 
И ништа се не сазна.
Тако, све до пролећа,
Тада река реши да са свима изравна рачуне.
Надође и однесе све живо и мртво,
И све намири.

Потом се однекуд појаве нови обешењаци,
Прошетају обалом,
А дођу и они стари,
Посматрају залазак сунца,
Док ми виримо 
И с нестрпљењем чекамо,
Да пукне,
Први пољубац.
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4
ТЕШКЕ БУДАЛЕ

Прошло је договорено време,
И оно које није договорено.
Дакле, ништа не постоји.
Остаје ми да поново чекам Васкрс.
Ко Га дочека, веселиће се.

Тешке будале може да однесе
Само велика вода.
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5
ВАРИЈАНТА

Aко нешто радиш, ради како ваља,
Гурај до краја.

Ако живиш неки живот, 
Немој сметнути с ума,
Најгора варијанта је,
Сумњати у све и свакога.

Пусти јој на вољу,
И њему и њој. 
Нека те испипа и испита.
Задовољи њене пориве,
Ионако је све то твоје и ничије.

Знаш да не воли да чита,
Али воли да јој шапућеш.
После тога све дође на своје место.
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6
ХОЋУ-НЕЋУ 

Сањам те,
Премештам те из сна у сан.
Бежиш ми,
Као срна
Из тогa сна 
Гледаш ме.
Желим те,
Знам да хоћу.
Хоћу, хоћу, хоћу.
Хоћу сада,
Хоћу одмах,
Хоћу,
Хоћу те.
Хоћу-нећу!
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7
НАШИ ЉУДИ МИСЛЕ

Време се појавило са појавом љубави,
Али о лепоти се само наклапа.
Сећамо се само ружних ствари,
А не сећамо се својих дугова.
Наши људи мисле
Кум би требало први да се сети.
И сам мислим тако.
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8
 
***

За песнике не постоји простор, 
Сем песничког у коме смо стално заједно. 
Песник је заузео бусију на самој ивици,
Чека у заседи изненадну појаву стиха.
Као искусан ловац, зна да ухваћени 
Или одстрељени стих,
Неће завршити у његовом лонцу,
И томе се унапред радује,
Као да је угледао праву песму.

У међувремену чека да почне 
Да се топи лањски снег.



96

први пољубац

9 
 
***

Погледам фејс, звирнем,
Као некада кроз оно прозорче
Што гледа на сокак.
Нема никога, само облаци.

Са једне старе фотке,
Први пољубац гледа ме право у брк.
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10

***

Ту слику да заборавим не могу,
Тај први пољубац.
Много година требало ми је да схватим
Зашто га зову први.
Схватио нисам.



98

први пољубац

11

***

Са животом би требало на време рашчистити,
Или ти или он.
Неки успеју да се са њим нагоде,
Неки направе поделу играчака,
Мени бомбице, теби крпице.
Шетају беспослени
И мисле да је то живот.
Благо њима.
А шта ја тражим поред реке?



99

стојан богдановић

12
ДОСКОК

Бога је измислио песник
Да не би људи помислили
Како сам са собом разговара.
Дакле,
Реч је о доскоку.
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13
С ПРВИМ ПЕТЛОВИМА

Снове за гушу хватам,
Борба је жестока.
Са животом све измиче,
Измигољи се као риба,
У дубинама нестане.
Да човек доживео није, 
Веровао не би,
С првим петловима
Сви снови се разбеже.
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14
ПАМТИМ

Памтим када сам се заљубио,
Сећам се каква сам будала био,
И то ми је најдраже сећање.
Памтим и први пољубац,
Памтим и жалим за њим
Као за најрођенијим.
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15
УРАДИТЕ ОВАКО

Целе ноћи сам смишљао 
Шта да им кажем
А да се нико не наљути.
Њихове жеље јутрос сам решио.
То је бар лако,
Урадите овако, ништа не боли,
Зажмурите и љубите кога хоћете,
И то колико хоћете.
Па поновите.
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16
ПОПИЈТЕ НАИСКАП
 
Отворите прозорче,
Оно према сокачету,
Где живот шета, као паун. 
Ако сте на њега љути, 
Можете рећи, онако у себи, 
Шета као онај голуб.
Удахните,
Зажмурите
И зароните.
Мица каже, У себе,
Драган каже, У живот,
Верка каже, У свакодневницу,
Можете рећи шта год вам је драго,
Али то што будете рекли,
Ништа вам не вреди.

Сачекајте да живот баци кључ,
Сипајте,
И ако хоћете да п(р)огледате,
Попијте наискап 
И све наопако окрените.
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17
ЗАНОСИ

Истина је илузија,
Као и живот,
Као љубав.

Бије у главу, као у тупан, 
Па престане. 
Па опет дддддд! 
Па престане, као ехо да слуша, 
А слуша. 
Па опет дддддд! 
Па престане, па опет, 
Па престане, па опет дддддд! 
Таман помислиш, а оно, ддддд! 
Никад да престане ддддд! 
Прође неко време, па ддддд! 
Прође и неко дуже време и изнова ддддд! 
И опет ддддд!
И изнова ддддд!

Kао да летим, а вучем се као пуж, 
Само што немам рогове.
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Илузија je гориво на коме човек опстаје.

Ходам поред Нишаве, 
Мутна је.
Заноси.
Цмок, цмок, цмок!

***
Живот се не кука.
Пут се путује,
А живот се живи.
Можете и да га прокуњате.
Али то може и сваки пас.

***
Заносим се,
Али не бојим се пада.
Зна се да ћу пасти на земљу,
Апсолутно.
И то ће бити пред њене ноге.
Куд ћеш веће среће.
Друго...
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18
ПРИЧА

Нови сан намакох на очи
Да бих нову причу смислио
Какву свет никада чуо није:
Живот је добра мисао 
Која се прича
Само пријатељима. 

Али мисао је као пас луталица,
Никада сигуран ниси  
Да ли ће те цапнути.

Прича о првом пољупцу лепша је,
Али опет побегла ми је.
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19 
БИЛО ЈЕ

Када је у питању први пољубац,
Уопште се не сећам 
Са које стране те вечери сунце падало је.
Сећам се, било је топло.
Веома.
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20
О ТОМ ПРВОМ ПОЉУПЦУ КАДА ЈЕ РЕЧ

О том првом пољупцу када је реч,
Отворених уста 
Од старијих разне приче слушао сам,
Од тога да најслађи је,
Па до тога да вам тог тренутка рубље само спада.

Када је то стварно требало да се деси,
Били смо потпуно збуњени.

Можда би све лакше било да смо знали
На коју страну носеве да окренемо.
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21

***

Кога сада да питам
Кад се човек изгубио.
Усправио се да не би био мајмун,
И сада база около као будала,
А ја,
О љубави сам хтео нешто.
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22
ИСКРЕН ДА БУДЕМ

Искрен да будем,
Имам проблем са првим пољупцем,
Из главе ми никако не излази.
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23
ВРЕМЕ ЈЕ

Историја нашег народа почиње са првим пољупцем,
Никаква тајна то није.
Сви знају,
Али једни ћуте, 
А други искривљују историју.
Кажу да смо однекуд дошли.

Време је да идемо,
Са будалама је одувек било тешко.
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24

***

Не знам шта ћу са собом
Пребирем по књигама.
Изгледа да се тајна о првом пољупцу крије од мене
У некој другој прашини!
Почећу да сањам из почетка.
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25
БИО САМ

Независно од њиховог уметничког доживљаја,
Да су људи запамтили шта им се десило 
Током првог пољупца, 
Не би га више понављали. 

Срећом, људи су кратког памћења. 
(Све сами понављачи,)
А и они који нису,
Направе се луди, па га скрате, 
Само да би својим миљеницама угодили.

Што се женског памћења тиче, 
У овом тренутку вам о томе не могу ништа рећи.
Био сам пизда, а нисам био женско!
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26
МЕД

Нешто ми ових дана не иде.
Али, ако ово није то, 
Онда поезија и љубав више нису за богове.

Мој први пољубац нестаје иза ћошка,
Кроз прозорче теглим криву шију,
Осећам како ми овлаш преко усана прелази.
Мед.
Облизујем се.
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27
ПУЗАВЦИ

Када после много времена живот постигне радну температуру
И избаци крвави кључ,
Само ће песник поверовати
Да је реч о првом пољупцу.
Остали људи ће радити своје свакодневне послове,
Ићи ће за воловима...

Пузећи уз боранију, нико није стигао до Месеца,
Само до српа.

Пузећи се може стићи само до нечијих папуча.

Ако су рај заузели наши непријатељи,
Онда ми тамо немамо шта да тражимо.
Нама ионако на крају следује земља.
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28
ПЕЧЕ

Први пољубац,
Враголан из успомене,
Често се појављује,
Подсећа ме на крај.
Доскора нисам знао
Како пече. 
Не прође вече,
Пече.
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29
ПОД ЧАРШАВОМ

Под чаршавом испаравамо се
Не пуштајући гласе
Дубоко дишемо
У страху
Да пред собом не откријемо
Лепоту као грех.
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30
АМАНЕТ

Остављам вам у аманет први пољубац,
Ви ћете већ знати
Шта с њим да чините.

Сељаци србијански организујте молитву и бдење
Песник из мрца да се роди и за његово успење.
Погледима да вас стреља, 
Мудрим стиховима да вас гађа,
Отаџбина да се брани, 
Песник стално да се рађа,
Нејач песмом да се храни,
Да не посрне и не полегне,
Први пољубац да досегне.
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31
ЕПИЛОГ

Први пољубац сам п(р)очистио.
Да ли ће до краја остати 
Нешто од првобитне идеје?
Чехов je био немилосрдан,
А ја сам постао гори, 
Не бацим почетак и крај, 
Oд средине сам почео. 
Као да вадим 
Унутрашње органе!
И то виталне. 
Дошао сам до срца.
Када је текст почео да зјапи,
Чујем га како вапи, 
И кука, Где је онај Че,
Да ми бар неки ред спасе, 
Бар неко слово!
Јутрос се у мени он успавао,
Био сам оран за сечу кнезова! 
Да ли ведрији дан да сачекам!
Али то се не може без пољупца.
Не знам, не знам!





СА МЕДВЕДОМ КАД
СЕ СРЕТНЕТЕ
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1
ГЛАВА И НИЈЕ ЗА ЛУПАЊЕ

У оба светска рата
У Србији нико од глади умро није.
У то се не рачуна оних неколико десетина хиљада
Што их Французи
На предлог рускога цара Николе
На гозбу, на острву Виду, принудно позваше.
Преживеле су повели да им по месечини херојски пут ка Европи 

покажу.
Дуго су то кували и тренутак чекали
Да им за све то захвале, 
И то из ваздуха.
Поједини Срби, будалетине, и дан-данас верују
Да им је то са неба од Господа нашега по Американцима послато,
А да су Французи као и ми Срби обичне будале!
Они други мисле да ће руску реч бистро Французи променити за 

неку своју
Или неку другу руску реч
Када цар спасилац на белом коњу поново у Град светлости ујаше.
Ако мене питате
(Досад ме нико ни за шта није питао,
Верујем да ће се тако наставити и у следећем веку,
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Али!),
Кад год се са медведом сретнете,
Обазривост на одмет није.

А што се цара спасиоца тиче,
Светина је кратке памети,
Европљани такође,
И то на делу.
Очито, није довољна једна ренесанса!
Још је очитије,
Французи су се за реп ухватили.
Главу су поново изгубили.

Народе!
Даје се на знање,
Народе! Народе!
Глава није добош 
Нити је стара канта.
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2
КА И ОСТАЛИ

Српски краљ Ослободилац постао је
Ослобађајући Французе.
Та енглеска играрија у навику се претворила,
Па је и друге народе ослобађао.
Зна се да је због њих ледену воду препливао
И што-шта још се зна,
Зна се и да су Французи Латини постали
И да лажу ка’ и остали,
А правдају се заборавношћу.
Али свет зна,
Слободу су изгубили ослободиоци.



126

са медведом кад се сретнете

3
ЧОВЕК МЕЧКА НИЈЕ

По традицији, стари галски кокошари 
Прстом нису мрднули да одбране свога госта, 
Витешкога српскога краља. 
Допустили су фашистичким псима по Марсељу да га развлаче, 
И убиству свога министра, краљевог (по)часног пратиоца, чак су се 

порадовали.

Опет се мисле да ли мечки решето подметнути,
Али мечку треба прво ухватити.

Пред људима са њом мораш хумано поступати,
А са њима како знаш и умеш.

Свагда било је,
Човек мечка није.



127

стојан богдановић

4
ЈЕДНА ЛАЖ И ЈЕДНА ИСТИНА

Лаж је била да су се звона на катедрали Нотр Дам огласила
Поводом Видовдана 1389.
Није била лаж да је капорал ускратио помоћ Србима
Што је можда у духу хришћанскоме,
По његовом поимању,
А можда и свих кокошара,
Који се негде на западу
Витезовима зову.
И није у богатој српској историји
То једини каплар био
Који је српским главама трговао.
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5
ЗНАЧИ

Велика је ствар
Кад човек зна шта је лаж.
Ја, на пример, не знам
Шта је истина!
А када верујем Себи,
То значи,
Никоме!



129

стојан богдановић

6
ГЕНЕРАЛОВ ОДГОВОР И ПИТАЊЕ ЗА ЊЕГА

На питање које му нико није поставио, 
Генерал је, одужујући се својој култури,
Насред Француске кукурикао:
Балкан, колевка западне филозофије 
И цивилизације уопште,
Европски свињац јесте.

А сад питање за њега, 
Шта постане свиња када изиђе из свињца?
На ово краљевско питање,
Чули смо га,
Одговорио је гроктањем.
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7
ГЕНЕРАЛОВА КАПОРАЛСКА СУЈЕТА

У оно време када су сорбонски студенти поправљали расклиматану
демократију

Генерал је боравио у куртоазној посети код свог колеге шустера у
Букурешту. 

Претходно је прескочио свог колегу шлосера. 
Био је то скок за памћење.
Радознали новинари  и њихове колегинице су се (с)тискали да чују 
Одговор на још једно непостављено питање.

Насред Румуније парлао је:
Док ја нисам у Паризу, 
Тамо ништа значајно не може да се догоди.

Док се вођа петљао са новинарима и њиховим колегиницама, 
Вођа – домаћин, спремао му је поклон, 
Лаковане италијанске ципеле, ручни рад, 
А за његову прву даму кондуре, 
Ситан влашки вез,
Прави зез. 
Да човеку памет стане. 
Неће више клепетати.
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По повратку у домовину,
Док је жена његовог секретара са балкона показивала сорбонцима 

ноге и кондуре,
Вођа нације залажући се здушно за демократију
Изговорио је, као и толико пута раније, историјске речи, 
Јутрос рано влада је одржала седницу и ја сам одлучио.
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8
ГЛОБА ПО РАШЧИШЋАВАЊУ БУЛЕВАРА 
СЕН МИШЕЛ

Булевар Сен Мишел и околне париске улице
Рашчистила је војска.
Полиција је била немоћна.
Сорбонце су редом депортовали  
У ослобођену Европу.
Париски префект је обавестио патрона,
Коначно је ухапшен и неки опасан тип,
Не личи на вођу побуњеника, али он је.
Разрок човек, а једини гледа право у право.
На то је патрон бурно реаговао,
Омакло му се, најзад, 
Једно сувисло питање префекту,
Па, Ви сте, мој господине, 
У двадесетом веку ухапсили Волтера, зар не?
Полицајац брже-боље одговори, И осудили,
На Ваш захтев господине, један франак глобе.
Закон мора да се поштује, рече патрон 
И још промрмља, Он важи за све и свакога.
Лукави префект је у моменту осетио да је 
Дотерао патрона до дувара,
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И да ће држава уштедети један франак.
Газда је почео да врлуда,
На једвите јаде у дну џепа брич панталона напипао је,
Деценијама га је премештао из џепа у џеп,
Један излизани франак,
Ни лик императора се више не назире на њему.
Хитнуо га је пред ноге префекта,
Ликујући што ће префект морати да се сагне,
Промуцао је прозуклим гласом,
Платите господинову глобу.
Био ми је школски друг.
Нећемо ваљда због њега допустити 
Држава да се брука.





ПУТ ДО РЕШЕЊА
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1
СТАЊЕ

Житом пуни камиони
Испод жита перу се милиони.

Народ чека у реду
Парче хлеба на креду.

Политичари износе прљави веш
У питању је велика пара, и то кеш.

Лопови краду струју за себе и за Мују,
Други краду гас,
Свака им част то раде сами, без нас.

Односећи џакове пара 
Намењене за брзе пруге,
Смењују једни друге,
Не мањка им дара.
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2
СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ

Вођа се правда пред народом јавно
Да су паре претходници спискали одавно.

Изводи бесне глисте,
Намеће намете, вратоломије чисте.

Брка људима у џепове и у око, и то дубоко.

Покушава доказе да изведе,
Само преде,
Врца, сева, али не успева
Две и по године да прикаже
Да стотину дана беху, брате, масно лаже.
Лаже, па маже.
Лаже, лаже, лаже,
И кад год зине, ништа не каже.
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3
СТАРЕ ПРИЧЕ

На нашем путу у Европску унију
Људи, жене и деца очекују чинију знатно пунију
Обећавачи, виртуози, прави су играчи,
Народе, седи овде и плачи, бићеш јачи, кад се смрачи.

Сети се прича старих које те уче,
Људи на овоме свету треба да се муче
Да би уживали у рају,
Који је сада у нашем крају,
Али то је за господу нову, није за рају.

Говорило се
Да ће после рата доћи и пензија и плата.
Те приче биле су за будале,
Народне паре појеле су але.

***
Џаба ми два ока,
Ни једним ништа не видим.
Овде је тотални мрак.
Смак!
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4
ПУТ 

Аутомобил био им је тесан,
Закупили су бас,
Путовођа бесан
Као гладан пас.

У почасном шпалиру људи гладни знања,
Због чега су након победе остали без пара
И без својих имања,
И без икаквог дара.

Стајали су успут да каке и да једу,
Размишљали су дубоко како гладан и жедан народ у Европу да 

преведу.
Домаћини били су из исте странке,
Нису имали ни опанке.

Заклали су овна.
Задригли гости
Оглодали су кости
Народу су оставили једину могућност, 
Мора с њима у будућност.
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Било је здравица, и све по реду,
Народ срећан улазио је драге воље у све већу беду.

Коначно, наши, амерички министри нађоше решење,
Вођа кад се пење, 
Народ мора мало да стење.
Ако народ неће каиш да стеже, 
Онда нека пости или  вођа да ожеже.

