


Стојан Богдановић

РАДУЈЕМ СЕ
ШТО НИСАМ БОГ



Главни и одговорни уредник
БИЉАНА БАНИЋ

Издавач
НАИС-ПРИНТ, НИШ

Човек који бди над мојим књигама је
ДРАГОСЛАВ МИЛИЋ ИЗ ВЕЛИКОГ БОЊИНЦА



САДРЖАЈ

РАДУЈЕМ СЕ ШТО НИСАМ БОГ   ................   7
Радујем се што нисам бог   ...............................   9

ХОРО(Р)СКОП   ..............................................   63
Хоро(р)скоп   ....................................................   65

НИШКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ   .............................   83
Нишке разгледнице   .......................................   85

ПОСЛАНИЦЕ И ОТПИСИ   ........................   107
Посланица Књажевчанима   .........................   109
Посланица друга Књажевчанима   ...............   111
Уз посланицу Павлову Коринћанима   ........   121
Хвала Ти, Господе!   ......................................   122
Отпис на једно одвратно писмо
Мирославу Б. Д.   ...........................................   128
Нисам више у Нишу   ....................................   131
Отпис на још једно писмо   ..........................   135
ДНК   ..............................................................   136
Тескоба   .........................................................   139
Зимско писмо   ...............................................   140
Шта ви мислите о томе?   .............................   141
После Машине интервенције   .....................   142

СКАКАВАЦ   .................................................   145



Скакавац   .......................................................   147
Главна улога у представи   ............................   152
Једног лепог дана   ........................................   153
Ако вам ово није смешно   ............................   154
Смрт није скакавац   ......................................   155
Уз чај   .............................................................   156

ПТИЦЕ   .........................................................   157
Птице   ............................................................   159

КАМЕН   ........................................................   165
Камен   ............................................................   167
Као Гаврило на Благовест   ...........................   171

ЖИВОТ   ........................................................   173
Живот   ...........................................................   175
Гле апсурда   ..................................................   176
Поред Нишаве   .............................................   177
Време ради на црно   ....................................   178
Зујање   ...........................................................   179
Како су ми сместили   ...................................   180
Као да ништа ни било није   .........................   181
Живот иде а она чека   ..................................   182
Спасавај се како знаш и умеш   ....................   184
Јабуке и вино   ................................................   185
Ако ти је живот робија   ................................   186
Чекају   ............................................................   187



УДОВАЦ   .......................................................   189
Удовац   ...........................................................   191
Круг   ...............................................................   197
Ако   ................................................................   198

ДОКЛЕ САМ СТИГАО   ...............................   199
Докле сам стигао   .........................................   201
Свет је цвет   ..................................................   211
Главоња   ........................................................   215
Непријатељи   ................................................   216

КЛИН   ............................................................   219
Клин   ..............................................................   221

ДИОГЕН   .......................................................   227
Диоген тражи себе   .......................................   229

ЕПИЛОГ   .......................................................   233

ОБЈАШЊЕЊА   .............................................   237
Објашњења уз Нишке разгледнице   ...........   239

БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА   ........................   247





РАДУЈЕМ СЕ ШТО 
НИСАМ БОГ

КЉУЧ 

Песма је кључ за све браве,
Откључава сваку душу! 
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РАДУЈЕМ СЕ ШТО НИСАМ БОГ

Ако сте мислили да ћете овде 
наћи неку логику, 
саветујем 
да се одмах манете ћоравог посла.

1
Кажу да је овако било.

Песник је у рукама држао живот,
Створио је Бога.
Живог Бога.
Када је мали порастао
Уграбио је тренутак,
А то је вечност,
Отео је творцу вечни живот
Како би се поред песника
Провукао у славу.

Због те ујдурме разапели су га.
Песника још увек распињу
Због те мале несмотрености.

2
Песник је Бога измислио. 
Годинама контао је
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и није сконтао како је настао свет, 
Ко је створио свет, 
Где је почетак? 
Творац био му је потребан. 
А онда се потајно надао 
да ће се тај присетити како,
када и зашто је 
створио овај свет. 
Зар му је био мали  
па је морао да прави 
и оне друге? 
Међу толиким световима 
стварао је и унутрашње. 
Из њих су излазили нови и нови светови.  
Тај човек никада да стане. 
Као да је живот бесконачан.

3
Као да је живот његова
(без)лична својина.
Зато се људи и понашају
Тако неодговорно према животу
Јер он није њихов.
Они га само живе
И то на одређено време. 
За то плаћају велику кирију,
Велика је цена 
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За кожу у којој је смештен
Тај јадник.
 
Ако почне да пуца кожа, 
пукла је мисао. 

Рана се не може закрпити парама. 

Често је добро да исцури мисао 
и да настави живот.

4
Песник је створио Бога 
из љубави. 
Није знао шта ће 
ни како ће с љубављу 
и реши да створи њега. 
Да може стално 
да излива љубав 
а да то не шкоди другима.  

Песнику паде на памет, 
а коме би другом,  
да њега прогласи за творца свега лепог. 
Као да је лепота његова приватна ствар. 

Али лепота има свој век. 
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Иако се ни за њу не зна 
када је створена. 
Она се увек негде промакне, 
кроз неку рупицу, 
и када се нико не нада 
она се насмеши. 
Као да је она сам стих. 

Лепота се ствара, 
и песник као сваки 
добар родитељ 
који воли своју децу, 
своје стихове, 
пуста је да иде у свет. 

