
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Стојан Богдановић 
          ОДЛАЗИМ А ОСТАЈЕ НЕЈАСНО



 

 

САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У р е д н и ц и 

Љубиша Ђидић 

Драган Јовановић 

Драгомир Лазић 
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иди едипе 

 

 

 
покуњен помало зле воље увежбава јефтине 

љубавне игре искуством великог мајстора надомешта 
при том до изражаја долази страст за пешачењем 

док га девојчице траже у шољици кафе замишља себе 

као бога између суве планине и бабичке горе 

појашњава му се како је арсеније богдановић 1240 
године стигао у месић већ у сутону страст га обузима 

сасвим предаје се свршава потпуно разложно потом 

смирен замишља блитву с рибом из панонског мора 
и тихо едипу шапуће на увце иди иди 

јеби си матер 
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равнодневница над панчевачким ритом 

(детаљ) 

 

 
подне 
враћам се из београда 

дочекују ме румуни 

интересују се за црногорску поезију 
доносим књижевну реч 

и сваког дана мислим 

шта треба 
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одлазим а остаје нејасно 

 

 
није поштено да вам сада кажем да сам 

спавао са платоном још као дечак и није 

он једина курва са којом сам спавао 
са некима је то дуже трајало 

приликом упознавања били смо помало 

обазриви после он ме све више волео 
било ми је непријатно да му кажем 

људи у граду показују прстом на мене 

ни политичари нису равнодушни 
у градској библиотеци изналазим старе и 

нове курве бришем прашину разазнајем им лице 

грлим их грлимо се грлимо улазим у њих 

видим ушао сам у погрешно црево 
хватамо се у коштац черечимо и кидишемо 

кидам парче по парче не предају се 

(курве често лежу али ретко спавају) 
избацују ме на улицу голишав претим 

са асфалта подижем себи морал објашњавам 

толико пута дочекали смо заједно нову годину 
и толике године сам га неговао 

подавао ми се и када је био болестан 

имао сам право али косо а сада 

одлазим а остаје нејасно 
да ли ћемо до краја месеца морати 

да опонашамо диогена 
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књижевна порота 

 

 
потребно је извесно време да живимо 

да бисмо могли незнатно мало да умиремо 

успемо ли да измислимо бар једно шепаво 
слово онако мртви бринућемо о његовој судбини 

сећајући се имена неких људи из литературе 

наизменично ћемо постављати питања 
студенти ће одговарати опседнути проблемима узраста 

надајући се да нико неће приметити 

оних неколико лоших стихова пред конобаром 
гласно ћемо поставити суштинско питање 

одговор ћемо појаснити придржавајући се  

правила о методи дубље ћемо анализирати 

саговорника из психологије позајмићемо 
чекић и длето лукаво ћемо му понудити 

стрпљење затим једним прецизним ударцем 

покушаћемо да му отворимо лобању 
не успемо ли опростићемо му што је такав 

и препустићемо га онима који су вештији 

у обављању овако сложених и одговорних послова 
после завршене школе покушаваћемо исто 

неко време још живећемо под утиском 

да нам је ствар у рукама потом ћемо кренути 

старим путем повремено ћемо се заустављати 
убеђени да добро мислимо 

у његовом присуству оговараћемо  познатије књижевнике 

доживи ли пристојну старост од рецимо сто двеста година 
схватиће да је одживео и да је успео 

у то време неће се појављивати људи 

ради лажног сведочења порота ће бити у пуном саставу 

међутим 
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извесно је нису сви пси боксери 

 

 
за време погреба намерно ћу испасти 

из ковчега да би збунио публику 

ескивираћу боксера после борбе са супругом 
пошто се будем измигољио из конопаца 

љубазно ћемо га дочекати као правог песника 

на почетку разговора упозорићу га  
на обавезе које га очекују по изласку његове  

прве књиге и понашање према критичарима 
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ако сократ сврати у вашу кућу 

 

 
без бриге нико не једе поезију 

ако којим случајем у вашу кућу сврати сократ 

замолите мајку да за њега размести кревет 
у гостинској соби потрудите се и ви 

за ту прилику потребно је само мало соли и 

парче хлеба ако имате 
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докле су стигли песници од којих се много очекује 

 

 
степен изненађења уз садејство свих расположивих 

снага препад и избор терена са тежом конфигурацијом песме 

неминовно доводе до резултата које ћемо изложити 
мртва војска песника неуморно збуњује непријатеља 

поражене чете повлаче се и налазе подршку у дубинама 

националних библиотека млади песници и писци уопште 
повлаче се по клиникама неки већ имају чир ууууууууу 

стомаку неки засути оспама покушавају изаћи 

кроз одшкринута врата довикујући будућим учитељицама 
прошло је време самозадовољавања и ако треба 