*Прилог прослави стогодишњице Првог великог рата
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5
ЗНАМ ДА САМ ПАО

Очекивао сам много више од наше владе, 
Бар да падне, ако ништа друго. 
Уместо тога пао је хеликоптер, 
Потом су пљуштале лажи, 
Падају још увек. 
Таква поплава се јавља више пута дневно, 
А пуштају је премијер и министри, наизменично, 
На тв станицама и у штампи, 
По реду вожње који знају само они. 
Целе ноћи су наводно сабирали људе, 
А ја још не могу да се приберем. 
Знам да сам пао, 
Али не знам где.



КИШЕ ГОРКИХ СУЗА
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ЗРНО 

За Р. П. 

Прочитах Зрно. 
Избрушено. 
Би ми криво. 
Кратко беше, 
Ал’ сад смо једно. 
Седим, ево, са Зрном на длану, 
Гледамо се. 
Верујем да ће овог часа проклијати 
У мени. 

Помислио сам прво 
Да ли то Зрно могу да прогутам, 
А кад је та мисао кренула низ гушу, 
Уплаших се 
Да ли ћу моћи да је сварим. 
Сад ми се усладила, 
И не мислим на страх од Зрна, 
Но се питам како да из њега исклијам. 

Право Зрно тражи прави топ!
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МАЛИНЕ МИРКАНА ИЗ ТРЕШЊЕВИЦЕ

О малинама у Ариљу се више не прича. 
Сада су код нас важни само педери 
И цар Константин 
Који је дозволио да буду равноправни.

Једнога дана коштали су Србију 1.000.000,00 евра, 
Њих стотину, а Константин један. 
Али оставио је Ниш да чами у мраку. 
За кило малина треба да се сунеш триста пута, 
рече Миркан из Трешњевице, 
Који ове године није успео 
Малина ни за хлеб да набере. 
Толико је родило. 
Није га чак мрзело да их пажљиво преброји. 
Тако му је лакше прошао дан, 
Као што брже заспиш овце када бројиш. 
Могао си да измериш једну малину. 
За тај посао потребна је апотекарска вага, 
Него далеко ти била апотека, 
Чак у Ариљу. А и она не ради недељом, 
Када се свечано беру малине.
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ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ

Стар сам човек и осећам када киша крене из Хилдесхајма, 
тада почне све да ме боли. 
Свака кошчица. 
Само кљуца. 
Вртим се дан-два, три, све гледам да не досађујем, 
па решим као мало дете, 
јер матори људи и подетиње, 
да питам нешто, 
али не директно, 
него онако. 
Те некако и добих одзив. 
Изнуђен, али као почашћен! 
Нећу Вас утешити, ако кажем да ми нешто фали. 
Штавише, можете помислити да и Вас то чека. 
У ствари, мени одавно фали све. 
Надао сам се да ће нешто доћи, 
то је и једно од тумачења смисла живота. 
Али остаде само на тумачењу, 
а чекање беше џабе. 
Зато сам све то дебело платио. 
Иронија као моћно средство у поезији, 
а и другде у књижевности, је ништа, и то дибидус, 
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колико је та рђа моћна у животу. 
Пре пет-шест месеци нешто ме беше стисло, 
морадох код доктора. 
Рече ми човек да сам тежак тип, 
да би било добро да скинем неко кило. 
Мало се почудих, па климнух главом, 
као, добро. 
Кад изађох од тога мешетара размишљах са оно мало мозга, 
он се иначе скупља са годинама као чварак, 
с тим што се чварак скупља на вишој температури, 
а мозак на вишим годинама, 
и шта сам смислио, 
па дошао сам до закључка да никако не могу скинути толику

килажу,
јер ми је он прописао гомилу лекова. 
Напросто, човек када све то прогута, 
мора да пукне од муке. 
Иако спадам у оне који су свашта појели и прогутали, 
изгледа да сам толико претеривао с тим, 
да сада не могу више ни да зинем. 
Јер, ако овако наставим појешћу себе. 
Можда је то једно од решења. 
Али, морам признати за мене није утешно, 
верујем неће бити ни за Вас. 
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Напротив, убеђен сам да су сва та решења штетна од оног момента 
када сазнате за њих. 
А лепо смо живели без решења, 
нарочито без оних која вам нуде тзв. доктори. 
Све ово сам написао зато што ћете ме Ви добро разумети, 
као што ја разумем Вас
и као што врло добро не разумем себе.

Ово ћу писамце објавити
да не би неки који се издају за пријатеље и Вама и мени 
помислили како нешто мутим, 
још мање да Ви и ја мутимо!

Лидију и Вас срдачно поздрављамо Биља и ја, чак из Ниш(а). 

Држте се! 

29. јун 2015. 
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НИ А

За Јованку С. Н. 

Нема абера, 
Нема ни а,
Ни а!

Отуда само мук.  

Увукао се у груди, 
Израстао у озбиљну муку
И хвата за гушу,
Гуши.
Ни сузе не пушта,
Све претвара у грч.
Од мене прави наказу.

Целог дана псујем.
Значи, у години воде, 
Дошло је пасје време.

Не молим више,
Не молим више никога.
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Псујем Бога,
И њиховог и нашег.
Нису се показали
Ни као људи.

Плачем,
Без суза,
Отишле низ реку.

Нема абера, 
Нема ни а,
Ни а.

Не знам више како да живим,
Не знам, 
Не знам.

18. 5. 2014.
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УЗ РОЂЕНДАНСКУ ЧЕСТИТКУ ЗА М. Л.

Наше је
Светове да састављамо  
И рупе на души да крпимо,
А то се може само песмама.
Дакле, што већа рупа, то боља песма.

Ако је рупа дубока,
Свашта се тамо може нагурати.

У једну душу и више од живота може да стане.

Не дозволите јој да оде!
Остаћете без душе,
И у годинама које следе,
Падаће кише горких суза.
За потоп већ знамо ко ће бити оптужен.
Све се зна, само људи још открили нису,
А када им се то деси, 
По правилу, касно је.
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БРАНЧИЛО

Са боговима никада начисто ниси.
Неке одавно отпустио сам,
Умислили се да су богови!

Да сам њихов миљеник говорили су за трпезом, 
А познавао сам добре људе,
Боље од њих,
А камоли од себе.

Бранчило био је један немогућ песник.
Каква је то дубина,
А висине и нема, он је изнад!



154

кише горких суза

ПОЧИЊЕМ ЖИВОТ ИЗ ПОЧЕТКА 

Сваког јутра седим за столом, 
Све је намештено, 
Тањир за стиднога госта 
који ми је поклонио Живојин Ћелић,
верујем, 
зато што ме је препознао 
у своме огледалу када се огледао 
и када је својим стиховима 
као шпаклом затварао рупе 
на мојој души. 
После много година глади и немаштине, 
Преда мном је пун тањир, 
Поезија, 
Људи, поезија! 
Не зна човек одакле да почне.

Ритуал је исти, као да сам стално са собом, 
а нисам. У мојим годинама 
то и није једноставно.

Читам пажљиво, 
Први пут кусам из златног тањира, 
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Узимам полако и помало 
Да ми не би испадало из ове ћелаве главе 
И да, кад већ плачем, 
Не слинавим и не стрвим песме 
као да је у питању нека љута папазјанија 
од мешане рибе, 
а не мелем за душу. 

Замишљам, ја, који никада нисам са собом, 
И на Живојинов наговор, 
почињем да слушам мраве како ходају, 
птице како поју, 
миришем те стихове, 
а ви од мене тражите да ћутим. 

Шта се даље дешава? 
Узимам преметало, 
Не бојте се, не мислим на њему да се бесим, 
Мислим да и стар човек треба да се удара у главу, 
Поготово ако се маши за озбиљну поезију! 

Лекари, проклетници, 
због мог срца и због мојих година, 
проклете године, 
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сад и о њима морам да водим рачуна, нек иду бестрага, 
препоручују ми лагана јела, 
танке, посне, чорбице, без иједног ваљаног стиха, 
само да би оправдали постојеће стање поезије. 
Није их срамота, 
Зар се тако лечи свој народ? 
Народе, лек је у тањиру, 
Али не у сваком, 
Само у тањиру пуном добрих, свежих, стихова. 
Кусајте док се сасвим не разболите од поезије, 
Тада ћете бити потпуно здрави, 
Као прави људи. 

Исцаклио сам очи у Тањир за стиднога госта, 
Гледам у свој тањир, 
И почех да мезетим, 
Такав је ред. 
Каква поезија! 
Какво месо! 

Незван гост нигдe није радо виђен. 
Дозвах себе 
Да не будем сасвим сам,
И почех да мезетим, 
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Стих по стих, 
Песму по песму. 
Почиње(м) живот из почетка.
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РЕКВИЈЕМ

Манијак је задавио девојчицу,
Светина за њега тражи смрт.
Не слажем се са руљом.
Уопште се не слажем,
Нуди му ослобођење од свега.
Нуди му привилегију.
Нуди му исту судбину као девојчици,
Као милионима невиних које су смакли
Манијаци наслађујући своју бездушност.
Не, не!
Не слажем се ни са Новим заветом,
Не може се опраштати ђутуре.
Чудим се људима,
Смета им све што је старо,
Сметају им стари закони,
А не сметају им манијаци
Давно описани у Великој књизи.
Не слажем се
Да га убију,
Па да га оплакују родитељи,
И разне секте.
Не слажем се
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Његово име уз име жртве да се спомиње.
Не слажем се, 
Цивилизацијско достигнуће,
Име и презиме, и на њега да се примењује.
Не слажем се!
Њему следује нешто друго.
Ако то не постоји,
Време је да се измисли,
Шта урадити са родитељима
И како поистоветити душу и девојчицу.

Не слажем се, 
Ни са собом се не слажем,
Нисам ја ту да судим, 
Ја сам онај који јесам, 
Да се не слажем!
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ОХРИДСКИ ЗАПИС

Кад су нам Чокалије изнајмили мобилијар за плажу 
Нису нам дали фискални рачун,
И одмах су нам украли сунцобран. 
 
Језеро је божанствено. 
Поглед сa терасе је невероватан. 
Блештав. 
По том сјају мрдкају пловила: чамци, барке, педалина, глисери, 

бродићи, бродови. 
Ветрић са Галичице гурка пред собом по језеру благе таласе.
Љуљушка се Св. Наум, седиште старе српске епископије.
Свети Николај преписује последњу верзију Молитве.
Биљана из охридске старе градске песме 
Брчка се по језеру.
 
Комшија на плажи телефонира. 
Не разумем на ком језику. 
Овде више ништа није наше. 
Чак ни лопови.
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ОСВЕТА

Постоје гадне ситуације у животу свакога човека, 
Па и у моме усраном животу, дабоме. 
Волим га и не волим. 
Да га не волим, решио бих га се. 
Могао сам да га шутнем, али нисам. 

А не волим га, 
Стално ми се чини да мени припада нешто више. 
Да имам право да имам. 
Не морам баш да набрајам, али хајде. 
Да имам кућу, шта ће ми. 
Да имам своје дрво, шта ће ми. 
Да имам песму, шта ће ми. 
Па и своје сам дао другима. 

Не верујем да су баш задовољни. 
Зато их нисам ни питао. 
Питао бих, 
Али само када бих знао да су задовољни, 
Да им се свиђају. 
Овако, ћутим. 
Овако, завучем се у рупу, у сандук, 
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И живим као мртвац. 
Смишљам освету. 

Освета је једна од најгаднијих ствари на свету. 
Али ја не смишљам освету њима. 
Смишљам, у ствари, гадну освету самом себи. 

Помислим, каткад, не увек, да се повампирим. 
А онда се уплашим да некога не уплашим, 
И одустанем. 

Тако копним и пуним се бесом. 
Копним и гојим се. 
Чекам да се распукнем. 
У том чекању је освета. 

Она је ту, 
Врзма се, 
Не узимам је за озбиљно. 
Седнем на ивицу сандука да се мало одморим, 
Видим у тренутку да сам на ивици кревета, 
Чудим се зашто сам размишљао о тој гадној освети.
Сав сам мокар. 
Ознојио сам се од муке. 
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Није то за мене, тешка тема. 
Није то ни за кога. 
Зато одустајем у име свих који су били ја. 

Пожелим да имам све што други имају, 
А ја немам, 
Па да то поделим онима који немају, 
Као ја што немам. 

Знам да је најбоље да поделим све што имам 
И да уживам у томе што сам поделио. 

Био би то најбољи начин да се осветим себи. 
Надам се да ћу овим решењем бити задовољан. 
И вама то предлажем. 
Учините то одмах. 
Нећете морати да се мучите као ја. 

Из сандука сам изашао, али нисам сам. 
Пошла је и она са мном, 
Моја прича. 
Видећемо шта ће бити до краја живота, 
Чији крај не очекујем. 
Бар не ускоро. 
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Сад је време када се спрема зимница. 
О освети ћу поново у пролеће, 
Када уместо мене окопни снег, 
Кад кренем горе, у планину. 

Можда је то освета, можда и није. 
Видећу са Њим када будемо сели уз Големи Стол.
Надам се да ћу ухватити тренутак да будемо сами. 
После бих вам причао о томе. 
Причао бих вам и како је освета гадна ствар, 
И да се манете ђавоља посла.
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НЕ БРОЈИМ ГОДИНЕ

Не бројим године,
Прелазим на минуте.
Њих има више, 
Али ситнији су,
Па могу све да их 
Потрпам у један краћи живот.
Све време крпио сам га,
Да ми не би успут
Секунде поиспадале,
Да бих трен бар саставио,
Који би се носио
Са кукавичјим временом.
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РАЗГОВОР

Има, тако, неких људи,
Не говоре са неким другим људима, 
А и са собом кришом разговарају. 
Не разумем то. 
Још мање разумем када се тиме хвале. 
Ја, брате, разговарам и са мртвима. 
И то наглас. 
Једноставно морам себе да чујем.



ПЕСМЕ О ТАЧКИ
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АКО ЗНАШ 

Ако знаш где да метнеш тачку, 
Да ти памет не исцури кроз реченицу 
Као вода кроз баштенско црево, 
Онда је све остало под разно.
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ТАЧКА

Тачка је најтежа ствар на свету.
Кажу, Стави тачку!
Као да је то лако.
Хајде, подигни ти ту тачку!

Тачка је највећа ствар на свету.
У њу може све да стане.
Она стоји иза свега!
Она све подупире,
И мисао и читав свет,
Па и песму.

На њу се сви ослањају.

Она је пресек
У који се мисли уливају.

Ако си у суду, 
Она из неког параграфа очас избечи очи на тебе.

Тачка је и она рупица на црвеном џемперу од шетланда,
Коју је мајстор мољац скројио,
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А коју виде само злобници. 

Преломна тачка је као координатни почетак,
Никада не знаш где се налази.
А кад преломиш, онда је већ пао мрак.

Центар је исто нека тачка,
Све док те отуда не избаце.
Као из културног центра,
А ти онда уживаш и не бакћеш се више
Са оним идиотима 
Које су рођаци политичари довели
И који су нам појели доручак, ручак и вечеру,
А успут и године.
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ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

И кад сте помислили да негде нема ништа,
Тамо су биле тачке.
Између сваке две тачке су тачке,
И то густо.
А ипак сте могли да прођете.
Газили сте по тачкама.
Без гриже савести,
Па то нема никаквог смисла
(Неки су газили по људима).
Сметају вам тачкице, 
А не смета вам она грозна
Тачка дневног реда.
Око које се врте злослутнице
Као црне тачке на небу,
Мрца када нишане.

Уопште, њена лепота зависи од тачке гледишта
Са које је заглеђујете,
И да ли то радите.
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СВЕТ ЋЕ СЕ НАСЛАЊАТИ НА ПЕСНИКА

Свет ће се наслањати на песника
Као небо на криво дрво,
Он ће бити једина Архимедова тачка.

***
Срећа наша да Архимед није пронашао тачку ослонца,
Па је земља ту где јесмо, иначе ко зна где би се откотрљала.
И ко зна где бисмо заглавили. 
И овако је све неизвесно.
Да ли ћемо до краја месеца морати да опонашамо Диогена?
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СВЕ ЈЕ СМЕШНО И СВИ ПЛАЧУ

Смешна тачка би требало да је у позоришту
Или да станује у циркусу!
Тако је било,
А када су одрасли порасли, са сточне пијаце
Најурили су циркузанте.
Забранили су гостовање циркуса.
Говоркало се, Скупо је.
Још чешће, Циркус квари децу и омладину.
Или, Треба нам циркус, 
Али некако другачији.
Све се мора времену прилагодити,
Нашим условима 
И да буде европски.
Главне улоге морамо преузети сами.
Сада наши изводе разне глупости,  
Све је смешно и сви плачу.
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КРАЈ И ПОЧЕТАК

Увек постоји могућност да погрешите
И да ставите тачку 
Тамо где не би требало.
 
Запету можете и за реп да ухватите,
А иза тачке је гадно!
Крај и почетак, истовремено.
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ЧОВЕК ЈЕ СВЕ МАЊИ

Не разумем зашто се људи боје црне тачке,
Али знам да ме подилази језа
Када осетим да се приближава.
Све што је ближа, црна тачка је све већа 
И све сјајнија.

Човек није црна тачка, 
Може бити црна овца,
Али не и црна тачка.

Човек је све мањи. 
Није чварак,
Иако га пакују у новине,
А појавиле су се и пластичне кесе.
Црне, као за ђубре.

Црна тачка није Бог,
А ни Бог није тачка. 
Ако морам да мењам Бога,
Задржаћу малог.
Док има ко да игра,
Неко мора судити.
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Озбиљни људи знају,
Боља је и црна тачка на нокту,
Него вашка у коси.
Неки тврде,
Човек се смањује и кад расте.
Не верујем у то, само кажем.
На крају крајева, човек постане скуп тачака.
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ПОД РАЗНО

Кључна тачка је онде где кључа живот,
А закључна је кад главом лупиш, 
А оно закључано.
Ако главу улубиш,
Биће шантава,
Отићи ће на погрешну страну.
Ваздан је тако било.
Ако главу разбијеш, неће се откотрљати.
У оба случаја нестаје епицентар,
А створити центар је велика мука,
Треба много да се врти,
Да ти се заврти.
Можда је најбоље на време набавити резервну.

Постоје људи
Који размишљају. 
Кажу, Један се појавио на небу.
(То је светла тачка.)

Људи се ипак споро размножавају.
Неке животиње то раде брже и боље.
Само је питање часа
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Са каквим ореолом ће се појавити
И да ли ће то бити са унутрашње стране неба.
То питајте себе,
Првом приликом када се пронађете. 

Због чега се Господ одлучио за човека,
То ће бити још једна света тајна.
Зна Господ шта је створио,
Зато сада мора да трпи,
А ви се чудите зашто ћути.

Све ово било је под тачком 
Разно.
Закључну тачку одлажемо.
Глава је код мајстора,
До даљег.