5
И када је Бог створио жену, 
онда нико више није морао 
да сања и да машта о лепоти. 
Песник је требало да је дочара, 
да је ваздигне. 
Тако почињу муке са поезијом. 
Поезија је велика мука. 
Срећом, људи,
бар већина њих, 
то не знају. 
А неки и не схватају. 
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6
Жена је одмах умислила 
да је она најлепша, 
и то не само на овом свету, 
Да њој припада сва поезија. 
Ако јој то и признамо, 
шта онда да кажемо 
другим женама из других светова? 

Шта ће рећи други људи 
из других светова. 
Да ли се све једнако види из тих светова? 
Ако би се видело све једнако, 
онда би то било ружно. 
Свет би постао један, 
Грозан, силан и ружан, 
Човек би био стално тужан.   

7
Поред песника и остали су почели 
да измишљају богове. 
Најпре су то радили кришом. 
Када су се богови намножили као данас, 
онда су почели да негодују. 
Најзад, после силних перипетија и ратовања  
нашли су решење. 
Из те гомиле једнога су 
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прогласили за поглавицу. 
Дошли су на песниково. 
Нису се усрећили. 
Чинило им се 
да је то решење најбоље.

8
Појавили су се и филозофи. 
Они су неке богове ликвидирали. 
Неке су живе закопали. 
Неки филозофи су смислили 
да им Бог није ни потребан. 

Вртели су се у кругу, 
по кругу, 
на кругу. 
Вртели су кругове
и ништа. 

9
Неки од њих, 
Они виђенији,
који су се међу првима сетили ове теме, 
тврдили су да су да су га видели, 
да су с њим разговарали. 
Један је чак набавио неко камење 
на коме је било као нешто урезано 
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и тврдио је да му је то Бог поклонио. 
После је тврдио да му је Бог наредио 
да се држи тога 
што је на камену урезано. 
Али није умео да то прочита. 
Када су то неки прочитали, 
испоставило се да су прочитали 
тога преваранта. 
Али протумачили нису 
шта је тамо било урезано. 
Још се заказују гозбе 
на којима се расправља 
да ли је он био у праву 
или је успео да обмане цео свет. 

Сви знају,
У камен се урезује само време.

10
Руља је на препоруку веровала 
да је Бог свемоћан. 
Да му се треба стално молити. 
Да му треба приносити жртве. 
Неки су га замишљали као оног пијаног, 
брадатог,  
Руса са Кавказа, 
који је надживео многе своје саплеменике 
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и који 
је имао доста потомака 
да њима покрије већи део Русије. 

Срби који не знају одакле су дошли, 
а ни куда иду, 
такође мисле да су потомци овога Руса. 
У ствари важи обрнуто. 
Јер Руси су од јужних народа 
примили писмо и са њиме су дошле 
и разне друге подвале, 
па и веровање 
да је Бог створио свет.  
Недостаје и њима тај кључни стих 
који би био доказ о Творцу. 
И боље је тако. 
Због песника. 
Не због Творца. 
Боље је и због Срба, 
бар имају неку илузију. 
А песника је у нас увек било 
више него људи. 

11
Боље је што се не зна 
за почетак света. 
Ако га до данас нико није пронашао
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ми ћемо веровати да он и не постоји. 
А то би значило да је свет бесконачан, 
тј. без почетка. 
А то пак значи да нема ни краја. 
Ако би са ове стране био крај, 
онда то не би представљало 
никакав проблем за нас, 
ми бисмо се окренули назад. 
Могли смо ићи натрачке 
и без окретања. 
То је свет често радио. 
Кад год је ушао у тупик. 
И ништа се није десило. 
Зато што је то све мисао, 
Чак и поезија. 

Без песника нема поезије, 
па нема ни Бога.

12
Поезија не може без душе. 
За то је потребан и крик. 
Тако постаје човек. 
Сваког човека је створио бол. 
И крик. 
Крик. 
Тако је постала и мисао 
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коју сада зовемо песник. 

13
Наш песник  
одавно умро је, 
али жив је.
И све је живљи. 
Што се чудите? 
Када је Бог створио нашег краља 
Препознавали смо га по венцу и аури. 
Жене су га знале по мушкој лепоти. 
Чим имате лепоту, 
одмах се ту створи и љубомора. 
Зар се не сећате? 

Дошли су неки из света 
а међу браћом нашом пронашли су 
и неке своје. 
Кренули су да отимају нашу земљу, 
наше жене, 
убијаху људе, 
браћу нашу. 

Напокон дошао  је наш песник. 
Измислио је нашу српску душу. 
Удахнуо нам је душу. 
Наша је душа почела да се распростире по 
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пољима. 
Наша душа је била обележје наше земље. 
Она се вијорила на сваком крсту 
који је био забоден у нашу земљу. 
Наша је душа на свакој крстопутини. 
Она је наш путоказ. 
Наша душа је наша застава. 
Наша мучена душа је наш грб. 
Не зна се какве везе имају грб и грбина. 
Ваљда је грбина велики грб 
на коме је наш песник изнео 
нашу српску душу на видело. 
Наш је песник 
од српске душе направио себи кућу. 
Иако ништа није вечито 
његова је кућа вечита, 
јер је он своју душу поклонио српској души. 
И она је његова кућа. 
Во веки векова.