употребићемо силу морамо прећи на конкретне ствари 

а што се поезије тиче то ће нам бити први послератни 

домаћи задатак обећавамо да ћемо га самостално урадити 
 

попови и учитељи нису оптимисти али ствар стоји 

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

 

 
одмарајући спремам се да пишем поезију 

уморивши се довољно осећам задовољство мало знам 

посећујем неке пријатеље знају много видим страшно 
не могу да се сетим да ли је мој пријатељ платон 

био у праву изговоривши истину није добар онај 

ко мало зна ако је реч о поезији онда јасно је 
гласније ће певати а ја морам да храним канаринца 

иначе од поезије ништа једног дана верујем 

нико неће писати поезију а данашњи песници  
подучаваће смеху нечије родитеље 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

да ли ће јапанац  

успети да порасте 

(ако променимо 

боју пиринча) 





да ли ће јапанац  

успети да порасте 

(ако променимо 

боју пиринча) 
 

микану 

 
 
по навици тражим песме у пољима 

у очекивању позива узимам панталоне 

испод пегле обећавам вечерас 
нећу се напити 

у формалним теоријама тога нема а 

што се тиче појма семантичке последице 
из хипотезе излази g fregeov начин писања 

уопште ми не одговара те се машам russelovog 

при том је principia mathematica заиста 

изванредно написана с друге стране 
мудрост запада 

 

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

 

 
на улазу у поезију испуњавам формулар 

штампаним словима исписујем биг бен 

на другом спрату продајем га службеници 
најпре разгледа главу власника 

потом уобичајена питања о пореклу 

 
ја сам унук николе г богдановића 

каплара из штаба моравске дивизије 

 
усуђујем се одоздо 

 

не мислите ваљда да ме жените 

 
гледа биг бен одмахује преко телефона 

и г уреднику саопштава тачно време 

 
касније ћемо видети шта о томе мисли ајнштајн 
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престолонаследник лично 

 

 

 
бришем зној и 
ућуткујем жену 

деци претим богом 

није ме баш задужио 
обмануо ме озбиљно 

последњи пут 

приликом пробоја солунског фронта 

када сам једном егејцу 
оставио леву ногу 

ратни другови су помогли 

да је лепо прережем 
тада 

престолонаследник лично 

одликовао ме 
и обећао земљу 

после 

било је пречег посла 

он и председник владе 
стално су заузети 

срео сам га једанпут 

у сну 
и 

журио је 

да прошеви свастику 
разумем га 

млад је 
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недељни ручак заказан је за 13 h 

припреме пред полазак обавезне 

четку проналазим у купатилу 
баба ми објашњава 

где јој је место на слици 

свечано излазимо у јавност 
пред вратима позирамо 

потом групно улазимо у главу 

из ње вадим фотографију 
и целу фамилију вешам 

на зид испред нас 

 

даље се не сећам 
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после смрти таште 

 

 
осећа се празник прасе и 

пуњена ћурка 

тек десет часова 
младеж гура се са стране 

гледа песника очекује реч 

лебди питање 
да ли сте прочитали моју последњу 

књигу 
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пита моја жена 

шта ћемо са брамсом 

 

 
уобичајена расправа у кући 
у присуству брамса и мађарских цигана 

врше се припреме за починак 

фројд већ спава у девојачкој соби 
 

преморени пажљиво бирамо најближи кревет 

за почетак песме довољно 

 
сутра за време доручка причаћемо са фројдом 

а брамсу ако буде досадно 

понудићемо цигане 
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опет сам одлучио да пишем 

поигравам се машином 

пипкам је 
слова надошла 

исправим парче 

и добро увежбаним покретима ставим га унутра 
 

испод прста осећам није сасвим равно 

и однекуд чујем 
тако тако 
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октобра 1977 у београду 

 

 
стрпљиво чекам да се појави ас 

онако у деловима 

томаж шаламун не мисли 
да је језик деструктиван 

пред зору 

предлажем повратак поезији 
итд напољу 

устајем рано 

да не бих остао без ципела 
уосталом 

човечанство се може спасти 

само ако на време једе и доста спава 
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атину преплавили ходочасници 

европски па и други 

призор несвакидашњи 
грци оптимистички расположени 

врше припреме за покрштавање зевса 

он разочаран представом у епидаурусу 
забарикадирао се на олимпу 

повремено прима посете 

на енглеском немачком француском 
на грчком цена је 50 драхми 

деца имају попуст жене ништа 

на свакој улазници дежурни је перикле 

лево је потпис гувернера провинције 
десно један нечитак 
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измислио сам мрежу за хватање глагола 

приликом дизања доста тога ми испадне 

ипак бележим и стављам у задњи џеп песме 
месо заједно са реуматичним костима 

излажем сунцу 

кад мрави скину месо кости наставе 
а глагол чучи у хладовини и чека 

чека да исусу порасту сисице 
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улази у мозак  