РАЗГОВОР СА
МАЈКОМ БОЖЈОМ
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РАЗГОВОР СА МАЈКОМ БОЖЈОМ

I
Јуче сретох своју покојну мајку,
На путу Господњем, зауставих је за тренутак.
Иста је онаква, спечена, и све некуд жури.
Ту пред анђелима и неки наши свеци беху.
Никада та жена да седне и да се мало одмори,
Рекох јој са каквим људима данас седим,
А она ће, Знала сам,
Сви ћете горе.

II
Јутрос је нема, 
Али ја разговарам са њом и кад је нема.
Очекивао сам да ми каже,
Нахрани музе, а то значи козу, 
Па иди да се играш са децом.
Ваше је да измишљате Србију.
Нема ко други то да уради.
А ја идем да садим шљиве боњинке.
Под јесен ће из печалбе доћи песници,
То су људи
Који знају да једу суво месо,
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Да пију ракију
И да праве децу.
Који знају да нема живота без жена и без ракије.

А с пролећа почињу и љубав и рат.

III
Таман да пођем,
Она се поново појави.
Об раме носи две кофе воде, 
Под обрамицом пресавила се готово надвоје,
Шљиву понад Мијине главе да залије.
И он је био човек.
Волео је шљивку,
И да се пење 
Уз родно дрво.

IV
Споменух јој да је данас рођендан патријарха,
Утом, усред благдана, нешто пуче,
Наш се разговор прекиде
Због сметњи и шумова на везама.
Сутрадан прочитах на инетнету
Срушене су америчке куле и наши градови.
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Ни једно ни друго
Не нашом кривицом.
Од кад је света и века,
Увек је крив неко други.

V
Малог није још нашла.
Враголан негде поред Тимока
Замењује славује, припевује девојкама.
Другог Миодрага од мисли саставља
Док на прагу на десници 
Нежно, као маца, његову златну косу преде.

Повремено према ватри подигне поглед
Вариво да не искипи из главе,
Црне мисли 
Око судбине намотава. 

VI
Истиха покушавам мисао да уденем.
Ал’ она се не дâ.
Каже ми строго,
Немојте децу да тучете.
Упитах скрушено, а ти нас
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Што си тукла и за уши вукла?
Прекорно закључа причу,
Ви нисте били добри
Као деца сада,
А није добро ни потпуни мир кад завлада.
 
VII
Све блешти, сија,
Одмах сам знао да је Она.
Руке црне као зифт,
Сијају као нове ципеле.
Можеш на њима да се огледаш.
Ово је чудо.
Нисам блесав, видим.

VIII
Сваку причу започиње сабајле,
А завршава пред зору.
Каже ми,
Иди сад да учиш математику, поезију и музику.
Фудбал је безвезе,
Није то за србијанске сељаке,
То игра сиротиња која нема за виолину.
Најјевтинији је рачун.
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Почни са таблицом множења.
Сети се како је Отац заповедио,
Идите и множите се.

IX
Жене не воле пијане мужеве,
Јер се њима тада свашта чини.
Само им се чини.
Зато гледај, бар неки пут буди трезан.
Буди опрезан.
Свакаквих жена има.

Избегавај мушкарце који се много хвале
И који криво саветују,
Који те наговарају само да радиш,
А да се ништа не роди.

X
Пренела ми је све што је Он рекао.
Увек смо се прибојавали Бога Оца
И увек је то било без разлога.
Он и није долазио, осим празником
И када треба деца да се праве.
Остало време је проводио са апостолима.
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Правили су циглу,
А почели су и цреп да праве.
На јесен ћемо се уселити у нову кућу.
Стару су нам запалили Немци,
А најстарију Американци.

XI
Хајде сад спавај,
Ујутру обиђи виноград, 
Помузи козу,
Пази да не прегори
(Ја не могу сада да устајем,
Нешто ме стегао кук),
Учи рачун, копај,
Виолину можеш и да слушаш,
А без рачуна нема ни љубави.
Чист рачун, дуга љубав.

XII
Разговору никад краја.
Кажем јој да не брине за рачуне.
Време се променило,
Али, ја по старински,
Одох на послушање.
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А рачуне ћу платити следећег месеца,
Или Бог Отац када дође из печалбе.

XIII
Још нисам сео уз компјутер
Она започиње причу. 
Прича ми шта и како треба
Са браћом и са рођацима.
Нека ти Матија каже,
Он је о томе давно писао
И још га читају.
Ако те је стид да питаш Матију
(Није срамота не знати, 
Срамота је не питати.)
Најбоље је њега да питаш,
Он шурује са Оцем,
Њих двојица су стално у дослуху.
Ако баш нећеш,
Питај Нешу Сенту из Чукуровца,
Нек’ ти он то одсвира на увце.
Зна он то.
Зна и друге радње,
Али то није за ову прилику.
А сад морам да идем да помогнем Оцу 
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Око оне деце што их од блата и од ребара прави.
Некада је од блата правио злато.
А сада, ево, дошло је пролеће.

Не ваља када царством управљају зелени, 
Они што за војску и за женидбу нису стасали.
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СВИ МИСЛЕ

Ако узмеш бело, 
Кажу, Покојник је волео црно,
Ако се машиш за црно,
Кажу, Покојник је волео бело,
Ако узмеш шприцер,
Кажу, Квари вино,
Ако узмеш пиво, 
Кажу, Баш сад се сетио,
Ако узмеш ракију,
Кажу, Није морао,
Ако узмеш виски,
Кажу, Гле ти њега,
Ако не узмеш ништа, 
Сви мисле да нешто ниси у реду.
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ГОТОВ ЈЕ

Нуде, 
Кажу, Покојник је ово волео,
Ако узмеш да једеш,
Кажу, Дошао да се наједе,
Ако једеш мало,
Кажу, Мрчкаљив,
Ако једеш много, 
Кажу, Једе као ала,
Ако једеш полако,
Кажу, Гњави,
Ако не једеш ништа,
Кажу, Готов је.
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ГОСПОДСКО КОЛО

Господ сваког дана гозбу негде приређује,
Са царевима се дружи.
Једу, пију, веселе се.
У његову част редом 
Представе нове спремају.
Мени увек улогу Сизифа доделе.
Да ли те сподобе што врзино коло играју
Знају да ја знам
И Господско коло професора Богдановића* да играм.

*Господско коло професора Богдановића је компоновао Ненад Стефановић Сента.
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БРУКА

За смрт је велика брука да ме није скембала толике године,
А брука је њена још већа да је неке стигла пре времена.
Како год окренеш,
Смрт је брука.
Не видим никакав добар разлог да о њој кажем нешто лепо,
Као о животу, на пример.
Не могу рећи и да је не познајем.
Могу рећи да нисмо баш интимни.
Она ми се удварала више пута,
Та стара курва,
Намирисала ме.
Али, немам шта да кријем,
Није ми се свидела
И од тог флерта ништа не би.
У ствари, било је,
Свако је отишао на своју страну.

Ко зна да ли ћемо се икада срести
И шта ће ми та нимфоманка.
Хтела би са сваким помало да спава,
И са женама, и са децом.
Не бира узраст!



195

стојан богдановић

Сачувај Боже!

Лепо ме је мати саветовала
Да је избегавам.
Е, да сам је послушао, 
Ко зна где би ми био крај,
А можда краја не би ни било.
Ионако ништа још не зна се.

Неколико пута ми се тако умилила,
Само што ми се не завуче под кожу.
Признајем, било је густо,
Једва сам је се отарасио,
Замало нисам угасио.

Пипам се да видим да ли сам то ја,
Не могу још да устанем,
Да станем испред огледала,
Да се погледам у очи,
Да поставим себи питање
Шта ми је то требало,
Што се петљам са њом,
Кад знам каква је.

Нема ми друге, идемо на дуге пруге.
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ВЕЛИКА ПРИЧА

Та прича није завршена,
Могло би се рећи 
Увек је на почетку.
Велика прича је увек на почетку,
Иако има и таквих који тврде
Да је излизана.
Не одлаже се стари капут пре зиме,
Кад већ други немате.
Нарочито кад се небо згусти. 
Још нисам чуо некога
Да дозива, 
Помози, 
О, Прасе моје! 
 
Где сад да се денем?
Ооо! 
Мајко моја!
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ПОЕЗИЈОМ СЕ БАВЕ МНОГИ

Поезијом се баве многи,
Родитељи, редитељи, глумци, па и сами песници.
Ови потоњи баве се својим песмама,
А највећма туђим.
Чисто, онако,
Због опањкавања.
Као да им је тако лакше!

И политичари, јадни, потежу каткад за стиховима,
Као сиротиња за Мајком Божјом.
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ГЛЕДАМ ПОРТРЕТ 

Гледам портрет који ми је урадио мој колега 
и пријатељ,
велики сликар, 
Стојан Трумић.
Одавно не пушим. 
Ал’ дође ми тако понекад да ономе 
Стојану са слике отмем цигару. 
Само да повучем дим!
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ИПАК СИ ТИ ЗАВРШИО ПОСАО

За Р. Н.

Добих данас од Тебе сјајне дарове.
Песме. 
Прочитах неколико  
И Белешку о песнику. 
Видех да живиш под именом које си стекао! 
Овај Твој избор стављаћу на душу, 
ако икако могу да се излечим од тескобе 
у коју ме гура мој сопствени живот,
кога нисам спреман да се одркнем. 
А баш је био неваљао према мени.
Још се надам да ће се поправити.
Кад одрасту људи се некако промене,
Можда ће и он.
За оне друге нисам баш сигуран, 
О мом животу и не мисле. 
Хвала Ти много. 
Боже драги, каквих све људи има. 
Ипак си Ти завршио посао, 
А шта ми да радимо? 
Где сад да се (у)денемо?

24.4.2015. 
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РЕШИХ ДА ГА ПОНЕСЕМ 

Седимо тако сами Цоне и ја, 
као две залудне бабе. 
Жалимо се један другоме. 
Ја имам висок крвни притисак, 
а њега боле ноге. 
Бусам се, као храбрим себе, а храбрим и њега, 
Нема предаје, 
Нема, потврђује климањем главе. 
Ко се преда, брже га ликвидирају. 
Није као у легендама. 
Нема витештва. 
Ни тамо га није било. 
Зато су то легенде. 
Није истина. 

После он прича мени, 
Све ме издаје, 
личи ми на нашу државу. 
тада ја климам и настављам, 
Ноге отишле, 
не знам коме још треба овакав ћопа. 
Kао комшијско куче,
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само си некоме на терету, 
нико нема вајде од тебе. 
Kуче бар лаје, 
а ја не умем ни то. 
а и кад се нешто изланем, 
сви зину на мене, 
као бесна псета. 
Умукнем. 
Само гледам. 
Ништа више није моје. 
Дође ми да све баталим, 
да дигнем руке и од живота, 
па се мислим, 
он и није мој, 
други ми га је даровао. 
Обично тако бива, 
Поклон се брзо проћерда, 
а да си га сам стекао, пазио би га.

Дође ми некад да позовем Господа и да му кажем, 
Eво враћам Ти живот, 
родитељи су ме напустили 
(нема ко да се секира за мој живот), 
Твојом вољом, тако кажу, 
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а немам више времена да проверавам да ли је тачно, 
па то могу и да прескочим. 
Кад год овако нешто помислим, 
па и зинем да изустим тај проклети последњи позив Господу, 
jави се Цоне и каже, 
Чекај, брате мили, зар и ти да ме оставиш? 

Тргнем се, погледам у огледало, 
исти ја, жао ми га, жалим и време, 
Присећам се свега и свачега. 
Чешкам се сам по лудој глави. 
Док сам био млађи, нисам то радио сам. 
Када сам био сасвим мали, 
чешкали су ме родитељи, 
Када је требало сам да се бринем о себи, 
наишла је она, 
Oд тада сам бринуо о себи и о њој, и о њима, о свима. 
И дан-данас бринем о свима, 
и на то се своди мој живот. 
Све остало није у мојој моћи. 
Што би се лагали. 

Цоне је против да вам ја ово кажем, 
Чекао сам да заспи.
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Неко време сам лежао и слушао себе. 
Када је почео да хрче, 
устао сам и све ово записао. 
Поново сам легао. 
Ништа се од тога није десило, 
све сам измислио. 
Једино издају нисам измислио. 
Она се десила и са Цонетовим ногама и са мојим срцем. 
Само ме још душа није напустила. 
Сад се лупих по глави и питах себе, 
гласно, чуо сам се, Цоне, О, Цоне! 
Па шта ти је све то требало? 
Дошло је последње време, 
мора човек да се замисли и да се запита, 
Шта ће му живот ако не може да га носи. 
Кад боље размислих, 
реших да га понесем, 
ако ми буде претежак, 
бацићу га успут. 
Још увек ти је на располагању време које не постоји.
Тога има колико год хоћеш. 
Има, зато што нема. 
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СЛАБА УТЕХА

Покушавам да се вратим себи. 
Не успевам! 
Тешко ми иде. 
Мораћу све да баталим. 
Нек иде дођавола и он. 
Стално угађам животу, 
а он је стално незадовљан. 
Дође ми понекад да раскрстим с њим, 
али бојим се направићу белај и другима. 
Тако, трпим га. 
Прођоше године, 
нити он долази, 
нити се ја враћам. 
Повраћа ми се. 
Слаба је утеха што нисам 
једини који се свађа са собом! 
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СВЕ ТАКО

Шетам поред Нишаве
Хоћу да будем сам,
А разговарам са собом.
Дакле!
Не бојте се, није ми то први пут,
Када угледам некога тргнем се.
Али у последње време не трзам.
Чак се и свађам са собом.
И све тако док се не расправим!

Кад средим себе,
Тражим нову жртву.
Не могу да жртвујем коња,
Нек иде краљица.
Он јесте глуп,
Али глупљи је магарац.
Ипак не дам коња магарцу!

Иначе, за знатижељне, морам да споменем,
Магарци су сада променили професију
И служе углавном за фотографисање,
Позери.
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Увек су у Велико Боњинце магарци стизали
Из Бабушнице или из Власотинца,
Ретко кад из Гаџиног Хана.
Они са ханским педигреом су гравитирали Нишу.
Гравитација је моћна сила
Која се успешно користи у свим случајевима
Када крушка треба да падне.

А магарац и када је сам није коњ! 
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САМОЋА ЈЕ СИБИР
 
Не могу брзо да ходам, 
Зато морам брзо да мислим. 
Иначе ће ме одаваде извући као рибу из замрзивача. 
Па право у тигањ. 
У том случају бих се лепио за тигањ,
Само да ме мангупи не би појели несланог. 
Најхладније је када је човек сам. 
Самоћа је Сибир. 
Вероватно то важи и за жену. 
Нисам проверавао. 
Није ми дала. 
А није ни била са мном у фригоу. 
Отишла је у топлије крајеве. 
Оде у подрум да донесе кисео купус. 
Каже да у расолу има доста витамина ц. 
Уместо сланог расола, Боњинчани пију грејану. 
Пошто немају кобасице, мезе сушенице. 

Ево шта сам смислио, 
На пролеће идем из Голéму реку да донесем 
Леп камен који има душу, 
Газдарица људски купус да притисне.
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Мора да издржи сам међу оноликим главама, 
И да им непрекидно одозго попује 
Како је штетно без преке потребе излазити из бурета. 
И тако сваке године до пролећа. 
Најгоре је када је купус љигав, 
Онда се и човек уљигави, 
Не можеш никако да га се отресеш. 
Шта ти је љига?! 

Ако је меко, може да се стврдне 
Па и да се утврди, 
А камен неће сам да се подигне.
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ПИСМА МАТИЈИ 

Писмо прво

Драги Матија,
Дајем реч, 
Као човек,
Мењам реч за реч,
Мењам реч за две,
Мењам реч за иће и пиће,
Зато сам ваздан гладан,
Зато ми ваздан недостају речи.

Мењем текстове, 
Мењам књиге,
Мењам себе,
И све сам јаднији 
И све гладнији.

Шта је све спреман човек да промени,
Да ли су само речи спорне?
Ко је пречи од речи?
Реч је први корак,
А после, 
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Реч је сваки знак.

Реч је када се човек усправи,
Реч је када проговори,
Реч је када почне да воли,
Реч је када покушава да се ослободи самоће,
Реч је када почне да воли децу.
Реч је када почне да брине о родитељима.

Постоје златне речи,
Постоје људи златоусти, 
Који говоре златне речи,
У време мирно и када загусти.

Изгледа да ми је дошао крај, 
Почео сам да продајем књиге.
Личим на оне љиге
Које живе без књиге и без бриге.

Матија из Јеванђеља каже
Боље говорим када сам гладан.
А ја јадан, 
Уместо књиге да поклањам и дајем,
Најскупље речи будзашто лајем.
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А јуче сам их поклањао,
И у страну се склањао,
Да могу људи до књиге да дођу,
Да могу јашући на њима у свет, 
У космос, да п(р)ођу.

Писмо друго

Драги Матија,
Ово је оно писмо које Ти нисам послао.
Прочитах јутрос на фејсу,
Поред фреске на којој смо Ти и ја,
Мој фб пријатељ пише
Свети Матија!
Помислих на тебе,
А и он је добар човек,
И он је мислио на Тебе.

Ред је био да Ти се захвалим за оно књижевно вече,
На лепим речима,
Али не знадох како да почнем,
На велике муке си ме ставио,
Као кад човеку све дође до гуше.
Свеједно ми је сада коме је дошло до гуше,
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Теби или мени.
У оба случаја је гадно,
Нека је на моју душу.
И да знаш, нисмо се обрукали.

Зором похитах да купим новине,
Као да је у њима поезија,
И то у Политици.
И гле, прочитах наглас наслов
Учини ми љубав,
Знао сам за зов љубави,
Али ово није зов,
Ово је вапај!
Али, Учини ми љубав,
Брате драги!
Сети се Господа и све братије Твоје
И свих крајева 
И свих наши почетака 
Намо где су крајеви наши били.

Сетих се расправе са Сентом,
О песми 
Возила се по мору галија.
Рекоше да је косметска.
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Закључисмо да је космичка,
Јер имамо мит.
Американци имају паре,
Али мит је наш заувек,
А паре се очас проћердају на будалаштине.

Ко има много пара, може да прави бомбе,
Разне, па и атомске!
Назив није прави,
Јер атом је замишљен као мали део.
Дакле, Демокрит је био у криву,
Као да је то смислио под неком кривом маслином.
Да ли криво дрво производи криву мисао,
Или је крива мисао резервисана за шљиву
На којој се рађају Срби,
За чије место нацисти и остали џелати 
Кажу да је на врби.
Али њих стално сврби,
Призивају да дођу Руси
И небески Срби, и Срби, и Срби!
И Срби!