14
Душа није ствар коју бисмо држали у 
фрижидеру. 
Северни и јужни пол су природни фрижидери.
Тамо се земља споро врти. 
Просто се не чује њена шкрипа. 
Не чује се ни на екватору 
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јер је у комшилуку велика галама. 

15
Велика је брзина живота. 
Бржа од звука, 
али не достиже сунце.
Њен домет је земља. 
И живот се мора тиме задовољити 
иако неки мисле 
да ће им фрижидер продужити живот. 
Заблуда је то велика. 
Лед није живот. 

16
Погрешно је било и то 
што су неки мислили 
да магарац може преносити мисао. 
Тако су га и натоварили. 
Мисија је пропала 
јер је та мисао створена 
да иде за овцама, 
а да о свима њима брине господар. 
Уз помоћ паса. 

Испада да су у животу веома важни пси. 
И њих су упрегли. 
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Пси ће убудуће вући магарце и коње, 
А све ће њих човек носити
У својој глави,
Као успомену на живот.

17
Пси ће човеку бити потребни 
да на чистац из шуме мисли 
истерају праву. 
И да му покажу која је. 

Права ће бити она на коју лају, 
а не она коју не познају.

18
Пси су некада били чувари. 
Били су дресирани. 
Дошло је неко друго време. 
Пасје време. 
Они више не лају само на непознате. 
Лају на све и свашта. 
Лају се и међусобно. 
Жестоко. 
Само да би могли да једу
Као богаташи. 
Али да нешто остане и да сакрију. 
А за то им је потребна 
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растресита земља.

У озбиљној држави све је то
Немогуће.
Али и најозбиљније државе 
Пропале су.

Да би се изградило
Нешто што ће се свима чинити 
да је боље, 
па чак и лепше
Било би добро све то срушити.
Поравнати рачуне,
Очистити и поравнати земљу.
Проблем је наћи лепо време
И погодити тачку ослонца.

Али постоје људи који то 
Умеју, хоће и могу.

Ако већ морате целог живота 
да изигравате пса трагача,
Тражите човека!

19
Никоме није потребан пас 
који зна да чува само једну коску. 
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Расна будала би морала 
да зна да чува 
најмање 208 туђих костију, 
то је просек. 
Она би морала знати 
да сачува и својих 208 костију, 
то је просек, 
иначе ће та мисао исцурити. 
И овако и онако је будала. 

Расан пас би могао да постане сфинга. 
Али пас не зна да то не зависи од њега. 
Да ли ће он то постати 
зависи чија је то џукела. 

Мора се наћи и уметник 
који ће му наместити све 
што му је потребно 
да би пред туристима могао играти 
своју улогу. 
Да му пред туристима стоји
Ваздан укрућен.

За уметника је важна тишина и простор 
у коме би могао да се разигра. 
Да се игра са својим псима из главе. 
За пса важно је да лаје и да ћути. 
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20
Када је човека стегла реума 
сетио се и песника и бога. 
Лутао је по мислима. 
Био је у двоумици 
да ли је затајио песник 
када је створио бога 
или је бог затајио. 

Бог је створио разне псе. 
Пси чувари здравља су оманули. 
Нису довољно дубоко закопали коске. 
Измакле су се
испод тананог покривача. 
Навукле су влагу. 
А негде је почела 
нека рђа да их глође. 
Њима ништа, 
али човека боли. 

Они који су се сретали са богом 
кажу да је он стално млад. 
Ако и јесте, 
не завидите му. 
Али проблем је што га 
никада нема у ординацији. 
Човека највише боли 
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када нема дежурног,
Или за време викенда
Када су сви пси с милим богом
Отишли у лов на дивље
Патке, гуске... 
Нема коме да каже 
да је његов последњи 
чувар здравља нестао 
при преласку на летње рачунање времена.
 
Можда је човек у заблуди. 
А можда су му ловци упуцали пса 
зато што им је нападао жене, 
а острвио се и на децу. 

21
Болесници, 
и не само они, 
имају потребу 
да као мисао уђу у туђу главу. 
Њима то нешто значи. 
Били би спокојни 
када би били сигурни 
да ће се то и десити. 
А она глава само постаје тежа. 
На крају када буде реч о њима 
биће то о болесницима. 
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22
Тело је савршена организација мисли. 
Не тече само крв кроз жиле, 
Нити су црева олуци 
кроз које се спроводи. 
Организација тела би могла послужити 
и за организацију мисли. 
Мисао зависи од тела. 
Али када изађе, 
она би могла њиме и да влада. 
Увек је проблем туђа мисао. 

23
О смислу живота 
би требало да размишља онај 
који има намеру да га ствара, 
па напосе и онај који га је створио. 
Људски би било да у њега верујемо.  

24
Човек ће ваздан носити мртве. 
Чак и онда када му то није по вољи. 
Љутиће се, залуд. 
Са њима ће отићи 
И његова мисао, такође. 
Све те мисли ће бити заједно, 
као што су увек и биле. 
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Неке ће постати митови. 
Тамо. 
Негде. 
 
25
Пас је заврнуо бркове, 
Подвио је реп 
и скочио у контејнер. 
Када је испретурао ђубре, 
када је прегледао све пластичне кесе, 
биоразградиве и оне друге, 
ускочио је у шарене гаће, 
шкотски каро. 
Тако нагиздан шета шором 
и навлачи комшијске кучке. 
Редом. 
Све тако док комшије не побесне. 

Шта би са њим било да је мировао? 

Моја парола је, 
Ни рат ни мир! 