прескочи по који нерв 

цепа постељицу 
и смешта се 

при дну дубоко дише 

трну истурени делови 
од надимања 

пред крај искрадам се 

наизглед порастао 
остајем сам 

мамуран 
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лекција из историје 

 

 
грађански рат у америци  

завршен је 

томе 201 година 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

глас за песника
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глас за песника 

 

 
уз почасти и уважавања 

био сам присутан 

публика се спасла поезије 
(али не и вечере) 

а песник може ли се спасти 

или мора да се опонаша 
писац из новина 

задовољиће се он 

публиком макар и школском 
социјално порекло није важно 

уопште важно је 

бити јести пити умерено прсте ломити 

немате ли позајмљујте 
успех загарантован је користите ли апарат 

за ломљење трђих костију 

песника не можете уморити 
дозвољавајући му да буде гладан 

протегнуће се супротно 

медицинским разлозима 
буде ли морао изуће ципеле 

изабравши право место скратиће песму 

на теткином каучу сачекаће публику 

док она спава загрејаће се просторија 
буде ли превише топло изустиће 

драги моји да ли ћемо га разумети 

одговориће наследници  
слава им 
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потписали смо самоуправни споразум 

потом сам одлучио 

у присуству р м рилкеа 
поезију потребно је писати 

како песник мора имати не 

о томе ћете чути од песника али 
боље сами размислите да 

излазак на сцену није на одмет 

ту има и женског света 
простор свакако 

неопходан за ту врсту посла 

на почетку песме сигурности ради 

ортонормирати базу 
(најпогоднији је gram-schmidtov postupak) 

и пажљиво затворити врата 

алгебра је у питању 
ако вас нешто заболи 

знајте жалба не одлаже извршење 

судији за прекршаје на потпис 
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у стомаку главног уредника ничег стваралачког 

 

 
усредсређујем се на најближе 

деци кидам уши 

глас америке ионако нико више не слуша 
док љ ј парафразира мао це тунга 

са неколико динара у џепу препиру се  

пикавци у пепељари гости клуба књижевника 
неуморно просипају цара лазара а 

царицу        нарочито 

осетно узбуђени у политици 
пре утакмице југославија – румунија 

изузетно храбар човек а 

 

недостаје нешто обично 
као одбрана сократова 

 

машина за сецкање имена 
извињава се читаоцима 

аутори нису важни 

уочи првог маја и 
у дане државних празника крије се 

иза црвених слова 

црни на потезу добија 

бели 
срећом лист је локалног карактера 
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на том једночасовном путу највеселији 

 

 
погледи нам се умножавају догледно 

сваки на своју страну 

кријемо испод хаљине успут 
наглим трзајима кидамо заноктице 

комад по комад 

инфилтрира се крв 
неке обзнањује црвенило 

снебивам се 

потом журно скупљам речи и 
улазећи распитујем се за децу 

пошто су ме уверила да уласком 

у свет одраслих нису ништа 

посебно добили (кекс и тетра млеко!) 
интензивно о свему поразмислио сам 

својим великим 

ауторитетом задужим једно наивно 
парче стограмске хартије 

упамти понешто уместо мене 

гласно погледам се у полици за књиге 
дуго био сам одсутан 

да у француској 

остатак задржите 

а у граду људи гласно причају 
 

на том једночасовном путу највеселији 

био је руди чајавец 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ad acta



 



 

 

AD ACTA 

 
Жали се мој један пријатељ Касно је 

Почео и у деветнаестој тек први пут 

Био у неком другом стању Наравно Ја 
Сам тада био на службеном путу 

Други пак мој најбољи 

Пријатељ опет жали што никада није 
Био тако гладан као сада Ја 

Сам раније јео уместо себе Друге 

Нисам питао Пардон Да ли сте Ви 
Јели или је Ја сам тада био 

Ви сте то знали али ја сада 

Признајем Одавно Почео сам ДА НЕ 

Пијем Латим се за цигарету 
(У последње време све чешће) 

Разуме се Из туђе кутије Не 

Купујем их јер штетне су по туђе 
Здравље Па сад нема смисла Ви 

Друго нешто да радите а ја 

Песме да пишем Ја и Не 
Рачунам да ћу од Вас баш добити 

Нобелову награду У поверењу ћу 

Рећи сумњу Писци се 

Стављају ad acta Још нешто  
Чини се да постоји нека разлика 

Између задужбине И М Коларца увече 

И панчевачке млекаре у подне 
Па сад нема смисла Ја да једем 

Свој сопствени црвени реп или пак 

Само за њега да живим Јер они горе 

Испљуваће нешто Што није важно 
Бар ће се знати Ако су плаве крви 

Биће плаво Суд је једногласно  

Одлучио У овом случају Сведоци 
Нису потребни 
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тв дневник 11 и 12 02 1977 