Нисам заборавио ни Твоју реч
О нашој деци на сплавовима.
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Од врбовог прућа су били
На којима су низ реку
Мртви Срби из Јасеновца допловили.
И то без Хајзенберга
Који рече, Видели би они свога бога,
Само да су мало закаснили.
Мислио је на браћу нашу
Поред којих смо велики.
Човек је велики кад брата има,
Као што у одговору Тајновидац Свети рече,
Највећи је руски цар,
Али много их је великих,
Тешко је одлучити
Ко је тај,
А највећи је онај који Бога има
Као путоказ, 
Да се не ломата.
Хвала ти, Господе,
Што је на нас  и на нашу браћу мислио
И што је немоћан био!
Хвала ти, Господе,
Што си ваздан са нама.

О јуначењу реч-две.
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Сви смо ми јунаци
Док имамо Бога и Оца,
А кад остадосмо и без мајке,
Кад морадосмо да мислимо својом главом,
Морам Ти рећи, Господе,
Живот постаде тежак,
И све што је био лакши, био је тежи.
Не мораш се сложити,
Али тада једини лек који нас изведе на пут,
Бејаше љубав.
Ето, драги Матија, то важи за мене,
А Ти знаш
Како је Теби!

Не брини, драги брате,
Док је света и века
Биће брата,
Биће пролећа и биће рата.
Доћи ће време
Када ће људи ићи од врата до врата,
Тражиће љубав као што сестра тражи брата!

Важније ће бити опоменути се и споменути
Цара Душана Радовића, 
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И Бранка Миљковића цара, 
Чија поезија гали и разара.
Важнији су сви песнички Свети Цари
Које нам Бог подари,
Да се љубављу место света баве
Док светина ратује ради глупе славе!
Песници и нису ту да тумаче поезију,
Они су ту да (о)певају живот.
Али ко ће то да утуви,
Кад смо, хвала Богу, глуви.

Писмо треће

Драги Матија,
Испод дубоких бора, 
Као испод старога капута,
Кријући минуте, прођоше векови,
А сад су спорни сати.
Противници једно другога воде,
Свак убеђен да ће доћи до слободе,
Али време однесоше воде,
Пред мојим очима оде,
Оде, оде, оде.
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Над Косметом 
Возила се по небу галија.
Бродом предводником управљао је лично
Господ наш, 
А сада јој време упорно клати јарбол.
Бродови још су укотвљени.
Пет у Дечанима, у Пећи, у Грачаници, у...
Уууу!
Са неба се чека Урааа
Па да бродови оживе,
И крену у свету мисију 
Да Србе препороде, роде из облака,
Из воде спусте на Свету земљу,
На Српска мора, на Српске бродове.
И три пута ура,
Урааа, урааа, урааа!
Небеским Србима.

Писмо четврто

Драги Матија,
Да споменем онако у шали,
Били су ту и генерали.
Било је и разних жена
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И курви и домаћица.

Свима си говорио,
Наука је поезија.
Само што језик поезије ретко ко разуме,
А језик науке нико.
Језик је чудо,
И свакоме је, 
Чудно ми чудо, 
То чудо још чудније
Када се појави неко ново чудо.
Некима је то лудо, 
Ни то није чудо, 
Али је лудо.

Има вести и са истока и са запада
Да људски језици изумиру.
Једна сорта људи бави се мртвим језицима,
Као што постоји сорта која се бави мртвим људима.
Некрофилолозима могли би се звати,
А можда и само филолози, или,
Још боље, само језичари.
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Писмо пето

Драги Матија,
Пролећни ветрић мрднуо је галију,
А можда и сидро није било добро завезано.
И краљевић је некуд журио.
Његово се зна, а шта су радили 
Они што су остали, 
Нису ништа (по)садили.
Наишла је олуја и покренула и небеску галију
И Пећку патријаршију.
Више бродова пуних српских светаца кренуло је.
На њихове престоле Турци су вековима постављали своје попове,
Долазили су и распопови, вашљиви лопови, грчки и наши и руски 

и ваши.

Галија удара у тмурне облаке,
Небески Срби поскакују.
Једни испадају други скачу са облака на облак,
Претварају се у анђеле,
Галија између облака
Чека нову олују па да крене.

Нема отаџбине на изволте,
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Нема државе без великог невремена.
Нема отаџбине без велике грмљавине.
Иначе ће вам је други орати
И гробове преорати и на сељакање вас приморати.

Ко преоре гробове, стићи ће међу робове.
Ако је ишта историја показала,
Отаџбину чине језик, преци и свеци,
И неизвесна будућност
Онима који оклевају, који мењају веру за новце
И који се понашају као овце, 
Као стада
Док им се неман прикрада.

Соколовићи, Соколовићи, Соколовићи,
Отаџбина се не прави без грмљавине.

Још се земља није очистила од Римског царства,
Још избацује римску копилад, Римљане, Римљанке и њихове 

робове,
Као што је Бистрица избацила онога пашу и однела незнано куда,
А они у наше гробове полажу нове робове.
Гробови чине отаџбину, а они је преоравају
Због чега цивилизација сади цвеће и крстове?
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Па зато што је то отаџбина.
Отаџбину не чине само ђаци, студенти, радници, сељаци, 

политичари и разни букачи, 
Отаџбину чине сви, сви, сви, па и мртваци.

Душа човека се са росом пење у небо 
А тело силази у грудвицу земље
Стапа се са њом и са првим снегом,
Под Миџором и под сваким брегом
Остаје да чува отаџбину
Све док душа понад грудвице лебди.

Ореол српства чине душе Срба,
И он лебди над земљом српском
И чува је од урокљивих погледа, 
И не само од обесних комшија.

Хвала Ти, Господе, 
Што си ми љубав учинио
Да за века сретнем човека.
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ТАКО ЈЕ И СА ПЕСМОМ

Ако само посматрате рој пчела, 
Мед нећете лизнути. 
Трмка је место за њега. 
Ако нема матицу, 
Подметнути му. 
Или је треба измислити? 
Тако је и са песмом.



ЗИД
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ЗИД

Пре пре пред пред-го пред-гов предговор, 
Уместо пре пре пре пре-дуго предуговора,
У коме дословце пише, 
Ко целу кућу заметне, неће далеко
(Члан 0, и све остало је под истим чланом),
Због тога сам се одлучио само за ЗИД.

Песме о зиду, Са зида, За зид, За зидање, За дозиђивање, За зазиђивање, За 
завиривање, За подвиривање,, За (пре)скакање, За замајавање, За засмејавање, За 
олајавање, За лај(ккковааа)ање, За избегавање, За измрдавање, За зезање, За све, 
За свакога, и ни за кога.

1
А сада почиње зидање.
Цигла по цигла, Зид.
Зид по зид, књига.
Књига по књига, библиотека.
Нисмо дотле стигли,
Али, никад се не зна.

2
Песма треба мало да одлежи,
Да се одмори од песника.
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Кад сташе,
Узмете је пажљиво 
И окачите на ЗИД.

3
Песму треба повремено износити 
Да се проветри, 
Потом је испеглате
И лепо сложите у озбиљну књигу.

4
Узимам песму за руку,
Гледа ме
Крупним очима,
Радује се као дете
Што може у душу
Да уђе.

5
Чудан свет. 
Једни само лајкују, а не читају. 
Други, читају, а не лајкују. 
Трећи, нити читају, нити лајкују. 
Све прескачу, само врте точкић. 
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Чекају да нешто наиђе. 
А је л’ наиђе, јок. 
Има и оних који уопште немају компјутер. 
Нити их то интересује, а хтели би све да знају.
Тако се и понашају.
Као, шта ће ми то, 
Могу само да си искривим шију, 
А ништа паметно нема тамо да се види. 
Све саме америчке бљувотине!!! 
Жива дангуба. 

6
А има и оних који не могу да прођу поред мог профила а да не баце 

камен. 
Неки само отпљуну. 
Понеко, као кер, дође до зида, подигне ногу као цуле, 
Пшшш! 
И настави да глувари по лавиринту зидова,
Између зидова, никако да изађе на ледину. 
Бар је лакши за неколико грама. 
А шта је скинуо са душе, то нико не зна. 
И ако јесте, добро је, 
Неће ићи код психијатра, 
Да у предворју заузме бусију, 
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Да пред њим заузме гард, 
Или да, не дај Боже, тамо заузиме нечије место. 

Има и оних који све озбиљно схватају, 
Као да им је тај фејсбук зид отаџбина. 
Чим се неко приближи одмах му јебу све по списку, и ван њега,
Пишу свакога дана да су за толеранцију, 
А цео свет је против нас, 
Нарочито против њих. 
Свако против сваког,
Сви против свих,
Сви за све,
Сви, сви, сви,
Сви за једнога,
А један за себе.

7
Има и правих домаћица које праве изврсне колаче,
Да ти памет стане. 
(Ова примедба се односи на оне који је имају.)
Само да видиш какве фотке на зиду висе,
Колачићи, батачићи, сиске. 
Додуше, нико се није јавио, 
А ни лајковао, па тако и потврдио да је колаче пробао.
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8
Зато је добар тај зид, 
Зато, јер можеш по њему свашта да пишеш, 
И кад напишеш неку брљотину, само штукнеш,
И нико ти ништа не може. 
Заштићен си као бивши посланик или министар,
А о садашњим будалама и да не говоримо.
Кад се после извесног времена јавиш преко неког другог профила, 
Од мноштва глупости које су у међувремену налепљене на зиду, 
Нико се не сећа 
Шта си оно тамо брљао.

9
Неки од тих фејсбуковаца 
Могли би се звати и фејс букве, 
Редовно крече своје зидове. 
Не дозвољавају да почне да се зид распада, 
Не допуштају да падне кућа, 
Не дају да падне трунка на часно име. 
Али те чисте, уредне, беле зидове нико и не гледа.
Власницима тих јавних површина то и није важно.
Они се понашају у складу са српском традицијом,
Сви живе у летњој кујни. 
А кућа на три спрата је намештена, 
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Блиста, али тамо нико не улази. 
Не пуштају никога да уђе, 
Да нешто не испрља. 

10
Појављују се и чистунци, 
Кажу да је то све малограђанштина. 
Не разумем шта ће им у кованици префикс мало, 
И грађанштина је веома ружна реч, 
Мислим по значењу. 
Покушавам да се сетим неке ружне речи која је лепа.
Знате, то је она реч која има ружно значење, 
А добро је употребљена, 
Наћи ћете већ неку такву. 
Ови мало грађани, мало сељачине, тако чистунишу,
Али од трачева не одустају.
Зато је добар тај фејсбук, 
Можеш да видиш, да прочиташ, 
да не читаш гласно, да не би узнемиравао околину, 
да не лајкујеш, да не коментаришеш, да не преносиш јавно, 
А после, у кафићу или на сплаву, можеш да разглабаш и да

разносиш колико ти драго.
Ако ти је мало један кафић, обиђеш неколико. 
Можеш понешто и да мазнеш. 
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Да те не би одмах ухватили у преписивању, 
Објавиш то на некој другој друштвеној мрежи, 
Или у књизи, боже мој. 
Ту је важан издавач,  
Који агресивним наступом 
(Маркетинг, мито, књижевне награде и остале зајебанције)
Гарантује да је аутор невин.

11
Зид иначе служи за стрељање, 
То је већ митологија, 
Али он може да служи и за (само)рекламирање, за подвођење, за 
малтретирање, за срљање у пропаст, за налажење љубавника и 
љубавница, за путовања.
Отиснете се и пловите по разним морима, 
Најчешће по небу, 
Лакше је удвоје, али има и оних који воле групњак, 
Е, за ту радњу фејс је душу дао.

12
Питао ме новинар 
Којег приповедача највише ценим,
Тату – одговорио сам,
Зачуди се, 
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Нисам знао да је Ваш отац писао приче.
Насмејах се и рекох му,
Није, 
Мој тата је правио цигле, 
Од њих су правили зидове кућа 
У њима је живела сиротиња.
А тата за приповедање је Антон Павлович.

Жан-Пол је требало да завршити свој Зид
Следећом реченицом,
Одведите га у велико двориште к осталима- рече.
Требало је и да почетак Зида помери за шест-седам страница,
Али нисам му испричао ову анегдоту,
Зато што је скорашња.
Штета.

13
Кроз зид се може избушити рупица
Па да кроз њу видите 
Све шта се на небу дешава,
А и код комшије,
Дабоме.



233

стојан богдановић

14
Зид може добро да послужи и за прескакање. 
Можете прескочити било који зид, 
А можете прескочити и све зидове одједанпут.
Једноставно, исључите фејс. 
Пређете на нешто конкретно, на ручак, на жену, на мужа, на 

судове... 
Можете прескочити зид као што сте некада у свом селу прескакали 

тарабе. 
Свакаквих прескакања и свакаквих зидова има. 
На зиду се могу окачивати папирићи, 
Као на Кривом дрвету испред Економског или испред Филозофског 

факултета у Нишу. 
Колико год ви те папириће скидали, накачиће друге. 
Овај зид је такав да не можете скинути туђе папирче, 
Али можете зажмурити, и да га не видите,
И да власник папирчета то и не зна, 
Уосталом, шта га се то тиче, 
Тај који га је накачио, зна да то више није његово. 
И зато, цепај!

15
Зид се некада зидао, а сада се поставља или се подиже. 
Иза зида младенци мисле да су сами.
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16
Зид служи да се на њему лепе обзнане. 
Зид служи да се у њега нешто забије. 
Клин на пример. 
Када забијеш клин, онда можеш то што мислиш да окачиш о клин 
као слику, фотку, 
као твоју или као туђу мисао, 
песму, причу, афоризам, зезалицу, превод, есеј, есејчић и друге 
умотворине, 
и друге глупости.

17 
Џаба ти клин, ако немаш чук. 
Ако немаш чукче, нема ништа од забијања. 
За све је потребна чука. 
Ако не забијеш добро, 
може се десити да обесиш фотку фамилије 
И да падне. 
И шта сад?
Непотребно си бесио фамилију, 
Приде, на зиду си направио рупу, 
То би требало замацкати, и то тако, да издржи до следећег кречења, 
За то време жена ти сто пута дневно натукне 
Да ниси способан ни један клин да забијеш. 
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О зиду ништа не говори. 
Зид је ту да се кречи. 
Али, немој после да буде 
Џабе смо кречили. 
Нема вађења.

18
Зид се прави, између осталог, и да би био
кад-тад, срушен, берлински или неки други, свеједно је. 
Берлински зид је срушен
Да се не би комшије гледале (по)преко.

Кинески зид је прављен да би у перспективи навлачио туристе, 
Та перспектива, тзв. кинеска перспектива, је сада.
Кинески зид није срушен да би Кинези на миру могли 
Преко зида да гледају туђе земље, 
И да нишане комшинице, а да их комшије не виде,
Као што Србијанци гледају преко плота.

19
Римљани су били склони прављењу зидова, 
Хадријанов зид, Антонинов зид, Ђавољи зид, Северов зид, 
Трајанов зид, 
И други њихови зидови, све до Шенгена. 
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А онда су се досетили да је бољи енглески параван.
Може се померати, 
И то на исток и на запад. 
На западу се дошло до краја.
Индијанци су истребљени.
Каква срамна историја.

20
Зидови се праве и да би их прескакали скакавци када изводе 

ђаволски дубл скок. 
То је скок који је истовремено скок у вис и у даљ. 
Тај скок изводе скаквци специјалци посебно обучени
Да изводе такве скокове,  а не да изводе бесне глисте. 
То су они скаквци што у налету поједу све живо,
Па пређу и на године. 
Тако су појели и Пекићеве године. 
Гадни неки скакавци. 
Чујем да нису изумрли. 
Напротив, кажу ми жене, размножили се, 
Људи ћуте, знају како је било.
Било, не повратило се. 
Доста ми је више тог повраћања.
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21
Зид се прави и да се људи сакрију, 
Од хладноће, од ветра, од поплава, или када врше малу или велику 

нужду.
22
Зид може да послужи да удараш главом. 
Али то није препоручљиво. 
Може да пукне тиква.

23
Зидови се праве и криве. 

24
Шпански зид је глупост која скупља прашину као суво цвеће. 
Само треба неко да дуне, а најбоље је да кине. 
Кијање се иначе увек изводи затворених очију 
Тако да се прашина не види. 
Само се осети пецкање очију. 
То би требало да осете и слепци из владе. 
Али они не осећају док их добро не пригуши. 
Док им се не подпраши.

25
Зид ћутања није реч о омерти, то сви знају, 
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Али не ћуте они који би требало да ћуте,
Него ћуте и муте. 

26
Највиши и најдебљи је зид када пријатељи умукну. 
Иза тога зида је дубока бара, жабокречина, пуна крокодила. 
Њега нико није прескочио, јер би упао право крокцу у чељуст. 
Не може се направити зид ћутања пријатеља ако пријатеља нема.

27
Постоје зидови које би требало стално рушити. 
То су зидови ћутања. 
О томе треба говорити гласно, али и ћутањем.
Зидови се праве, али и руше.

28
И параван је зид
Он наводно служи да нешто заштити
Од очију.
Лепоту је немогуће сакрити,
Лепа жена је ваздан гола.
Параван  је посве глупост над глупостима,
Па како ће се човек учити лепоти
И како ће неговати своје очи,
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Свој ум и своје срце?
Боље да вам од тог погледа испадну очи,
Него праван да користите.
Оставите га Енглезима,
Они су га измислили, 
Њихов је.

Код нас се све ради испод жита,
Тако да вам тај параван никако не треба.

Параван се успешно користи у свим покварењачким радњама,
И врло је отрован као двојница печурке сунчанице.

29
О зиду плача је доста писано, 
Он постоји свуда,
То је, може бити, најдужи зид.
Дугачак је као историја.
Сваки  човек плаче поред неког зида,
Ако нема свој зид, а јесте човек,
Он ће заплакати и поред туђег.
А ако није човек, 
Неће прескочити ни свој зид,
Јер му је душа зазидана. 
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30
Фали ми цедуљче,
Па да га гурнем у рупицу,
Можда би ми се испунила последња жеља.
Али, џаба ми писаљка.

31
Мило ми је што су из овог мог текста изашле 
На видело џукеле са почетка текста
Да их свет види и да ми више зид не запишавају.
Дакле, мораће иза зида.

32
Између мене и комшије танак је зид,
Често чујем жена његова
Како лепо пева.

33
Кроз рупицу на зиду, 
Један по један, 
У тишини пролазе мрави.
Хвала Господу да на овој земљи
Неко још зна за ред.
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34
Има зидова великих као песма.
Кад из таквога извадите циглицу,
Уселиће се птица
Певачица.  
Али, ако превише извадите,
Уселиће се змије и гуштери.

35
Вадим песме из сандука,
Морам направити мало места
За друге ствари,
И за себе.
Њима је место на Зиду,
Да те као ластавице
Подсећају на пролеће.

36
Са зида цркве нас гледају
Исусова мама и његова пачица,
А ми, као прави верници, 
Очекујемо сваког часа
Да нас пошкропи.
Радовали бисмо се
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Као Боњинчани када падне 
Пролећна кишица 
На њихову  грозну црвену тврду земљу.
Коју воле највише на свету,
Скоро као ја.