Не вреди му ништа. 
Ко сам ја? 

Сазнадох једног дана 
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од комшике што је хранила туђе псе 
да су га видели иза кривине 
насред пута. 
Вране вребају тренутке 
између пролазака аутомобила. 
Једне му развлаче црева, 
друге му скупљају остатке џигерице.  
Пролазници окрећу главу
од свог чувара. 
Жене покривају очи. 

Говорила је мени моја Надица, 
Није добро да некога жале, 
ни пре ни после. 
Увек лебди та слика 
и та могућност 
може га и прежалити. 
Постоји и потајна нада 
да ће се то и десити. 
Само да не виде 
наши пријатељи и непријатељи. 

Комшија лежи насред пута 
смрскане главе. 
Кучка му је дошла главе. 
Какав је то пас био, 
људи моји, 
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ниједан му раван био није.
 
Али свет се не гради претрчавањем. 
Нити трчањем за сваком кујом. 
Кад би се бар она смирила. 

Опет смо на почетку. 
Уосталом чему служи крај.

26
Човек се најгоре осећа 
када га неко жали. 
Дође му да штукне из овог света, 
да се ратосиља светине
Па и себе. 
Али, боље је да се мане ћорава посла.

Остаци пса су се испаравали 
док се асфалт чудио, 
зашто се све то ради преко његових леђа.

Могли су људи и да се ваздигну. 
Тако је било некада. 
Тамо. 

У легендама док су постојале. 
Умреш и одеш. 
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Неки те жале, 
неки те псују, 
а тебе баш брига за све. 
За све њих 
и за сву њихову жалост, 
а и за псовке и негодовања. 

Док су постојале легенде 
у њима су песници 
на почетку стваралаштва 
правили богове. 
Онако како се праве деца. 
Баш тако. 
И баш такве. 
Лепе, добре, умиљате, 
да знају свакоме да подиђу. 
Тога више нема.

Остале су само коске 
које је тешко наћи. 
Пси су их дубоко закопали. 
А без костура се не може. 
Без њега се праве љигавци.

На историју је нападала прашина. 
Требало би то обрисати. 
Најлакше је бриснути све 
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и историју и прашину. 
То већ одавно практикују
Европски народи.
То је њихов начин за покривање правде. 
Али од тога за нас
слаба је вајда. 
Ћар је никакав. 
Шмокљан. 
И њему су дали мач. 
А не зна да се прекрсти. 
Чека, такав усран, непријатеље 
да се пред нову битку сладе женама.
Рат им није потребан, 
а ни мир. 
Сласт. 
А, то ли је нека сврха?!
Зар за њом треба жалити? 

Људи жале за животом, 
а нико не жали себе. 

27
Човек воли илузију о висини. 
А његова судбина је дубина. 
Вода је најмоћнија. 
Она је овај живот. 
Да је висина добра 
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не би киша силазила. 

Да би се продрло у дубину 
човек мора да буде 
оштар као шприц. 
Мора да буде мањи од маковог зрна 
да би могао свуда да уђе. 
Свашта мора, 
а ништа не мора. 

Дубина није у мору. 
Она је горе. 
Дубоко је горе. 
Доле су они који пузе 
или гмижу 
или су се већ удрвенили. 
Доле је црно. 
И само се отуда види светло. 

Отуда се може исклијати. 
И искијати.

Светло је горе
И оно непрестано пада.
 
За разлику од дубине
Светло боде очи!
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Јако светло вади очи.
(Шта ли офталмолози мисле о овоме?)

28
Снага је човекова 
У таласима мисли
Који преврће светове.

Снага је човекова
У таласима љубави.

29
Шта год да сте мислили почети 
чини вам се 
да је то већ неко смислио, 
па чак и почео. 

Човек је одвајкада маштао да лети. 
Углавном су људи летели 
ако би се стрмекнули са литице, 
из дрвета, 
или ако им је неко помогао 
гурнувши их у јаму, 
у бездан. 

Једно је када све то замишљаш, 
а друго је када то смишљаш 
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како да оствариш, 
или како да то другоме сместиш. 

Једног дана, 
дошао је и тај дан, 
као и многи други што су 
дошли и отшли, 
човек је полетео. 
Да ли да споменем, 
Проблем био  му је 
слетање?

30
Песник пева док цео свет спава.
Песник није спавачица,
А није ни птица.

31
Углавном сам добро. 
Све некуд журим 
иако никуда не идем. 
Никад немам времена. 
Проклето време. 
Нека су га затворили у клепсидру. 
Али сада је на песницима 
да је окрећу. 
Они пак кад се маше за клепсидру 
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мисле да ће окренути свет. 

Кад би клепсидра била песник, 
или бар његова измишљотина: Бог, 
па да време окрене наопако. 
Не мора сваког дана, 
али бар неки пут. 
А она пресипа у празно. 
И то не својом вољом. 
Проклета била.

Човек би морао више да ради 
на изналажењу неке боље клепсидре, 
али тај лењивац 
је заборавио на мене. 
Дозвољава да песника нагриза време, 
Као гладан миш када 
наиђе на сакривену цркавицу 
и ојади сиромаха. 

32
Човек може променити мишљење, 
и треба да га мења 
кад год сазна нове чињенице 
које му руше поставке. 
Али не би требало да мења душу.
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33
Ако неко мисли да би требало да се убије, 
Добро би било да то учини одмах,
на време. 
Не би требало да замајава свет. 
Нарочито је опасно по свет 
ако он то чини док гладна светина 
чека у реду за јучерашњи хлеб.