1 и 2 програм 
 

6h 19 минута vw на панчевачком мосту 

“руди чајавец” каже стигао је марко 
јанковић у студију бе тражимо преко 

портира да га позове у дому синдиката 

лед зеппелин али нас не пуштају једна 

дама купује нам књижевне новине нема 
момчилових песама попили смо а 

могли смо да гледамо филм договарамо 

писање заједничке књиге разлог  
500000 старих динара нису код куће 

крца давид такође а имамо само  

још један динар келнеру смо дали  
мало мање но што је требало да му дамо 

бату и његовог упадљивог пратиоца 

с богом остављамо новом београду 

једино што је забрињавајуће пратилац 
када се узбуди има обичај да бљује 

а зуба мора да жури ташти 

вукајло и ја растајемо се морам жену да  
водим на рођендан код пријатеља а 

он мора од маме да узме писмо из 

љубљане заборавио сам звао је 

азру бар десет пута а одушевила га 
песма р з додуше набоде и он 

по неки пут у клубу просветних радника 

честитке на телевизији цртани филм 
пошто смо попили водку сада морамо 

јеб мој стари пријатељ пера са 

бензинске пумпе страшно га воли док 
његова жена ужива у другим стварима 

ако баш хоћете могу и да кажем 

нећу више употребљавати велика слова  

(и малим се могу писати велике речи) 
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а ливада из песме каже нисам код куће 

жена ми даје кашику а ја размишљам 

где сам оставио ципеле можда 
чизме али бане је ушао у слободу бос 

а мене је пријатно изненадила једна 

жена судија за прекршаје уз уобичајену  
музику за ту прилику откопчах 

шлиц и 

извадих књигу време поче сулудо да 
се смеје а из шармантног судије помаља 

главу господин секс надаље све клизи 

клизи екипно првенство наставља се 

на пп полигону смењују се писци и песници 
а и прозни по изласку из дневника 

пењем се на кухињски сто и вадим указ 

који сам потписао још 23 априла 1967 
уз доста напора пробијам чеону кост и 

присутним грађанима саопштавам да сам 

свог упадљивог пратиоца прогласио за 
мајстора што је својим понашањем и 

заслужио и доказао да није немачког 

порекла јер ради суботом и недељом 

празником нарочито осећам свраб улази 
полако али сигурно у савремену српску 

поезију колегиница из едиције воли т 

шаламуна али некако нису у интимним 
односима што ми није криво иако сам 

љубоморан на словенца кад већ немам други 

избор задовољно их препуштам критичарима 

наравно нашим боља казна не постоји 
(не односи се на ј л прим с б) 
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остављам ствар за сутра 
 

 

крену све 
од узбуђења 

како ће ми ући кроз поцепани 

          џеп 
          а њему набубрила бешика 

иако о њему посебно 

      водио сам књиговодство 
у разговору спомињана је и анти 

материја     бар последњих дана 

      било је ок мада 

кључаоница давно зарђала је а 
                  данас смо установили 

           и виолински кључ 

надлежни орган није водио уредну 
      евиденцију према закону 

рибе и инсекти имају предност 

       над осталима 
      што се darwina тиче 

о томе други пут али 

       насамо 

      осећам поново могу да 
       пишам 

            хватам коња за гриву 

            повлачим један потез уназад и 
       остављам ствар за 

сутра            simplon orient expres 

         горе трећи лежај десно 

         господин из тринидада 
         они испод су празни 

         изнад мене енглескиња 

да ли је могуће изаћи из ваше земље 
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почетак песме 

 

 
почетак песме увек је пргав 

и нема никакве везе са теоријом скупова 

и прилично ми ствара проблеме 
недавно у зрењанину у војводини када сам 

хтео да платим 

установим и запрепастим се 
не 

нико ми није украо новчаник 

(како је то уобичајено у оваквим приликама) 
тог момента заборавио сам  

(много година касније сетио сам се) 

једног значајног српског песника 

савременика у џепу старих фармерки 
(куповао сам их обично 

од цигана из малог лондона) 

телефоном пробудио сам оца 
све је црнији 

све више личи на мене 

(ту ваљда важну улогу играју наследни фактори) 
ствара ми проблеме 

а почетак песме је пргав 
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поезију потребно је писати 

излазак на сцену није на одмет 

ту има и женског света 
простор свакако 

неопходан за ту врсту посла 
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кап по кап 

озго 

пуштам певцу крв 
ето 
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замке ћирилског вира 
   Вукашину Костићу 

 

 
паде ми песма с главе 

у дубок ћирилски вир 

док чекам клобук 
мислим 
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