37
Зидови цркве широки и високи,
А он одозго показује патку,
Служи му само за пишање.
После, када треба,
Обуку му кошуљу до земље,
Крију,
Као да ће неко мислити 
Да је дужина његове 
Кошуље 
Сразмерна са дужином мушкости.
Све се то одиграва пред очима 
Неколико стотина светаца,
Који су убијени,
И сада служе за пример
Верницима и неверницима.

Зидови наше цркве служе да се тамо попне 
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Господ наш са свим свецима,
Па да им Турци ваде очи.

38
У случају да је капија затворена,
Или ако је у питању лоповлук,
Зид служи за прекачивање.
Таква радња подразумева да ћеш негде закачити кошуљу, 

панталоне, капут, 
Да ћеш негде огребати колено, лакат,
Да ћеш се одрати,
А са друге стране те чека угануће стопала,
Ишчашење колена,
Сломљена рука или нога, или и рука и нога,
Скрљан врат,
А можда и слупана тиква,
Са нагњеченим мозгом,
И после свега болница,
Где ће у прво време свакога дана долазити сви,
А после само најближи
И они који ће вас псовати и постављати неизбежно питање на које 

знају одговор,
А шта је тамо тражио? 
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39
Најзад, дође време да на зид окачим ЗИД,
Да би га моји фејсбук  пријатељи могли прескакати,
И мене, и мене, и мене.
Да публика тренира за олимпијаду глупости,
А ја ћу их радосно дочекивати
Иза циља,
И махати новом заставицом,
ЗИД,
Са плишаним мецом испод мишке,
За победника!

ДОДАТАК ЗА ОНЕ КОЈИ НИСУ ГАДЉИВИ НА 
НЕОАВАНГАРДУ

40
Зидови ве-цеа могу ти омогућити разна јевтина задовољаства.
Ако је ве-це миришљав, онда можеш ђога 
Да помазиш по врату, по гриви.
Ако је ве-це усран, истресеш шта имаш, па беж.

41
Ђачки ве-це је само за пушење,
И то једнократно.



245

стојан богдановић

Ту си сигуран од погледа професора,
Они пуше на другом месту, иза паравана, 
И цвикају од директорке.
(Која једном месечно иде на третман код фискултурника,
Он не изгледа лоше, али је приглуп.)
Изгледа да су попушили.
Јебига!
Звони!

42
Зидови ве-цеа су ту да би човеку омогућили илузију усамљености,
Да на њима пише поруке свету,
Да чита, да буде информисан, 
Да је у току светских збивања, 
Без обзира на фејс и на твитер, 
Јер тамо неће наћи ово што пише у мушком ве-цеу ПМФ-а:
Гете када је био дете, срао је у катете.

У војничком ве-цеу главна реч је ситно!

Зид ве-цеа је идеалан да се обрише прст,
Још ако је рапав!
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43
На зиду женске свлачионице
Постоји специјална рупа.
Какве сисе.

44
Зид је сав упрскан,
Нарочито онај део око рупе
У женској свлачионици
То се спекло
Тако да није могло
Ни да се прекречи
А последњи мајстори који су ту били
Нису имали шпакле
(То је онај инструмент којим се скида шминка),
Па су га и они изљуљали.
Отпили по гутаљ шљивке,
Колко да плакну гушу,
И отишли у другу школу.
Говорили су гласно,
Сви су чули,
Тамо су боље ученице,
Одличне,
А Зид је нов.
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45 
Стојим испред Зида,
Нико ме не стреља.
Раније није било тако,
Одмах те стрељају
А после ти доказују кривицу.
За ту работу постоји милион начина.
Када сам се пробудио ознојен,
Са изгужваним мислима,
По соби и у глави
Све било је испретурано.
Малена је отишла са Швабама 
На годишњи одмор у Грчку.

У недељу сабајле идем на пецање,
У Голему реку.

Пробушим рупу 
У леду,
И само пичим.

46
Дође ми тако понекад све до гуше,
Дође ми да дигнем руке од свега
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(Не као кад су ме стрељали),
То се дешава онда када ме жена притиска
Да за неког њеног рођака
(За кога је јуче први пут чула да су рођаци)
Морам да идем да молим неког горег од себе.
Е, тад ми дође да пукнем,
Да дигнем руке,
Јер не могу ово да окачим на зид.
(Окачила би ми га на нос.)

Ово вам пишем у ве- цеу 
Да не чује,
А не зато што је лепа.

Сутра, док она спава, 
Прекуцаћу то
И окачити на зид. 

После морам да је одобровољим,
Идемо на пијац.
Тамо је гужва
И неће ме дирати
Све док не потроши и последњу пару,
А после сам награбусио.
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47
Они који зид прескачу (ноћу)
Најчешће упадну у говна.
Не прескачите ништа!
Читајте Зид!
Из почетка.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

48
Песму можете ставити у хербаријум
Заједно са пољупцима и са љубичицом.
Када изађе у свет,
Треба да мирише на девојчицу.
Лепши мирис нисам осетио,
А не верујем ни да ћу.

О, како бих волео
Поново поред тог зида да прођем,
Само да звирнем,
Пролеће да видим,
Како сања.
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49
Врата раја никада не отварај до краја,
Изаћи ће.

Ако идеш на онај свет,
Кључ остави ипод отирача,
Да не би обијали браву.

50
Не сумњам у спокојство зида.
Бринем о њему,
Чак и због тога што су га деца улепшала натписом
Демократију немамо, 
Узмите нешто са роштиља.

У затвору је заједно са затвореницима,
А и после њих.
Његова је судбина таква
И он о томе не брине.

Има ко да брине, 
Како да га надмудре,
Како да га пребаце,
Како да га прескоче,
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Како да га пробуше,
Како да га провале,
Како да га сруше
И када му је време за пресвлачење.
Он је између сужња и стражара.
Обојица га на њега шиље
Са оне друге стране.
Вичу на њега,
Ударају по њему,
Пишу на њему поруке,
Пишу своје песме.
Ако нису стари, копају.

Разговарају са њим
Tête-à-tête.
Саветују се данима,
Ноћ је тешка свима.
Кад им досади,
Окрену му леђа,
Као муж жени,
Или она њему,
И почну да праве комбинације.
А он им отвори душу
И могу пред спавање све да му кажу,
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Јер и зид има уши!

Истражитељу ће рећи 
Да су разговарали са покојном женом, 
Док ће Господ све то немо посматрати,
Без изјашњавања 
За било коју страну.

Током ноћи свако ће узети своју лопату
И затрпати и ружне и лепе мисли.
Све заједно.
Као пас када затрпа коску,
Коју више не може да глође.
Другима је не дâ,
А сам је више никада неће потражити.
Има сличности,
Има, има!

51
На зиду се нижу године.
На њему се ударају рецке:
Четири, па једна преко.
Он мери минуте, сате, дане, године,
Мери живот.
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На њему сунчев зрак обелажава подне
На Ћурчиновој кући усред Панчева.
На њему се урезује време,
Које нисте успели да понесете,
И оно које нисте успели да затворите у себе.

52
Зидове људи зидају
Против некога,
Па и против себе.
Нико не зна зашто.
Све им се чини.
Ни зид не зна
Зашто га зидају.
Не зна ни онда
Када порасте,
Када га озидају. 
А ни после.

Бог није имао времена,
Или није хтео, у инат жени,
То ће га скупо коштати,
Кад-тад,
Да зида зидове.
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Створио је даљину
Која је иста у свим временима, 
Само је некада дужа, а некада краћа.
Зависи од расположења
И од наше немоћи.

53
Иза зида или испред,
Нико не зна како је настао свет.
Мени лично то одговара.
Боље је да то остане тајна
Него да по вароши причају
Како сам постао од мајмуна.

Боље је да говоре истину,
Да сам ваздан са Господом био,
И овакав какав сам,
Никакав!

54
Били смо сироти
Након смрти мога Бога Оца,
Царство су наше продали на добош,
Оргија ради!
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Нисам имао гувернанту која врска са акцентом,
Ни служавку.
Мене лично служила је Мајка Божја.
Хлеб је изделила сиротињи,
Сисао сам мајчине песмице,
Било је ту и разних прича,
Текле су као мајчино млеко.

Број зидова зависи од ситуације на терену.
Четири је неки број,
Може и мање, 
Више свакако.
Шта су то смислили фараони
Да их упишу у цивилизацију?
Због пирамида јахали су људе,
Пили им крв.

Нешто није у реду са писарима.
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ПРЕПИСАНО СА ЗИДА 

1
Ако прележиш љубав, 
Не значи да си стекао имунитет.

2
Ако се од љубави не разболиш на време, 
Никада није касно. 

3
Једина болест чији рецидив је пожељан 
Јесте љубав. 

4
Плацебо ефекат је ефектан у љубави. 
Ако верујеш у њу, 
Готов си. 
Излечен си. 
А шта после? 
5

Ако случајно преживиш љубав, 
Не значи да те неће сачекати 
На следећој кривини. 
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РОЂАЦИ

Овог јутра баш немам идеју о чему бих писао, 
Али, сео сам. Уобичајено. 
И кад немаш идеју, то је идеја. 
Пишеш како немаш идеју. 
Ишчуђаваш се, 
Како то да немаш никакву идеју. 
Вртиш, 
Бургијаш, 
Ништа. 
Помало сумњаш, 
Ма сумњаш! 
Да ли ће уопште та, нека, 
Идеја да се појави? 
Устајеш, 
Муваш се, 
Лево-десно, 
Седаш. 
Опет ништа. 
Куваш кафу. 
Гледаш у шољу. 
Не онако цигански, 
Гледаш у пуну шољу. 
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Кафа се пуши, 
Пара се извија из шоље
Као дух из Аладинове лампе,
Опојни мирис улази у ноздрве,
Бије у мозак. 
Чини ти се да је то довољно за текст. 
Кафа се хлади. 
Нестаје. 
У шољи је само соц. 
Мислим на ону Циганку. 
Где је сада. 
Никада је нема. 
Нема је кад ми треба. 
Шта ће ми, врага, после кад сам оперем шољу. 
Нисам луд да гледам у празну шољу. 
Опрана шоља блешти. 
Хладно ми је од ње. 
Подилази ме језа. 
Празна шоља, 
Глупа празна шоља. 
Све је празно. 
Нема никога. 
Празна шоља и ја. 
На улазу у главу ипак се појављују неки ликови. 
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Рођаци. 
Нисам их очекивао. 
Што се рођака тиче,  
Никада не знаш у које доба дана и ноћи ће се појавити, и зашто.
Прижељкивао сам неке друге ликове, 
Али они се не појављују. 
Рођаци, њих нико није бирао. 
Рођаке је Бог створио да ти повремено загорчавају живот. 
Рођаци кажу, 
Пролазисмо овуда, па решисмо да свратимо. 
Да се видимо. 
Наши смо.
 
Сад смо наши, а када је требало да ми позајме паре, 
да пре оне гадне зиме завршим кућу, 
Чији смо тада били. 
Чији! 
Чији, питам се. 
Ако питаш њих, наљутиће се и отићи ће. 
Неће више долазити ни за славу. 
Ни кад их зовеш. 
Ни њихова деца неће долазити код нас. 
Тако ће их подучити. 
Њихова деца неће долазити ни код наше деце. 
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Неће се деца играти. 
Наша деца ће се играти сама. 
Њихова деца ће се играти сама. 
Страшно. 
Ни деца неће више бити рођаци. 
Биће рођаци на папиру. 
Једни друге неће признавати за рођаке.
Цепаће папире,
Цепаће земљу.
Повлачиће се по судовима,
Постаће мајстори за парнице,
Гледаће се испод ока. 
Родитељи једних и других ће им бранити да се друже.
Забрањиваће им да се играју. 
Деца ће кроз ограду гледати ону другу децу,
И преко ограде, као преко нишана. 
Гледаће како се играју њихови рођаци, 
Који им сада нису рођаци. 

Шта ти све могу направити рођаци 
Нормалан мозак не може ни да смисли, 
Ни да замисли. 
Могу свашта да ти смрсе. 
Да ти подметну, 
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И то тако, да те мрзе сви остали рођаци. 
Да те сви избегавају.
Да те мрзи цео свет. 
И шта онда радиш? 
Шеташ сам. 
Псујеш све редом. 
Све сам.
Сам самцијат, 
Без присуства јавности. 
Гунђаш. 
Устајеш мрзовољан. 

Жена. 
Шта са њом?! 
Мисли да си ти крив. 
Није требало ни да пушташ те рођаке, мислим се. 
Боље је било кад ти је глава била празна. 
Мала промаја, али нема ко да те секира. 
Нема ко да те једи. 
Нема непожељних рођака. 
Нема оних који сврате и кад их зовеш и кад их не зовеш. 
Нема оних који ти не дају мира. 
Који стално нешто траже. 
Стално нешто позајмљују. 
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Никада се не сете да врате то што су позајмили. 
Није важно, да ли су у питању паре или нека ствар. 
Не враћају ништа. 
И никада се не секирају. 

И ти се не би секирао, 
Али жена те стално подсећа. 
Стално те кињи. 
Стално ти звоца. 
Не пропушта ниједну прилику да каже, 
Они твоји... 
Кад чујем Они твоји, одмах ми падне мрак на очи. 
Она бре, као да је то једва чекала, 
Брзо стругне у другу собу. 
Нема је, дуго је нема. 
Чека да устанем, 
Да идем за њом. 
Да је молим,
Да шеним, 
Да се извињавам. 
Да се извињавам због својих рођака. 
Да се извињавам због њиховог немара. 
Да се извињавам због тога што моји рођаци нису вратили то и то. 
Као да њени рођаци одмах врате све што су узели или позајмили. 
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Они су њени рођаци. 
Нису моји. 
Дабоме да ми нису рођаци. 
А и они моји рођаци, 
Хајде што су се уселили у моју кућу, 
Али, ево сада 
Неће да изађу ни из моје главе. 
Све бих то иселио, 
Али не да ми моја рођена жена. 
Зашто, зашто?
Само зато да би имала сталну жваку. 

Не мисли ваљда неко да су ми потребни неки рођаци, 
Моји или женини. 
Нарочито ови други, 
Као да ми је за њих испала душа. 

А шта ће мојој рођеној жени моји рођаци? 
Њој су они потребни 
Као и свакој другој жени што су потребни мужевљеви рођаци. 
Због жваке. 
Да разглаба. 
Да испира уста. 
Да се празни. 
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Њој је тако лакши живот. 
А мени! 

Мене нико не пита. 
И немам више живаца да јој објашњавам поново, 
Сваки пут све испочетка. 
Што ја то радим већ четрдесет година, 
Њој то ништа не улази 
Или јој ништа не значи. 
Џабе причам. 
Не хаје. 
Кобајаги слуша. 
Сутра поново започиње исту причу, 
О истим рођацаима, 
Као да сам ја бирао своје рођаке. 

И сад сам крив што су ми рођаци овакви и онакви. 
А она што је изабрала моје рођаке. 
Она није ништа крива. 
За моје рођаке сам само ја крив и нико више. 
Крив сам и за њене рођаке. 
И за њу. 
За све сам ја крив. 
Него! 
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Замислите кућу у коју нико не залази, па ни рођаци.
На концу конца, 
Треба неко и да те испрати. 
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ТО ЈЕ ДОБРО, АЛИ ЈЕ СМЕШНО

Сада сам пао на то да само о њој мислим. 
Гледам је како ме узима за руку, 
Води ме на обалу Тимока, 
Љуби ми руку, 
Ону која се осушила чим сам се родио. 
На руци мрдну прст. 
То је већ нешто.
 
Она није овде, 
А нисам ни ја, 
Важно је да смо заједно. 

Потребан ми је неки генерал, 
Не маршал, ти су готови и склони су компромисима и издајама, 
Мекушци, и свакога часа заплакују, слинаве, шмркћу и уздишу, 
Нећу тога кокни гмизавца, који се задовољава кокотама, 
Хоћу генералчину, бригадира, 
Који ће ме извући из себе, 
Који ће ме водити. 
Морам свет да освојим, 
Европа није ништа, 
Њој је довољан један бик, то одавно сви знају. 



267

стојан богдановић

Добро, почећемо од ње, 
Јеси ли чуо, генерале, 
Што вртиш главом, 
Скачи у реку, видиш да се дави, 
Морамо је извадити, 
Иначе опет нећу моћи да заспииим без ње. 

Она није ту, 
Нисам ни ја, 
Само се држимо за руке и летимо.
 
Видећу шта је то што би још требало да учини онај мој генерал, 
Осим што мора да бди над нама док се ми мазимо или спавамо и 
тешко дишемо. 
Генерале, хоћу да изађем на море, 
Хоћу да пишкам одозго са палубе и да уживам у миловању југа, 
Који мрси око Ускршњих острва, 
Свет ми дугује толико, 
Али то је руља, 
Шта зна светина шта је миловање југа, 
Када су то они ушли у стихове, 
Ни у један стих, 
Не мора да је Милтонов, 
Боље је и да нема стихова, него да су лоши. 
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Данас има много оних који пишу, 
То је добро, али је смешно. 

Баш зато је добро, 
Нећу то, 
Хоћу да читам са усана, 
И то са влажних. 
Тако се чита поезија. 
Усне и зуби треба да произведу заједно са очима такав осмех, 
То је песма. 
Она излази из душе, 
Кроз око.
 
Пусти Милтона, он је само правио децу, 
Не кажем да то није потребно, 
Али то могу и други да раде, 
А поезија није у моћи свакога.
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БИЋЕ ДА ЈЕ ТАМО НАША ГУСКА

Доста сам разговарао са људима.
Једнога дана реших да поразговарам са собом,
Да расправим са њим,
Да видим шта хоће тај мангуп.
Од судњег дана прођоше лепе године.
Често са собом водим расправу на тему
Како писати. 
Никада нисмо успели да се договоримо о томе.
Избије често и свађа...
Каже, Ово ми се свиђа, 
После секунде промени, 
А ја позеленим. 
Да би ме одобровољио, 
Каже, Размисли, 
Ова страница ми је драга. 
А мени се чини да је то до врата, 
До прага или до врага.
Доврага! 

Поново седнем, 
Почнем да лупам главу, 
Да видим ко је у криву 
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А ко у праву.  
Он се мршти, диже веђе,
И ја исто, али ређе. 

Ситација се намах мења, ја сад слушам, 
Дува, стење, 
Почне да се руга, 
Сав се стегнем, трпим, мучим, 
Радим као кад кулучим, 
Упињем се да докучим, 
А његова руга више није прва, него друга. 

Подигжем сад поглед, 
Замислим се шта да кажем, 
Да слажем 
Да мислина изгледа као сушта истина. 

Опет он се мршти, 
Вади мисли, све нове прегршти, 
Сева према мени, према деци, према жени, 
Сви су затечени, 
Псује редом, 
Пише, брише и уздише, 
Цепа концепт-папир, лупа кредом, 
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На табли је све већа мрља, 
Сад се не зна ко ће више да забрља. 
Крмача се шири, 
Под њом вири нова свеска, 
Као нека фреска, сјајна, жестка.
 