34
Опхрвани коначношћу 
стања коме су дали име живот 
поједини мудраци предвиђају смак, 
други се позивају на велике 
и старе књиге и предвиђају потоп. 
Штавише, тврде да је тога било.
Али историја је непоуздана. 
Њихова предвиђања страни посматрачи, 
то су они који све посматрају са стране, 
називају пророковање. 
Пророци су се из планинских пећина 
преселили у нове комфорније пећине 
које називају друштвеним мрежама. 
Из ових пећина не излазе ни у пролеће. 
Звезде виде само када их неко звекне. 
Читају из покварених карата, 
које су нагризли пацови 



37

радујем се што нисам бог

и друге домаће и стране животиње. 
Никако да се дозову памети. 

Сепаратисти нагризају небо 
и загађују ваздух. 
Националисти кидају мреже. 
Дебили се подсмевају народу. 
Руља језди на замишљеном белом коњу. 

Песници су уморили пегаза. 
Постао је права рага. 
Лети кроз паучину 
која му је премрежила сунце 
и то на оба ока. 
Крила су му атрофирала. 

Богаташи-лопови, 
купују нове аутомобиле, авионе, 
телохранитеље, утериваче, нове жене 
и мобилне телефоне. 
Техника је усавршена, 
Само покажеш прстом. 
Не мора човек да зна да чита и да пише. 
Не мора ништа да зна. 

Нема никаквих говоранција. 
Одмах се смеју. 
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Лудаци. 

Чему све то, 
ако ће се свет вртети 
и после нас и после њих?! 
 
35
Први је дан пролећа 2017.

Јутрос са сунцем изађох
Поред Нишаве човек
Наслоњен на штап
Пева
Први дан пролећа
Спрам човека
Тужна песма

Славуј који је певао
Прошле године
Није се гласнуо

Као некадашњи учитељ
Бележим изостанке.
Нема правдања,
Пролеће све оправдава.
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36
Домаће и стране животиње, 
Једне на земљи, 
друге на небу. 
Лије киша бомби. 
Падају бомбе. 
Падају људи. 
Обогаљена земља једва се креће. 
Шкрипи. 

Сирене у ушима. 

Бог је побегао. 

Људи су глуви за туђе муке. 

Свет је коначно пао.
И доктрина је на коленима. 

37
Разумем да се људи сахрањују 
на једном месту, 
на гробљу, 
из хигијенских разлога. 
Да се не би разносиле болести. 
Да мисао о животу 
не би развлачили пси, вране, пацови. 
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Последњих дана видим 
И голубови су се извештили том занату. 

Има и вештина које упражњавају голубови 
док друге живуљке то само посматрају. 
Искрену шију и блену. 

Голуб се преврће, 
а мени се преврће у стомаку, 
све ми се чини да ће се чути,
Буп! 
У последњем тренутку, 
он шири крила.
 
Познајем доста људи 
који су се угрували. 
Начисто. 
Њих спустају у посебне рупе, 
на посебно за то одређеном простору. 
Не кажу да су самоубице. 
Кажу да су дали живот. 
Онај што им је поклоњен. 
А да није тако, 
било би оно прво.

38
Код нас је обичај 
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на гробљу да се ћути. 
Да не би узнемиравали душе, 
или духове. 
На данашњи дан почело је 
бомбардовање Србије. 
Избори су у току. 
О бомбардоавњу сви ћуте. 
Баш сви. 
И они што су на нас бацали бомбе 
и они који су морали гробље почистити. 

Србија ћути. 
Срамота је голема. 
Наша земља је гробље.

39
Идем у Књажевац на књижевно вече. 
Кад већ не могу да певам, 
идем да урлам. 
Идем да се расправљам са Богом, 
али сумњам да ће доћи. 
Од кад га је Ниче ликвидирао 
његов страх је још већи. 
Ни ђаво не зна како ће се понашати. 
Ни ја не знам како ћу се понашати. 
Крије се од људи. 
Засад успешно.
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40
Када се расправљам са собом,
а дешава се, 
у ствари, расправљам се са Богом, 
само што он о томе нема појма, 
а ја не успевам да га нађем 
да му то кажем, 
да му скрешем у брк. 
Још се крије. 
Најсигурније му је у песмама. 
Као у густишу. 
Као у шумама. 
Ту ће дочекивати наше потомке 
који ће му певати, 
Боже мој,
Ту ће дочекати старост.

41
Око пет сати буде ме голубови. 
Уместо да се радујем тим птицама 
размишљам како очистити 
симс поред прозора. 
Поред свих прозора. 

Не разумем зашто сам ја у кавезу 
а усран голуб је слободан. 
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Власт ми прети. 
Кажу да ће ме затворити 
ако нападам голубове превртаче. 
Остају ми голубице.

Голубови се ничега и никога не плаше. 
Шетају усрани. 
Серу где хоће. 
Серу као грлице. 
Серу када хоће и када неће. 
Тапкају по лименом симсу као по мојој глави. 
Гучу. 
Љубе се без срама. 
У тој сцени заборавим на сва њихова срања. 
Замишљам да је то љубав и слобода 
истовремено. 
За љубав и јесте потребна слобода. 