Узимам му реч, 
Кажем му да седи, јер овако ниш’ не вреди, 
Расправа је тешка, пруга је преуска, 
Не можемо њоме обојица, 
Тамо где је магла, 
Биће да је тамо наша гуска. 

Остављам га самог, 
Желим и ја сам да будем, 
Да размислим, да се збудем, 
Мисли да развежем, причу да повежем, 
Да могу да станем испред људи, а да нико не полуди. 
Желим да му кажем гласно, да и њему буде јасно, 
Да ми за тај текст што ће са папира да ме гледа, масна гуска треба, 
Коју ће сваки читалац да гледа, и да вреба
Кад ће доћи момент, и да је укеба. 
Тако треба!
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Изађосмо обојица на ледину. 
Беше лето, поље наше увенуло, травка овде-онде, 
Хтедох да почупам коров,  
Он се успротиви, каже, 
То је биље јаче, то зна свако сељаче. 
Варошка деца сва су иста, 
Свако кмеца, 
Само нешто тражи, 
Неће жито,  
Неће ражи, 
Само му намажи. 

Али то није суштина песме, 
Мора човек пазити главом да не тресне. 
Ако тресне јаче и остане цела, та је песма врела, 
Та је права, та је тврда као глава, 
Та ће дуго сама да се издржава, 
Без песника и без свога газде, 
Који оде другде, да заоре нове бразде.
 
Чини ми се, право да вам кажем, 
То је све што сам од њега чуо, 
Ал’ се сад не сећам, 
Да л’ на оба, ил’ на једно уво.



ПОМАГАЈ, ГОСПОДЕ, 
АКО БОГА ЗНАШ!





275

стојан богдановић

ПОСТИГНУЋЕ

Људи се секирају за потпуно безвезне ствари 
Као што су вечност и дуговечност. 
Сви знају шта их чека.
Чак су неки резервисали место. 
То уопште није њихов проблем. 
Није то проблем којим би они требало да се баве, 
То је проблем за наследнике. 
Али, знајући шта наследнике чека, 
Није ни њихов проблем. 
Па чији је? 
Ничији! 
Једноставно, то је проблем природе. 
Њу је, као и све остало, створио Бог. 
Према томе, о свему томе Он води рачуна, 
Као што је и досад. 
Људи су ту да му понешто покваре или упропасте. 
Красно је замислио природу и човека, 
И све живо, и све мртво, тако се каже. 
Питање је да ли је тако, 
Није то тако једноставно. 
Мртво оживи, 
Некада се то очас деси, 
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Некада прођу миленијуми, 
Некада милијарде година, 
Некада билиони. 
Све је то код Њега на чекању, 
Сви знају да Он то може решити док кажеш кекс, 
А зашто не решава? 
Е, то морате питати њега. 
Најбоље је да то учините насамо. 
Не воли да се зна 
Он је учинио ово, учинио оно, 
Не воли да се то разноси по вароши. 
После Га сви вијају, 
Сви нешто траже, 
Вуку Га за рукав, 
Сецају Га лево-десно. 
Због чега људи не решавају најпре лакша питања?
Човек је створен да буде човек,
А питање свих питања је
Како да то и буде?
Велико постигнуће било би
Човек бар за тренутак човек да буде,
Родитеља,
Творца да обрадује.
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МИТ

Мит је куцавица.
Стално вас кљуцка,
Подсећа вас да волите живот
И да њиме штитите отаџбину,
А отаџбина, то је све што имате.
То је све 
Што сте заједно са прецима стекли.
И мит је урачунат.
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ТИШИНА

Устајао сам ноћас више пута да видим да ли је дошла.
Звирнем само мало, и брзо се вратим у кревет. 
Нема никога. 
Не могу да стојим, 
Не могу ни да седим. 
Не дира ме нико. 
Нико ме не пипа, осим грипа. 
Сами смо. 

Слабо видим. 
Прстима трљам око, не помаже ништа. 
Имам два, тражим по нереду у соби, 
Tу, између књига, 
Oбично упадне понека папирна марамица. 
Нема је. 
Нађох оловку 
Коју сам изгубио прошле године. 
Tада сам се убио да је нађем. 
Увек ми се тако деси. 
Нађем нешто што ми не треба, 
A оно што тражим, нигде га нема. 
Ма, ни та оловка ми тада није била потребна, 
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Него поклон. 
Волим поклоне, 
Можда зато што су ретки. 
Оловку ми је поклонио зет, 
Директор банке. 
Они из банке их деле за Нову годину 
Па за Нову годину, 
Али само онима који имају новце. 
Да је само око, не бих ни устао, 
Нос ми досађује. 
Није ни нека оловка, 
Него пише на њој број телефона и име банке.
Е, баш да га не напишем овде. 
Треба још и да рекламирам те лопове!

А нос, као да је све дужи. 
Цури као да негде жури. 
У ствари, није ни нос, 
Друго нешто сам хтео, 
Пожелео сам за тренутак, поново, по ко зна који пут, 
Да погледам у компјутер. 
Да видим да ли је ту? 
Нема ништа. 
Тишина.
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Комшија се раније расправљао са женом, 
А сада, знате већ, и они спавају. 
Компјутер зујка, 
Из њега излази тишина
И хода на прстима,
Да не пробуди комшилук.
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НОБЕЛОВЦИ

Шејмас Хини је био велики ирски песник.
Tо ће и остати, 
А председник ће бити запамћен као битанга. 
Дакле, ништа се значајно неће десити. 
Све ће бити на свом месту. 
Све, 
Онако како треба!
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РАСКРСНИЦА

За Г. Р.

Они из Бабушнице чекају деценијама 
Њено померање напред.
Ништа од тога.
Чини им се да иде назад, 
Као на клизишту.
А нису у праву.
Повремено падне млака киша,
Али не спере све.
И тако она остаје на раскрсници,
Чекајући да се у престоници нешто деси.

Постигнућa Господа су
Разни облици вечности.

Да су Бабушничани пратили шта се дешава са Великим Боњинцем,
Да би угодили змијама и штакорима,
Балкан, негда беше Дисина ливница, спојили су са Гробљем.
Не би им се ово дешавало.
Не би били у бунилу
Као да су малопре устали.



283

стојан богдановић

Свуда магла,
А у њиховим главама Лондон.

У престоници се смењују владе,
Министри, државни секретари,
Курве.
Бабушница је на раскрсници.
Десно је Велико Боњинце,
Било право, 
Лево је Калџерело, па Пирот,
Уназад је престоница.

Аутобус из Великог Боњинца за престоницу
Још стаје испред кафане која означава центар
И где упорни Бабушничани још увек нешто чекају.
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ПОМАГАЈ, ГОСПОДЕ, АКО БОГА ЗНАШ!

За В. С.

Како сам растао, планина се смањивала
А Трем се успињао.
Једног момента смо изравнали рачуне,
Oсећао сам се као Бог
Између Суве планине и Бабичке горе.
Иначе, сува је само са једне стране.
Злобници не мисле тако,
Не завидимо им на мишљењу.
За нас је она само планина, 
Остало зовемо вис, брдо, чука, бучје, 
Па свему томе додамо још понеку реч, као мали, велики, доњи, 
горњи, или име неког нашег познатог човека или разбојника.
Она има Трем, има Стол, има Соколов камен, све има,
Има реке, потоке, урвине, долине, дел овај, дел онај, има курјаке, 
има медведе, има славује, јаребице, шеве, има сенице, има 
чешљугаре, кукавице, свраке, вране, врапце, има, има...

За Столом седимо са Богом 
Мезетимо и разговарамо 
Како је било у протеклим ратовима, 
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Ко је све умро између две славе, 
Где су се одселили ти и ти, 
Где су наше одиве, 
Помаже Бог!
Наздрављамо,
Пијемо, 
Богме и напијемо се, 
Он се некако нечујно искраде,
А ми се чудимо 
Где смо то били, 
И како сада без мердевина да сиђемо на земљу?
Помагај, Господе, aко Бога знаш!
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НАПРЕДАК 

Више волим да читам књиге
Него да их гледам. 
Зато не идем на сајам књига.
Кад сам био млађи, било је обрнуто!
Ишао сам да гледам књиге и књижарке, 
Све се надајући да ћу тамо
Срести човека.
А могло је да се деси,
Могло је да се пробере.
Али цивилизација је напредовала,
Лажу за добробит народа.
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БОЈИМ СЕ

Чекајући одговор, на ненаписано писмо, 
Размишљам о твојим зебњама,
Чудим се како ме обузимају, 
Још се више чудим шта ће ми те зебње, 
Шта ће ми зебње уопште, шта ће ми то, 
Ја сам ту да сејем оптимизам, мене су зато родили. 
Нису ме родили да дрхтим,
Да се бојим љубави.
Нису.

Знајући моју Надицу, која је била и жена и муж, 
Жена – муж, и због превеликих обавеза није стизала 
Да ми прича или да ми чита о љубави, 
Сам сам то учинио. 
Само ми је показивала свој живот, 
Знао сам одувек да ме воли. 
Знао сам и док још ништа нисам знао.
И нисам се бојао.

Не могу сам себе да схватим, 
А они траже њих да схватим. 
Не знам зашто то траже. 
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Питање је да ли и они знају зашто то траже. 
Још је теже питање зашто баш од мене. 
Ни на једно питање не знам одговор. 
Шта ће ти питање без одговора? 
И то је питање.
Све се човек нада
(У томе је суштина)
Да ће добити одговор 
Бар на неко од великих питања. 
Она, дабоме, нису велика,
Али су за тебе велика. 
Кад  би ми неко одговорио, 
Бар на неко просто питање. 
Можда они знају, а мени се само чини. 
У ствари, и не бојим се питања. 
Не знам за њих, али за себе знам, 
Не бојим се питања. 
Бојим се одговора.



ПОГОВОРИ
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Борис ЛАЗИЋ

ОД НЕВЕРИЦЕ ДО СМЕХА?

Шта је песма? Или, боље: шта je прави почетак певања? 
На прво је питање сваки јачи песник дао одговор. По правилу 
– неписаном, али строгом и непогрешивом – сваки песник у свој 
рукопис уврсти по неколико аутопоетичких, ауторефлексивних, 
програматских песама – или у облику циклуса, или у виду 
инаугуралног певања. Класични образац је зазивање муза. Модерни 
песник томе претпоставља краћу студију о природи муза, односно 
певања самог. То може да буде скица акварелом (да преузмем згодну 
успоредбу Данила Киша), дакле, лирски омаж („Пијериде“ Лукијана 
Мушицког); или, сложеније, пастел, какво згодно поређење или 
метафора, песма манифест која отвара књигу („Моја звезда“ Лазе 
Костића); или пак с много више набоја, наслага, колорита (уљане 
боје – задржимо се на том поређењу), разуђени спев, инаугурални 
кант, изузетно озбиљан напор саморазумевања који чак прети да 
засени целокупну књигу у којој представља тек посвету (попут 
Његошеве посвете Луче микрокозма Сими Милутонивићу).

Прави је почетак певања, дакле, погођена песма. Почетни 
став који не само да размотава клупко него и говори о самој природи 
размотавања – напора самосвести, тумачења себе, света језиком 
и ритмом, који је само песников. Таква је, програматска песма, у 
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Богдановићевом рукопису, дата у једном даху. Нећу погрешити 
уколико устврдим да је, сродно наведеним примерима из традиције, 
реч о песми изузетне важности. Кратка је, наводим је у целини:

ПРАВИ СТИХ
Прави стих је као несташно дете,
Стално извирује
И како год га покријеш, увек се открије

Песма збијена, ефектна, чиста. Ничега сувишног, ничег 
несувислог у њој. Песма кратка, полетна и непосредна – у служби 
певања о смислу певања самог. Класичан пример врсте лирике 
у којој нема празног хода нити сме да га буде. Будност и дечија 
непосредност, чиста перцепција, чисто душино, полетно, лакокрило 
– ето шта је песма (Костићево схватање). Сходно томе, мање је песма, 
или нимало, оно што носи наслаге – било какве (односно, учитавање, 
било које). Песма то не трпи. Она је чиста тананост, изливање. И, 
важније: она је начин на који се то дешава. Песма је мајсторија: 
техника је овде, сама по себи, предмет певања. Нема песме без 
традиције, нити певања без знања о стихотворству, о смислу песме: 
до овако избрушених стихова се доспева само искуством, а пред нама 
јесте Књига искуства. Најлепше од свега је што је то дато на начин 
неусиљен, језиком скоро па дечачким, изузетно богате алузивности, 
кроз фрапантне исказе.
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Циклус „Летина“ је сав изграђен на принципу Песничког 
манифеста. Свест о песми је централна и о њој се пева. Кроз 
њу се изузетном лакоћом казивања испољавају основне одлике 
Богдановићевог певања: иронија, самоиронија, ругалица, бурлеска, 
гротеска, набрајање, цикличност, сведеност, алузивност, непосредност, 
афористичност – афористичност која је једна од основих одлика Зида у 
целини и која као да прети да књигу, својом прозном контаминацијом, 
измести из поља поезије у поље међужанровског деловања. Доиста, 
целокупна књига као да је изграђена на тој основној тензији 
између лирског и сатиричног у коме афоризам – кога често уско 
прати формални образац набрајања – делује као најзгоднија алатка 
за контаминацију спева јетким, врцавим, сатиричким исказима/
досеткама. Прозаизам јесте бласфемија, десакрализација, али овде је 
реч о свесној и жуђеној депатетизацији – не поезије, но путем поезије 
– света. Једини начин да се очува макар какав вид чедности јесте да 
се језички, метафорички, оголи стварност. Да се о стварности говори 
– њеним језиком. За то је најзгоднија досетка. Језик је жив, говоран, 
непосредан. У исто време, тај је језик алузиван, бритак, ефектан, 
крцат садржином. Слично Мивелу, чије се карикатуре, стваране 
за дневну штампу, читају час као карикатура, час као стриповни 
каиш (Мивел је намерно замаглио поступак и допустио да садржај 
делује у више смерова – и као прича и као слика тренутка), тако се и 
Богдановићеви стихови час читају као лирски исказ, час као епиграм 
– увек усредсређен на конкретну стварност, на саму природу ствари.
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„Снегови Миџора“ је балада и сатира уједно, кратка социјална 
студија, ниска медаљона о љубави и беди међу Божијим људима 
и изгубљеним женама, „Први пољубац“ потврда да је дечачка 
перцепција света сродна песничкој и да је сва разлика између 
дечије и свести уметникове у томе што одрасла особа за собом има 
искуство и знање – како техничко, стихотворачко, песничко, тако и 
знање морално (или, како би то рекао Џон Милтон – знање о злу 
садашњем, и о добру изгубљеном!). Песник је чедан колико и дете, 
опор и неумољив колико и пали анђео. Песник је биће парадокса.

Једна од најјуспелијих песама тог вида (успела и као 
аутопоетички манифест) је песма о Патријарху („У порти са оцем“), 
истовремено прожета тананошћу и скепсом:

Покупио је своју дечју душу пуну дечјих глава
Које су у присуству Милосрдног анђела одлутале около као 
кликери
И заметнуо се.

Сва је тајна Богдановићевог певања у тој суптилној смеси 
чедног и сатиричног, лиричног и профаног. Чак и циклуси са 
наглашеном религиозном тематиком једнако партиципирају тој 
перцепцији света као комедији и фарси, урнебесу, у коме ни Бог није 
поштеђен своје улоге („Зна Господ шта је створио / Зато сада мора да 
трпи / А ви се чудите зашто ћути“), камоли култутрегери. Богдановић, 
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Хераклитовац, најјачи је у полемици. Песма Матији врхуни његов 
напор тумачења наших културних прилика посматраних кроз 
призму фарсе, црног неспокоја. Богдановић је изврстан моралиста 
и карикатуриста. Он с лакоћом истиче комичке црте, настраности, 
претераности својих јунака, а онда с лакоћом маестра шиба по 
њима. И с Раблеовским апетитом баш то иште, стреми к томе – 
набраја њихове слабости, као слабости једнога доба, једне људске 
психологије, чији је савременик и хроничар.

Суштина је певање о губитку. И да је најпоразније то преко 
кога (преко којих и каквих!) пораз долази. Али певајући о губитку, 
песник не мање полаже право на то и да наведе оно што – без обзира 
на друштвену комедију – сматра и даље својим и с тиме располаже 
како му је воља. О томе најбоље говоре наслови „Охридски запис“ и 
„Освета“. „Освета“ долази одмах после изврсне песме о Охриду (које 
представља, кроз свој сведени, сажети облик, као медаљон, и пресек 
културних простора данас – наоко – изгубљених). Две антологијске 
песма једна за другом. Две, по мени, кључне песме. Ситуирана 
у самом средишту књиге, „Освета“ претходи циклусу о „Тачки“. 
Уколико за Богдановића кажемо да негује свест о песми, овај је наслов 
најбоља илустрација тога. Ова је песма диспут, распра са властитом 
душом, пошалица и поруга на сопствени рачун изванредно уоквирена 
исклизнућем у фантастичко (вампиризам). Певање из сандука/
кревета као свести о смрти, свести о губитку, је такође и прилика да 
се расправи са собом и ствари поставе на своје право место.
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Помишљам, каткад, не увек, да се повампирим.
А онда се уплашим да некога не уплашим,
И одустанем.

Чему освета? Ради чега? И према чему да буде уперена? 
Будући да је песма по себи лековита, тако лирско ја користи 
прилику да наброји све чега нема само ради задовољства тога да 
све то разда другима. А то јесте тајна певања. Циклус се, као вид 
певања и градња збирке, директно ослања на поступак набрајања. 
Богдановић то најјефектније постиже у својим двама кључним, 
средишњим циклусима. То су „Тачка“ и „Зид“. „Тачка‘‘ поседује 
извесну Попинску квалитету сажимања, згрушавања, фантастичког 
певања. Песник приступа предмету из више праваца, перспектива. 
Ниже неочекивани за неочекиваним углом посматрања. Онеобичава 
перцепцију, отвара читаве просторе сазавања, увиђања. Слој по 
слој, „Тачка“ открива све своје видове. Смисао се усложњава кроз 
игре речима, кроз противречне исказе, парадоксе. Сврха циклуса је 
да се исцрпи предмет певања. Парадоксално, сам поступак као да 
налаже неисцрпност, као да сама форма допушта низање ad infini-
tum. Но набрајање није сврха по себи, на шта је недавно упозорио и 
Небојша Васовић у прворазредној студији Зар опет о Кишу? Нема 
апстрактности у поезији, ни код Борхеса – само игре парадокса. 
Овде сваки циклус одговара унутарњем налогу, стремљењима 
песника самог. Форма се слива са садржином, чини једно с њом и 
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траје онолико колико је песнику неопходно да би их уобличио.
Зид је, иначе, настао директном употребом рачунара и 

друштвених мрежа. Богдановић је, уз Радована Влаховића и Сашу 
Радоњића, један од ретких српских писаца који је осетио сву 
могућност формалних проседеа које нуди Фејсбук и који на тој 
основи гради кохерентан и узбудљив књижевни свет. Тај свет јесте 
виртуалан, али то није природа његових корисника. Циклус „Зид“ 
је, у том смислу, фасцинатан извештај електронских пировања 
савременика. Фејс је ту, наравно, само повод – иза тог зида се крију 
други зидови – они ранији, познатији, зидови, и све што се ради и 
радило се иза њих, по њима. У овом, средишњем циклусу, најбоље 
долази до изражаја Богдановић као портретиста, ту се најјаче 
испољила његова склоност ка гротесци, његова способност да уочи 
комично – појединости, маргиналности, све оно што штрчи, а боде 
очи и тражи да буде опевано, издвојено, забележено. „Зид“ (као 
и остали циклуси) започиње певањем о песми, да би се рачвао у 
правцу певања о карактерима и појавама.

Песма треба да одлежи,
Да се одмори од песника,

вели песник, да би одмах затим певао о Зиду, на који се качи песма, да 
се „проветри“. И опет, онда, слика детета – песма је као дете, радује 
се што може „да уђе у душу“. А о томе, какве су душине одаје, оних, 
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који баце око на Зид, о томе следи исцрпан извештај. Међу многим 
изврсним, описима нарави – у контексту слободе да се тресне било 
шта и остане жив – издвајам певање о јавним делатницима, односно 
политичарима (тим је јаче јер се јавља као узгредица, као успоредба, 
као поента и илустрација онога што би било Дно дна):

И кад напишеш неку брљотину само штукнеш,
И нико ти ништа не може.
Заштићен си као бивши посланик или министар,
А о садашњим будалама и да не говоримо.

Контекст је јасан: савременик је ударио главом у зид, живи у 
узбудљиво и занимљиво доба, креће се међу дрекавцима.

Врлина „Зида“ није само у његовој формалној изведби, 
у ванредним строфама, у погођеним поређењима, у томе да 
представља блиставо огледало времена и нарави, она се испољава 
и кроз испитивање језика самог, саме лексике (како би оспољило 
то исто): тако, у изванредно ироничном и полемичном тону песник, 
као узгредно, каже: „грађанштина“ је реч једнако рогобатна колико 
и „малограђанштина“ (моралисти је довољна и реч да би оголио 
ствар, проникнуо у срж појаве). Песник је показао дубоко познавање 
психологије паланке, просипање магле као једног од основних 
обележја друштвеног живота овде и сад. И зато, с обзиром на 
околину, књига садржи и овај налог:
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Врата раја никада не отварај до краја
Изаћи ће.

Изразито лепа одлика Богдановићевог певања је у лакоћи са 
којом слика стање затечености, зачуђености, шока. Лирски јунак 
је, нагло, нечим, зачуђен, запрепашћен. Богдановић је, француски 
речено, „Poète de la dérision“ – Песник подсмеха. Припада кругу 
стваралаца као што је Косери – с тим што је код Богдановића 
изразито успело то сликање стања затечености, неверице. Да постоји 
прецизнији превод речи „dérision“, превод који би покривао све 
нијансе које овде подразумевам, све семантичке равни, од почетне 
неверице, преко осећања апсурда до свих нијанси комичких ефеката 
које таква, изненадна, будност подразумева, та би реч јасно покрила 
песникову поетику и дала, у назнакама, техничке одлике којима их 
песник изражава. Не једна успела песма је стварана по том обрасцу, 
како у овој књизи, тако и у ранијим. По томе се, у корпусу нашег 
савременог певања, јасно издваја његов глас.

Ница, Француска
23. 6. 2015.
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ПЕСНИЧКА ОДБРАНА СВЕТА И ЖИВОТА
Стојан Богдановић : „ЗИД“

И најновија  књига Стојана Богдановића показује да је реч о 
песнику који воли да своје  замисли остварује у циклусним целинама 
и вишеделним песмама/поемама,иако је, исто тако, реч и о песнику 
који воли да поетичку тематику, виђену из хуморно-ироничног угла, 
укључује у своје песме, поготово онда када настоји да укаже на 
положај који песничка уметност има у култури модерних времена, 
култури којој основно обележје даје систематично удаљавање од 
класичних образаца културног деловања. И пошто се оглашава из 
једног новог цивилизацијског хоризонта, хоризонта који одликује 
криза у систему вредности, Стојан Богдановић, врло често, тачку 
гледишта свог лирског јунака који не скрива да је песник заснива 
као изразито критичку, у много случајева као отворено сатиричну. 
Исто тако, већ први стихови у  књизи „Зид“ показују да је реч о 
песнику који, чак и кад се дотиче поетичких тема, кад говори 
о ономе што дефинише саму његову позицију,  воли да се служи 
гротескно-хуморном интонацијом („Песник понад рукописа. / У 
заседи чека смрт. / Варакају се./ Ловац узима стих, / Пуни песму / 
У смрт да испали. / (Од)јекну!“), једнако као што је очигледно да 
је реч о песнику који не скрива да његова песма тражи непосредну 
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везу са животом, са оним животним садржајима који су могући у 
сасвим конкретном тренутку. Отуда у књизи Стојана Богдановића 
и има тако много алузија на наше актуелне социјално-политике 
прилике ( рецимо у песмама „Стање“, „Скица за портрет“, „Старе 
приче“, „Пут“), због чега се и може рећи да се у појединим песмама 
Стојана Богдановића читалац суочава са сатиричним приказом 
нашег времена. И то није нимало случајно, пошто је реч о песнику 
који нам се и у овој књизи указује као баштиник неколико поетичких 
смерова или оријентација. 

Примера ради, Стојан Богдановић уме као Бранислав 
Петровић да и најузвишенију тематику ( рецимо: љубавну ) повезује 
са интонацијом која може читаоца да збуни ( у песми „Први 
пољубац“ срећемо, на самом почетку, стихове: „Правимо планове у 
песку. / Цртамо живот. / Градимо замкове. / Покоји старији обешењак 
прође / и намерно погази наше творевине. / одважни његовим 
стопама пођу, /Ни за кога од њих не чује се / и ништа се не сазна“ 
којима не само што се дочарава једна у детињству честа ситуација 
– маштање/цртање неког идеализованог, на чисто маштенским 
елементима заснованог  живота, већ се, исто тако, приказује и оно 
што је тој ситуацији супротно – рушилачки нагон, појава онога што 
је зло, што је рушилачко у људској природи). И та амбиваленција, 
по повезивање једне класичне лирске теме и тачке гледишта која 
омогућава да се најпре види тамна страна људске природе, знак је да 
Стојан Богдановић у својим песмама, циклусима и поемама настоји 
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да усвоји и одлике авангардног песничког поступка. А кад се читалац 
суочи са циклусним целинама ( пре свега то су „Снегови Миџора“) у 
којима Богдановић настоји да једну велику причу ( причу о рођењу 
сина Божјег ) преведе у сферу тзв. народске приче, он јасно види 
да то премештање, да то мењање основне семантичке перспективе 
има јасан циљ – детронизацију тзв. великих и светих прича, односно 
преуређивање простора у коме те приче функционишу. Али ако 
доводи у питање свету причу, Богдановић не доводи у питање 
ону представу о свету која се налази у самој основи фолклорно-
митолошког слоја наше културе – представу о понављању ствари и 
појава у свету.

А то значи да ма колико Стојан Богдановић био песник који 
наступа са позиција авангардистичког антитрадионализма, ма колико 
он био песник који воли да се подсмехује чак и онда кад залази у 
подручје успомена у чијем су средишту слике запамћене из детињства 
у Великом Боњинцу, он никако не постаје песник који одбија да 
говори о стварима које су важне за разумевање људске судбине. И то 
је разлог што у књизи „Зид“ срећемо толико дискурзивних елеманата, 
толико настојања да се основна тачка гледишта подупре оним што се 
некада просто означавало као мисао. Примера ради, у уводној песми 
циклуса „Са медведом када се сретнете“, циклуса који у средишту 
има особено виђење историјско-политичке тематике, циклуса у коме 
нам се нуди један необичан поглед на читав минули век и судбину 
нашег народа у њему, у песми „Глава и није за лупање“ срећемо 
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стихове: „У оба светска рата / у Србији нико од глади умро није. / У 
то се не рачуна оних неколико десетина хиљада / што их Французи / 
на предлог руског цара Николе / на гозбу, на острву Виду, принудно 
позваше“. Ако у овим стиховима доминантно место има иронија ( 
упућена нашим савезницима у Првом светском рату ), пошто је само 
она била подесна да детронизује један историјски мит, да читаоцу 
омогући да историју види у другачијој светлости. Отуда није нимало 
случајно ни то што Стојан Богдановић у своје песме уводи и једну 
типично класицистичку тему, тему расправе о људској природи. О 
тој теми је реч у песми „Човеку је доста то што има“: „Човеку је 
доста то што има / Али он иште још. / Неким људима није доста 
један живот, / А неки су проћердали по неколико живота“.

А перспектива из које се гледа на људску природу је негативна 
(„Неки су склони да узму туђи живот, / Не умеју са својим. / Њих 
једноставно зову битанге“), пошто је такво виђење људске природе 
претворено у подлогу за изразито сатиричне осврте и на актуелну 
садашњост и на нашу недавну прошлост. И није само наша новија 
прошлост тема на коју Стојан Богдановић усмерава своју сатиричну 
жаоку. Довољно је погледати песму „Генералова капоралска сујета“, 
па видети да се у њој као лирски јунаци јављају и Шарл де Гол, 
Николае Чаушеску, Жан Пол Сартр и други важни протагонисти 
једног важног тренутка из новије европске историје, тренутка у коме 
су се, из нове перспективе, могли видети односи између власти и 
судбине појединаца и народа. А то нам указује на још једну важну 
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димензију књиге „Зид“ Стојана Богдановића. Реч је о песничком 
остварењу које иза привидне шалозбиљне интерпретације низа 
појединости и догађаја скрива једну дубоку забринутост за судбину 
свега што је од истинског значаја за човека и његову судбину. 
Откривајући нам дубину сопственог незадовољства и прикривене 
горчине, Богдановићев лирски јунак из књиге „Зид“ нам се указује 
као дубоко резигнирани појединац који на зло света може да одговори 
не само сведочењем о облицима у којима му се оно указало него 
и оним циничним осмехом онога ко је много тога видео и разумео 
али није могао ништа друго до да свом сведочењу да лирски облик. 
И ваљало би да читалац никако не мимоиђе ни Богдановићеву 
способност да се служи врло сложеним изражајним репертоаром, 
у коме важно место имају и песнички обрађени говорни клишеи, 
ефектна поређења, сентенце, сасвим кратке приче којима се сведочи 
о неком облику људског искуства, жаргон и дијалекатска лексика.

Београд
30.8.2015.
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Ранко ПАВЛОВИЋ

КО НАЂЕ СЕБЕ, НАШАО ЈЕ СВЕ
Над збирком пјесама Зид Стојана Богдановића

За Стојана Богдановића стихови су као дјеца; знаш да има 
бољих и оних који  би могли да буду бољи, мирнијих и немирнијих, 
углађених и несташних, рашчупаних, али их све једнако волиш, јер 
то су твоја дјеца, твоји стихови. Он стално, као мајка с дјецом која су 
се разишла свијетом, разговара са својим пјесмама, најчешће док их 
пише. Покушава да смири прaви стих, да га покрије и сакрије, али он 
се непрестано открива, неће да буде потиснут. А можда би требало да 
сачека зрело стваралачко доба свога аутора, јер, како каже у пјесми 
Летина, која је дала наслов и првом циклусу збирке Зид –  Летина 
се скида под јесен, / А песма када узри падне сама. И онда тај стални 
страх, шта ћеш засијати тамо гдје си одсјекао већ написане стихове 
за које мислиш да се нису развили у биљку која ће пуцати од снаге, 
шта ако се то мјесто запарложи, па ти се почне смијати свијет? И 
тако, пјесник постаје ловац, како каже у истоименој, уводној пјесми, 
он у засједи чека смрт и стално се варакају. Али, то није било какав 
ловац, већ онај који стихом пуни пјесму, у смрт да је испали. И 
чека шта ће се догодити, да ли ће јекнути или одјекнути! Уосталом, 
стихом Без велике муке нико не пева лепо, у пјесми Мађионичар, С. 
Богдановић, слиједећи Његошеву мисао, потврђује тај стваралачки 
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„порођајни бол“ послије којег долази велико задовољство. Исто тако, 
каже пјесник, тешко се винути и до оних висина које обиљежавају 
оствареност човјека који жели то да буде – Човјек с великим 
почетним словом.

Насупрот минијатури, у којој је штедљив на ријечима, као 
да их циједи из суве дреновине, али у тој згуснутости остављајући 
простора за широку вишезначност и богату асоцијативност, 
Богдановић је у опсежнијим поетским остварењима, какав је циклус/
поема Снегови Миџора, склон распричаности, ипак концентрисаној 
у добро котролисан наративни ток иронијски интониране „приче“ у 
којој библијске и фолклорне мотиве вјешто уткива у феноменологију 
савременог свијета. Лако се прави Бог, / Али најпре треба човека 
направити, стихови су који свједоче о томе како ненаметљиве 
мудре по(р)уке чине потку ове поезије. Онај читалац који у први 
мах у споменутој поеми не препозна њену иронијску подлогу, која с 
бласфемијом нема ама баш никакве везе, наћи ће својеврстан кључ 
у стиху: Ко нађе себе, нашао је цео свет. А себе није баш лако наћи. 
Откад је свијета, ми живимо у некој врсти циркуса. Само, каже 
пјесник, Били су то италијански циркуси, / Нису били као ови у 
којима живимо.

И пјесник је човјек, а човјек је ловац. И чека у засједи, лови 
свој живот, заправо самог себе. И, шта ће му се догодити када буде 
имао ловину, тај толико жељени ловачки трофеј? Вјероватно ништа. 
Јер, док спознамо ко смо, одакле долазимо и куда идемо, живот 
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је прошао, лов је завршен. У циклусу Лов, пјесник каже: И без 
Ајнштајна знамо: / Дужина живота зависи од његове тежине, / 
Од конопца, од дрвета, од ветра... Али, није ипак све изгубљено, 
јер: Велики људи не каче се на танко дрво. Пјесник, од кога и Сократ 
стално бјежи, поуздано зна да је најтеже ловити себе.

Љубав је у оном што је неспознајно, судећи по специфичној 
Богдановићевој љубавној поезији, сврстаној у циклус Први 
пољубац. Она нам се догађа само онда када нисмо свјесни да смо у 
њу упловили, или она у нас. Љубав је, судећи по овим стиховима, 
сјећање на први пољубац, а када се он догоди, и када не знаш на 
коју страну тада пада сунце, из главе никад не излази, траје цијели 
живот, углавном у трагању за осјећањем које је изазвао. Истина 
је илузија, тврди пјесник. А такав је и живот, таква је и љубав, 
па је вјероватно такав и први пољубац. Богдановићева иронија из 
другог циклуса ове збирке, у петом, насловљеном Са медведом 
кад се сретнете, прелази у сарказам. Упуштајући се у „историјски 
контекст“, у српско-француске односе у Великом рату, прије и 
послије њега, и у нека француска „посртања“, пјесник настоји 
да отвори очи онима који су идеализовали то пријатељство и 
неприкосновеност галског духа. На то се наставља циклус Пут 
до решења, својеврстан прилог обиљежавању стогодушњице 
Великог рата, у коме чисти лирик, попут Јована Јовановића Змаја 
у његово вријеме, постаје жестоки сатирик који својом жаоком 
дубоко засијеца у болесно ткиво друштва, не страхујући да ће при 
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томе ангажован приступ затомити лирску тананост пјесме. 
На занимљив начин Стојан Богдановић компонује своју 

пјесничку збирку: ред чисте лирике, ред ангажованих стихова, 
протканих хумором с укусом горчине. Тако послије његових 
сатиричних пјесама долазе посветнице, натопљене снажним 
емоцијама, као да желе да разгале читаочеву душу. Посвећујући 
пјесме другима (у циклусу Киша горких суза) пјесник им заправо 
открива своју душу, разговарајући с њима, разговара сам са собом.

По Богдановићу, Тачка је најтежа ствар на свету. Али, како 
пјева у циклусу Песме о тачки, Свет ће се наслањати на песника... 
/ Он ће бити једина Архимедова тачка. За пјесника је тачка симбол, 
метафора, можда оно што би се у философији назвало битком. И сам 
човјек је тачка, или збир тачака, чак је и космос једна тачка, или је 
то бар био прије Великог праска. Зато се и поставља питање: да ли 
је Бог створио човјека под тачком разно? Ипак: Зна Господ шта је 
створио, / Зато сада мора да трпи...

Најдирљивије стихове Стојан Богдановић посветио је мајци. 
У циклусу Разговор са мајком Божијом он заправо разговара са 
својом мајком, која је горе, с Оцем, који од глине и ребара прави 
дјецу, и у једном тренутку она му каже:

Нахрани музе, а то значи козу,
Па иди да се играш са децом.
Ваше је да измишљате Србију.
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Због ових стихова вриједило би ишчитати цијелу књигу. 
Срећом, много их је таквих, не само у овој тематско-мотивској 
цјелини, него и у цијелој збирци. Поезијом се, пјева Богдановић, баве 
многи, па и сами песници. А пјесници, у међусобној комуникацији, 
која може бити и на свој начин астрална, дубоко осјећају ране свог 
рода: 

Душа човека се са росом пење у небо
А тело силази у грудвицу земље
Стапа се са њом и са првим снегом
Под Миџором и под сваким брегом
Остаје да чува отаџбину
Све док душа понад грудвице лебди.

Тако осјећа С. Богдановић и тако пјева у Писмима Матији.
Богдановић је модеран пјесник, он гради кућу од стихова и 

пјесама, али му је довољан само зид, не било какав, него онај на 
Фејсбуку, јавна површина. Ко целу кућу заметне, неће далеко, каже 
он, а Највиши и најдебљи је зид када пријатељи умукну. Ни у овим 
стиховима Богдановић није занемарио иронију, али, чим упути 
жаоку тамо куда је намијенио, урања у лирске воде:

Има зидова великих као песма.
Кад из таквога извадите циглицу,
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Уселиће се птица
Певачица

При томе, наравно, морамо бити пажљиви, јер... ако превише 
извадите, / Уселиће се змије и гуштери. Као што човјек утврђује 
правила да би их изигравао, тако гради и зидове, неријетко у себи и 
између себе једног и себе другог, да би их рушио. Али, они служе и 
да освјеже сјећања:

Песму можете ставити у хербаријум
Заједно са пољупцима и са љубичицом.