Када померим завесу 
голубови одлете до другог прозора. 
Можда се иза њега воле људи. 
Померам завесу до краја. 
Уживам у сцени која се одвија. 
То је онај прозор 
на коме се огледају комшике 
када пођу у варош. 
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Голубови слабо памте. 
Воле се пре и после рата, 
и за време рата. 
Реч је о обичним голубовима који се воле. 
Реч је о томе да се вода одавно повукла. 
Да су се голубови намножили. 
Али вести не допиру до нас. 

На починак полазим 
јата врана кад врате се. 
Смештају се високо у крошњама. 
Креште. 
Имам утисак да се гуркају 
као пред борбу.
Као да испитују сопствену и туђу моћ,
Као да по мраку траже место на грани 
на коме је до сутона стајао голуб. 

Ујутру када ме голубови пробуде 
не мили ми се усрани аутомобил. 

Покушавам да проникнем 
зашто ми вране то раде по ноћи, 
а голубови по дану. 

Покушавам у људе да проникнем. 
Неке смо испратили. 
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Забили смо клин. 
Јављају се. 
Узнемиравају ме 
као старе комшије 
када опомињу децу. 

Несаница је последица гриже савести. 

Не морате веровати, 
Јављају се чак и када сандуци иструле. 
Никако да докучим, 
На који начин се излази у свет.
А дрводеља га нема. 
Увек касни на посао. 
Нико га видео није да трчи за аутобусом. 
Излежава се негде, 
по обичају,
са туђом женом.
 
Голубова има разних врста,
Гаћан, гушан, српски високолетач, 
превртач, прелетач, писмоноша...
Ови поштари обилазе домаћице 
док се њихови мужеви баве политиком,
Док мозгају у коју ће странку
Догодине.
Шта су ти голубови?!
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А на нашем грбу 
Бели орлови!
 
42
Сви лажу, 
навелико и на мало, 
једино је поезија истина. 
Месец је стари воајер 
и сви воле да му се показују. 
Указују му разне почасти. 
Певају му. 
Стављају га на почасно место у песмама. 
Он се и даље бави својим послом. 
Заводи младе. 
Стари могу само да сањају. 
Облаци прикривају његову старост.
После грмљавине појављује се 
и као младић. 

43
Све је у поезији. 
Истина је у поезији. 
Једнакост је у математици 
и у правним списима. 
А Правда не постоји. 
Она је само илузија. 
У томе је и њена чар и њена лепота. 
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Истина и Правда су рођене сестре, 
а Једнакост им је млађа сестра. 
Поезија им је мајка. 
Отац је непознат. 
Стругнуо је када је почела расправа 
ко ће бринути о туђој деци. 
Баш када су деца почела да се шминкају. 
Ствари су преузели старатељи. 
Од онакве лепотиње испадоше караконџуле. 
Таква је улога оних који пишу историју. 
Боље је било да су помогли Мајчицу Поезију.

44
Правда је почела да флертује
са зликовцима именованим као Судија и 
Тужилац. 
Можда би их и завела, 
можда би се везала за једног од њих, 
да се није појавио њихов поочим. 
Био је то сам цар. 
Намера Правде изјаловила се. 
Судија се определио за моћ и богатство,
а Тужилац је тужио по систему:
„Ко да мање, то је срање. 
Ко да више, лоше му се пише.“ 
Цар им је био и бог и отац. 
Бог Отац! 
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У таквој држави Правда мора у илегалу. 
Штета за лепотицу. 
А и за народ. 
А можда ће дуго одсутво Правде 
изазвати мисао и машту?! 
Изазов ће бити и за мотке. 
Мораће да се укруте и да крену из раја.

45
Људи који јуре кроз живот 
не виде небо као ја 
који га посматрам кроз прозор. 
Зашто неки небу одузимају лепоту. 
Чак тврде да је и Бог на небу. 
Због чега загађују небо? 

46
Тешко питање се поставља 
онда када знаш одговор. 
Млади људи имају одговор на све. 
Младост је то.

Како је Господ успео да постане Господар? 
Како је успео да се наметне, 
да потчини остале богове? 
Вероватно их је надмудрио. 
То била је сила његова. 



49

радујем се што нисам бог

Сада они раде за њега, 
неки чак тврде да то добровољно чине, 
у расадницима његових мисли. 

Неке је богме и бриснуо. 
Обично се то чини по мраку. 
Постојали су читави векови мрака. 
У њиховим одајама није се могло 
Лапрдати о демократији. 
Шта кажете на ово, ви што све знате? 

Око њега су све мученици-лењивци, 
и разбојници-свети ратници. 
Уденуо им је веру у оно 
у шта он сам не верује, 
а он влада. 
Њихово је да верују,
а његово је да влада.

47
Не постоји цар који није умислио да је Бог. 
Штавише, нико од царева 
није хтео да буде мали бог. 
Цара су извикали војници 
А поставили су га патријарси. 

Хришћански патријарси су били 
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као пауци. 
Као крсташи. 
Плели су мреже. 
Од Петра на овамо учили су 
и друге како да штрикају. 
То су изводили уз помоћ мученика, 
великомученика и светих ратника. 
За неке су говорили такве гнусне лажи 
да су људи морали да поверују
у њихове истине. 

У мале лажи нико не верује. 
Мала лаж се брзо открије. 
Велика лаж све покрије. 

Неки од споменутих су прецртани. 
Тако уцртани у иконе
урамљени су и обешени. 
На зидовима ће дочекивати 
погледе забезекнутих људи  
и црве и мољце. 
Довека. 
Не његовог, 
до краја свог века. 

На тим иконама смешили су се. 
Смејали су се до лудила. 
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Публика се заценила. 
Било је лудо. 
Још траје то лудило.
Тешко се лечи. 
А млади песници и врачи 
преметнули су се. 
Једни у католике, 
други у протестанте. 
Има и трећих.
Преметачина је била општа,
Као народна милиција када ти 
У кућу уђе,
Свет се преокрене,
Онда и комунисти постану монархисти.

Нека су сви живи и здрави.

48
Сви на крају погну главе
Пред временом,
Неки и клекну,
А неки поклекну.
Као да је време Бог.
Ко је измислио време,
Ко га је пустио да вршља?
Доста сте му се молили,
Време је да се попије 
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Нешто жестоко против тираније.

Сваки цар мисли само о пењању. 
О силаску нико не помишља,
А има толико лепих ствари на земљи.

Лако је отићи на онај свет,
Али како се вратити
Кад вам људи измакну стубе. 
Како, Господе!

49
Тишина није мир.
У њој се припремају ратови.
У тишини се, 
на тихој ватри,
Крчкају највеће подвале.

Трговци су као мољци, 
избуше свако царство.
Као вируси људско тело.
Бактерије после дођу 
Да све докусуре,
Да разоре,
Да душу истерају  
Кроз нос, као кроз оџак.
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И гле апсурда,
Паразити ће припремати терен
За нови свет!
То ће се дести оног тренутка
Када све поједу,
Када песник васкрсне,
Када песник измисли Бога.
Остало је у Његовим рукама.

50
Песнику је Бог био потребан
Да му покрије мисао,
Да му закрпи рупе на путу,
Да изгледа све глатко
И да му покрије остале трошкове
У вези са измишљотинама,
У вези са трачевима,
У вези са црним рупама. 

Богу је песник био потребан
Да га лепо измисли
И да га урами.

У данашње време
Нико никоме није потребан
И свако је свакоме добар
Само док му је потребан,
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Тада му је и најбољи.

Ко ствара увек је на почетку.
Радујем се што нисам Бог,
Не бих могао да поднесем крај.

51
А шта мени фали
Да бих био свој бог?

Можда мислите да нисам луд,
Или мислите да нисам довољно луд?

Можда мислите да нисам стар,
Или мислите да нисам довољно стар?

Зато вас и не питам,
Зато што знам:
Ја сам онај који јесам и нисам
И када он јесте и када није.
И мени је то довољно
И вама би то било довољно.
Довољно је то себи признати.

52
Будућност је извесна 
само као мисао. 
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Иначе, све је неизвесно.

53
Добро је понекад човек да буде против. 

Није добро да стално буде погурен. 
Оде кичма. 

Није добро ни дуго да клечи. 
Болеће га колена. 
А после и глава.
 
Не буди стрпљив као старац 
јер старац и нема другог оружја. 
Стрпљење је мудрост. 

Стар човек је спор, 
зато га сви стижу и престижу. 
И болести га стижу. 
И смрт. 
Све је то природа удесила, 
као што му је и здравље одузела. 
У таквом телу не станује здрав дух. 
Било би добро да се човек позабави природом. 

Успротивити се, наравно.
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54
Себи сам говорио, 
а и друге сам убеђивао 
да је сласт људска 
и да је треба узимати. 
Кад год сам био беспослен 
тврдио сам и да је то здраво. 
Убеђивао сам као родитељ, 
Узмите то је добро за здравље. 
Али родитељ није увек у праву...

55
Ниједан цар није сањао о силажењу, 
па ни Бог Отац – Цар. 
Вековима су нас учили о царевима. 
Сва је историја о њима, о принчевима и 
принцезама. 
Све бајке су о њима. 
И сви су сањали да постану принчеви или 
принцезе. 

Гладни су мислили да је принц онај који има да 
једе. 
Болесни су мислили да је принц ваздан здрав. 
Сиромашни су мислили да је принц богат. 
Обесправљени су мислили да је принц 
праведник. 
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Робови су мислили да је принц ослободилац.
Само су песници знали да је реч о илузији. 
Само су они подгревали машту. 
Изгледа да је то било све њихово богатство 
и они су га са вама поделили.
Зато сте богати,
Ви који имате машту.

56 
Мало је рећи, 
Не таласај! 
Веслај!
Снажно,
И нагоре и надоле!
Веслај док можеш,
А после,
Нек те ђаво носи.

57 
Све што је човек старији 
све је ближи Богу. 
Неко ће од њих двојице 
платити главом.

58
Цару и Богу би требало одузети вечност,
Можда би се мало тргли из летаргије.
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Неки су их већ стигли и престигли,
А кажу нема Бога.

59
Кад је реч о њему, 
не могу ништа лоше да кажем 
осим да ме је замајавао, 
а понекад и засмејавао својим изјавама, 
бар оним које су допрле до нас. 
Много је тих таблица и папира. 
Скоро све су исте. 
И све се злоупотребљавају
Од власти, наравно.
И  умножавају се. 
И даље се говори о преписивању, 
а писање су већ многи напустили. 
Па и читање. 
Па и певање. 

Час-час па се појави неки пијанац
Тврди да му се сам Бог обратио.
Ако тај маштовити објави,
Изрече, или наслика нешто,
За њим крену масе људи,
Гомила меса,
Као на демонстрацијама у Београду,
Нишу и Новом Саду
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Против Натоа,
А ових дана и против оних
Који су Нато зазивали и изазивали!