Стојан Богдановић је, како је речено, у сталном дијалогу с 
пјесмама које пише, с њима разговара као с неким ко му је најдражи, 
па тако и у посљедњем, једанаестом циклусу, насловљеном Помагај, 
Господе. Таквим својим односом емоције преноси и на читаоца, па 
и он почиње да разговара с Богдановићевим пјесмама, препознајући 
у њима и самог себе, понекад и као пјесника који их је написао. И 
то је један од разлога зашто овој књизи треба пожељети срећан пут 
у читалиште.

Бања Лука,
4. 2. 2015.
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Мирослав ТОДОРОВИЋ

ПРОМИСАО
Зид* = певања Стојана Богдановића

Има зидова великих као песма.
С. Богдановић

Симболика и метафорика зида, од искона до данашњих дана, 
одликује кључну тему нових певања Стојана Богдановића. Познат 
као математичар значајног опуса, аутор бројних песничких збирки, 
идући истовремено на више стаза, животним и стваралачким стигао 
је, после седамдесет љета, до зида (песничког). Као у Тиновом 
дистиху: „Ми смо ишли путем. Пут је био дуг. / Касно опазисмо да је 
тај пут круг”. Код Стојана Богдановића то је круг (кругови песмом) 
песме. И све досадашње збирке су својеврсни кругови. Песнички 
кругови Стојана Богдановића.

Нова певања одликује животно и стваралачко искуство 
Стојана Богдановића (све оно што носи у свом бићу). „Игра са 
речима“, ерудиција, генетски код, родно тло, умеће да „прави 
песме“ су допринели да сагради свој зид. Свој Вавилон песничких 
творевина именованих као: Летина, Снегови Миџора, Лов, Први 
пољубац, Са медведом када се сретнете, Пут до решења, Кише 
горких суза, Песме о тачки, Разговор са Мајком Божјом, Помагај, 
Господе, ако Бога знаш, Зид.
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Он је Песник који има формулу за стварање песама. У грађу 
песме удахне дух песнички на начин како је Гопод духом животним** 
створио човека.

Теме његових песама су својеврсни  кругови у чијем средишту 
је песник/oво Ја. Он је тај шестар који собом описује круг. У кругу 
је његов живот и време, родословно предање, филозофија, завичајно 
тло... а понад свега је песма – небо под којим се све  одвија. У време 
свеопште дехуманизацје, поезијa је као лек, као прибежиште оно 
о којем је Кавафи исписао: У теби, Уметности Поезије, тражим 
уточиште, / јер ти макар мало за лек знаш; /за покушај да се, 
Маштом и Речју, ублажи бол. 

И поезија зида је прибежиште, како за песника, тако и  за 
читаоца. Она на  свој начин ублажује, јер оне горке садржаје живота,  
историје (наслеђе), и стварности оплемењује особеним хумором, 
иронијом, онеобичењима што причу песме чине занимљивом. Врата 
Богдановићеве песме се отварају читаоцу, и  тумачу, као спасоносна 
врата уточишта. Студиознијим читањем његове поезије, спознајемо  
како он стиховима изоштрава увиде у свет, живот, ... у историју,  како 
лично искуство постаје опште, како се разлиставају палимпсестни 
слојеви  испод оног који његова епска лирика казује. Како у срце 
његове песме, њиме казано, „сублимира песничка искуства о 
суштинским филозофским питањима блиским естетици и етици“.

У поеми (збирци песама) „Снегови Миџора“ остварена је  
симбиоза лирике и прича чију основу чине лични доживљаји, али и 
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митски ослонци који сумирају историју виђену из песникове визуре. 
У космопоетском кругу певања се преплићу времена, укрштају са 
метафизичким вертикалама, алегоријом саопштавају садржаји који 
призивају и библијску причу што одзвања у овој. Особен хумор 
и иронијска боја су одлика Богдановићеве поезије, дочим језик и 
контекст нарације са претходним књигама предочавају нарочитост  
поетике промишљања света, религије, филозофије, антропологије.... 
па и саме поезије живота, мишљења и певања, јер „Без велике муке 
нико не пева лепо“.

О чему пева Богдановић? О себи, и свету, о свету у себи, оном 
што кроз сопствену визуру мотри, пева о прошлом, о песми, ... све те 
теме се стапају у целину, у зид његове поезије. Она је рационална 
и убедљива, сугестивна и занимљива, јер нам открива нове углове 
опсервирања и песничког тумачења света. Импонује духовном 
зрелошћу, наративном разуђеношћу што кроз стихове указује на 
подтекстуалност певања (зидања). Богдановић је песник, Андрићем 
казано, који зна да изненади познатим. То познато у његовој поезији 
има естетску пуноћу песме која је остварена са хоризонталном 
(Богдановић пева хоризонтално и вертикално) ововременом основом 
са које песник мотри прошлост, али на свој иронијско хуморни 
начин, онај што поезији обезеђује и друге димензије, и призиве. 

У песми „Историја и шљиве“ се казује о „историји,“ и не 
само историји:
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Историја се просто отресе неких мисли, 
Као када Боњинчани тресу шљиве.
Најпре попадају црвљиве и скапаве,
Ту не треба неки већи потрес.
Њих покупе прасићи.
За оне здраве, треба времена да сазру

Постоји и рад историје на црно,
На крају, када се преједе,
Све поврати, 
И све дође на своје место,
Нестане.“
(Болд. М. Т.)

Поента „И све дође на своје место, / Нестане“ даје кључ за 
дубља поимања семантичке полифоније певања. Aутобиографска 
основа („Стави свој живот у стихове! И опет ти кажем: стави свој 
живот у стихове, ако хоћеш да осетиш живот универзалним и да 
будеш са овим у вези и хармонији.“ Николај) и тематски  токови  
Богдановићевих певања одликују се реалношћу (доживљеном и 
промишљеном) испеваном  кроз „Фазе“ преко завичајних амбијената 
и збитија у која је ингениозно, на његов начин, уткана лична, 
историјска и библијска поетика...
Зидом  (збирком  збирки песма)  С. Б. обогаћује  свој препознатљив 
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песнички свет, умножавају се мотиви, и као концентрични шире 
тематски кругови. Казује песник: 

Лако се прави Бог, 
Али најпре треба човека направити.  

Напомиње:

То је по причама мојих старих 
А шта је стварно било, 
Препушта се машти читаоца. 

(Песник подстиче и читаочеву имагинацију, чиме својој песми 
обезбеђује  прилив других гласова...) Бременит је каталог мотива 
дочим  тематска разноликост сугерише живот и драму, на ширем 
плану, човека овог времена. Отуда у његовој поезији „Милосрдни 
анђео“ као  веза са догађајима из прошлости и  садржајима 
ововремених ситуација и феномена... 

О томе стихови: 

После оног првог савезничког 
Кажу погрешног бомбардовања, 
(Не и безгрешног)...
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Све то потврђује моћне потенцијале ове поезије својеврсне 
песничке хронике епског дискурса.

Кусам своје горке сузе
Довољно за подухват у поезији.

И доиста његове певања су истински подухват***.

Песник је дављеник који се хвата 
На муку.

Пева се о животу, о љубави ( „Први пољубац“) наглашава 
усуд метафизичке сенке 

Са једне старе фотке 
Први пољубац гледа ме право у брк

открива да

Бога је измислио песник
Да не би људи помислили
Како сам са собом разговара.
Дакле, 
Реч је о доскоку.
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Слово о песниковоm oштроумљу и инвентивности, умећу да 
идеју дахом песничким у песму преточи. Дато му је да се сети, да 
каже собом и на свој начин: 

Истина је илузија
Као и живот,
Као љубав,

није песничка констатaција, већ је терцина из короне луцидних 
варијација на ову вечну тему саображена потреби песниковог јаства 
да изрази интелектуално и животно искуство. „Глава није добош / 
Нити је стара канта“ је једна из низа песниких духовних „трунки“. 
Оне убедљиво казују о особеној стваралачкој индивидуалности свог 
творитеља.

Пева се о великом рату, краљу, генералима („Генералов 
одговор и питање за њега“), налази „Пут до решења“, укршта 
„профано и свето“, сликује и мистификује песникова „прича“, 
витализује знано, версификују „наши дани“... мимо стереотипа, па 
опет на трагу традиције  и савремености песничког исказа

Говорило се 
Да ће после рата доћи и пензија и плата.
Те приче биле су за будале
Народне песме појеле су але.
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***

Џаба ми два ока, 
Ни једним  ништа не видим.
Овде је тотални мрак.
Смак.

Песник „прави песму“ „Старе приче“ од стварносних 
чињеница, прошлих и данашњих времена, које каткад допуњује 
оксиморонским „трункама.“ Сатиричне и иронијске нити са   
циничним назнакама успостављају везу са сатиричном поезијом 
стваралаца прошлих времена. То казује да Богдановић пише 
ангажовану поезију, чије теме „условљавају ширину и дубину 
уметничке поруке и својим општим друштвеним, етичким и 
филозофским значењем продубљује уметничку вредност дела“ 
(Ђого). 

Песничка студија „Тачка“ је комплексно певање из којег 
израњају мотиви низа тема у којима се стапа метафизика поетеске 
космогоније и песникова филозофија тачке.

Шта је тачка? 

Тачка је најтежа ствар на свету.

Центар је исто нека тачка,
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Све док те отуд не избаце.
Као из културног центра, 
А ти онда уживаш и не бакћеш се више
Са оним идиотима
Које су рођаци политичари довели
И који су нам појели доручак, ручак и вечеру,
А успут и године.

Кроз поетику тачке песник казује о појавама у друштву, 
критички поглед, сарказам и поруга актуелности теме на рачун 
друштвених скрупула снажи ангажман певања дубоке мисаоности.  
Певања и питања:

Због чега се Господ одлучио за човека,
То ће бити још једна света тајна.
Зна Господ шта је створио, 
Зато мора да трпи, 
А ви се чудите зашто ћути.

Реч је о песниковој домишљатости, инвентивности да 
онеобичи, да инверзијом и рефлексијом обезбеди другост контекста, 
читаоцима потпунији доживљај песме. Душан Стојковић с правом 
пише: „Стојан Богдановић је песник  чије се песме лако читају, а 
тешко заборављају“. Такво је и певање „Разговор са Мајком Божјом“ 
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у чијој сфери је аутобиографска „прича“ с песниковим визијама и 
промишљањима доживљеног  кроз поетичку призму  живота и    
меморације...

Кроз њу је испевана, и од њених „материјала“ остварен 
„компактан песнички пројекат“. Сазидан је Зид јединствене 
песничке архитектонике:

A сада почиње зидање. 
Цигла по цигла, Зид.
Зид по зид, књига.
Књига по књига, библиотека.
Нисмо дотле стигли,
Али никад се не зна.

Композиција, и драматургија зида казује о песниковим  
немирима, „стрепњама и зебњама“, песмом открива истине свога 
времена. У лични песничком систем, који може да створи само 
песник великог формата, што Богдановић и јесте, уноси судбинске 
мотиве који  имају универзалне вредности  препознатљиве по овом 
поднебљу.

О поетици Зида и времена сабрaног у мисли властите 
песме, песник пише: „Песме о зиду, Са зида, За зид, За зидање, За 
дозиђивање, За зазиђивање, За завиривање, За подвиривање, За (пре)
скакање, За замајавње, За насмејавање, За олајавање, За лај(ккковааа)



321

стојан богдановић

ање, За избегавње, За измрдавање, За зезање, За све, За свакога и 
никога“.

Oва поетика Богдановићеве поезије уверљиво казује колико 
је његова поезија „слика његовог живота и лика“, да је он, његов 
живот, ова поезија која, ако изузмемо конкретно, има универзално 
својство. Оно, без којег нема истинске поезије...Богдановићева  
поезија је рељефна, са висовима и урвинама, котама које казују 
да  зна да се нађе на врху, да сиђе у поноре и да све(т) види кроз 
земаљску судбину човека, свог бића  и речи.

Поезија збирке је комплексна зиданица саграђена од 
стамених материјала земаљског и небеског.... Она је, метафорички 
речено, његова вавилонска кула.

Завршна вишеделна поема је колофон певања под чијим 
сводом песник обавља песничку литургију из које се чује: „Помагај, 
Господе, ако Бога знаш“.

 У наслову је сумирана ингениозно нађена идеја песме која 
легитимише Богдановићеву нарочитост и представља га као лирика 
нашег времена. 

Он је разумљив и јасан песник (С. И.) свога живота и времена. 
Песник који умешно справља „густу чорбу“ од речи и мирођија овог 
тла. Међу многобројним дефиницијама поезије, Богдановићева 
досетљивост да „Поезија је густа чорба“**** казује о његовом 
експериментисању, и субверзивном односу према конвенционалним 
схватањима поезије. Пише поезију по властитом рецепту. Све оно 
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што му је усуд дао, „ставио је у песму“ кроз коју је доживео катарзу, 
што је утицало на његову контемплацију спољњег и унутрашњег. 
Отуда бројне теме  у којима је он „главни јунак“ и зид властите 
поезије... 

Богдановић живи са својом песмом, он је доживљава и као 
биће, отуда стихови: 

Узимам песму за руку
Гледа ме
Крупним очима
Радује се као дете 
Што може у душу
Да уђе.

Ововременост је и у језику ове поезије. Речи: лајкује, фејс, 
друштвена мрежа... зид ФБ профила.... указују на песников однос 
према  феноменима нових израза и чин су стваралачке инвентивности 
да их иронијски опесми. Отуд „маркетинг, мито, књижевне награде 
и остале зајебнације...“

На свој зид, онај виртуелни, видљиви и невидљиви окачио 
је животне слике са просторном поетиком која сеже у прошлост, 
обухвата ововремено са погледом на „светске мотиве“. Отуда 
стихови „Кинески зид је прављен да би у перспективи навлачио 
туристе“; „Римљани су били склони прављењу зидова“. 
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Хадријанов зид, Антонинов зид, Ђавољи зид, Северов зид, 
Трајанов зид,
И други њихови зидови, све до Шенгена.
А онда су се досетили да је бољи енглески параван.
Може се померати,
И то, на исток и на запад.
На западу се дошло до краја.
Индијанци су истребљени.
Каква срамна историја,

Констатује песник, градећи свој зид. Семантичка и метафоричка 
полифоничност је сумирала историјска и филозофско питања која у 
песниковој оптици граде садржајну поезију свевременог дискурса.  
Хуморна, иронична везива обезбеђују занимљивост наративног тока  
и пријемчивост песме. „Има зидова великих као песма“, „Она излази 
из душе“, „А поезија није у моћи свакога“, пише песник смислено 
узиђујући у Зид = Певања  и поимања  поезије. „И мит је урачунат“ 
у зид  ове космопоетске грађевине. 

„Шта ће ти одговор без питања, и то је питање“ гласи стих 
песника који ће дистихом „Не бојим се питања,бојим се одговора“,
завршити вишеслојно певање, стигавши до зида у који је узидао 
личну историју и филозофију, традицију, поднебље, топонимију 
и митологију овог поднебља. Све то  потврђују високе коте зида 
/ња (певања) Стојана Богдановића... Извансеријског, самосвојног 
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песничкиг концепта,  после чијег читања се поставља питање: Шта 
се налази иза зида у који се песник, и филозоф Стојан Богдановић, 
вољом песме преобразио?

Сретење Господње 2015.
_______________

*„Зид је и онде где га не видимо. Онај највећи стоји испред нас самих. Нису га 
изградиле никакве саможиве цивилизације и државе нити божанска надмоћ, а 
његов градитељ не сећа се свог труда. Он је, равнодушно речено, наша личност. 
Унутар њега влада себична гравитација која нас, несигурно, држи на окупу; све 
што дотле допре изобличено је њеном снагом. Чак и кад се капије благонаклоно 
отворе, кроз њих пролазе само одабране војске и номади. А најчешће, као иза 
Планковог зида, нисмо сигурни шта се тамо догађа. И слепо подржани силама које 
не распознајемо нити признајемо, стигнемо, ипак, да проживимо свој век.  Можда 
би раскошну повест једне метафоре ваљало окончати још пре њеног настанка. Јер 
само ту зида, напокон, нема.“ Блог Г. Чомић

**А створи Господ Бог човека од праха земаљскога, и дуну му у нос дух животни; 
и поста човек душа жива. 1 Мојс. 2. 7.

***
Уметност је подухват читаве личности. И зато је у основи трагична. Кафка

****
У Богдановићевој поезији има  читава збирка стихованих мисли о поезији. О 
песми. Оне су  нуклеус његове песничке филозофије. Резултат су промишљања, 
као и трагања за одговором: Шта је поезија? Шта  је песма? 
(Занимљива је идеја да је поезија и гастрологија. Независно од овог песника,  
својевремено су Марк Стренд и Чарлс Симић повезали кулинарство и поезију. 
Писали су „како у поезији, као и у кувању,  све зависи од финих малих потеза који 
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потичу од дугог искуства или изненадног удара инспирације“ Стојан Богдановић 
је о томе написао песму која, између осталог, говори о томе, и више од тога шта 
је поезија.

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 папјазанију
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

Из збирке: човек песма, 2007.

1(„ Не знам, бабо, да ли сам ти одговорио на питање зашто ме ова комунистичка 
пцета толко  лају и глођу. Можда и нема одговора. Записао је на крају своје прозе 
Иван Ивановић)
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БЕЛЕШКА О ПЕСНИКУ

Стојан Богдановић је рођен 1944. године у Великом Боњинцу, 
Бабушница. Основну школу и гимназију завршио је у Књажевцу. 
Студирао је у Београду, Паризу и Новом Саду. Доктор је 
математичких наука. Пише поезију, приче, есеје, афоризме... 
Објавио је следеће књиге: Биг Бен, песме (Београд, 1977), 
Одлазим а остаје нејасно, песме (Крушевац – Књажевац, 
1990), Зна се, песме (Ниш, 1991), Црна рупа, песме (Зајечар, 
2003; Ниш, 2004), Господар, песме (Ниш, 2004), Човек песма, 
песме (Врање, 2007), Бдења и буђења, песме (коауторска, 
Сврљиг – Књажевац, 2010), Трунке, кратка проза (Панчево, 
2011/2012; Књажевац, 2011), О да, песме (Књажевац – 
Београд, 2013), Криво дрво, поема, (Ниш, 2014), Криво дрво, 
песме (Књажевац, 2014), Сабране песме, (Књажевац, 2014), 
Обзнана, афоризми (Ниш, 2014), Ода Господу, песме (Ниш, 
2014), Кратке, кратке приче (Књажевац, 2015). Песме су му 
превођене на енглески, француски, румунски, италијански, 
грчки и пољски језик. Уредник је у часопису „Исток“. Почасни 
је грађанин Књажевца. Добитник је награде ,,11. јануар“, 
највећег признања града Ниша.
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