Мати ми га је представила. 
Њој сам све веровао. 
Њена је љубав безгранична, 
као што живот није. 
Једна је Мати Божја. 

После сам га носио са собом. 
Свуда. 
Када сам улазио у школу 
крио сам га у срцу. 
Неки учитељи нису били расположени према 
њему. 
Они из власти су више волели 
прасиће, свиње и говеда 
Него Господа нашега. 

Узели су му и магарца. 
И-а, и-а, и-а! 
И-а, и-а,
Ој!
И-а, и-а, 
Оооој!
Узели су душу магарцу. 
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То им је било мало. 
Музли су магареће млеко.
Правили су најскупљи сир. 
Мислите да су то магарећа посла, 
Али они су га продавали као лек.
А болесници су морали да верују.

Када је млеко пресушило, 
магарца су измешали са свињама. 
Правили су кобасице. 
Пили су Господу крв и 
издалека лајали на месец. 
Разлога је било још, 
а у питању је била и моја глава. 

Срамота је, 
али сакривао сам га дуго и дуго. 
Није се наљутио на мене. 
Није рекао ни да ни не. 

Када сам остарио и све изгубио 
сетио сам се и њега, 
али касно је било. 
Уосталом, видео је и сам да сам немоћан. 
Уосталом, ја му нисам ни отац ни мајка. 
Изгледа код оваквих људи да није имао избора. 
Васкрснуо је и отишао код својих родитеља. 
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Нека буде мир на небу. 
Ако је икако могуће,
за име Божје!

60
Једног дана кажем себи,
Матори,
Не прди узалуд,
Не гурај стих у мртвачки сандук!
Пусти да њиме испирају уста
Против бактерија, 
Против поганих речи.

Стихови су пастиле, 
Они ублажавају задах поганих речи,
Али горчина остаје.





ХОРО(Р)СКОП
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ХОРО(Р)СКОП

1
Гледа кокошку како празни своје црево по 
дворишту 
и каже да је и она домаћа животиња. 
Па, где кокошка може 
да буде животиња? 
Чак и да јој ишчупаш све перје, 
кока је кока. 
Када чупају коку 
док то раде ниче јој 
ново перје. 
Неки то нису приметили 
јер никада нису чупали коку. 
Чупали су жену. 
А неке жене су и саме 
чупале косу и 
ударале се у главу када су схватиле 
да су се удале за идиота. 

Моја пријатељица К.З. 
пре извесног времена приказује 
један примерак, 
фотка, 
има и пратећи текст, 
једне италијанске коке 
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која има 116 година, 
која је скроз излапела 
зато што је током већег дела живота 
вадила кубни корен 
из тог истог живота, 
а сада јој новинари, 
сензационалисти, 
подмећу текст, 
гурају јој га у уста, 
наводно је изјавила 
да је догурала до 116 
зато што се није удавала, 
ових дана мисли да крене 
од 116 назад, 
али не зна како се то ради, 
заборавила се негде.

2
И свиња је домаћа животиња. 
Већина људи и жена не воли свиње, 
ни у кући. 
Воле само свињско месо. 
Можда би дошло у обзир прасенце, 
али сметају му уши. 
Не мислим на вашке. 

Ако мене питате 
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најбоље је официрско прасе, 
12 кг. 
За једнократну употребу. 
Вруће са хладном ћуретином. 

Без ћурке се не може ни у нову годину. 

Јебеш дочек Нове године, 
ако немаш ћурку. 

Свети Никола, 
мислим на датум, 
мислим на славу, 
посебно је занимљив. 
Због наших старих 
добрих обичаја 
згодно би било
да се нађе риба.
 
Ја волим плаву рибу, 
али у нашим крајевима 
она се тешко налази. 

Све је то, брале, нека мућка. 
Све је то префарбано, намазано. 
Шта да ти причам? 
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Лично нисам гадљив 
ни на друге рибе. 
Само да су добро спремљене, 
да су спремне. 
Пусти гњаважу. 
Ко ће сада још и да чека, 
а остало ми ситно. 

3
Американци за Божић купују 
америчке ћурке.
 
Наше жене се 
пре извесног времена залетеле, 
хоће и оне големе, 
неотесане, 
америчке ћурке, 
оне што већина Американаца 
једе само на филму. 

Знам лично неколико таквих ћурака. 
Жене купе по неколико комада. 
Да, ћурићи се продају на комад, 
а ћурке на кило. 
Очас би, 
ћурићи добише богиње. 
Исцрцаше.
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Тешко се чувају ћурке. 
Што већа ћурка теже се чува. 
Не само због перја.

Не разумем наше људе 
шта ће њима америчке ћурке, 
кад ми имамо наше ћурчице.
 
А и нашим ћуркама не требају 
амерички ћурани са црвеним носевима. 
То им је од лошег вискија.
 
Ови ћурани су 
представници крупног капитала, 
трговци оружјем 
и остале њима подобне битанге, 
у америчком хоро(р)скопу.
 
Америчке ћурке се спремају 
за виртуелни лет на месец, 
можда одлете и на онај свет!

4
Мој пријатељ и исписник 
Цоне чува крокодила. 
Крокодил је занимљив 
зато што је крокодил 
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и зато што мораш стално 
од њега да се пазиш. 
Он га не сматра животињом. 
А шта крокодил њему мисли 
то нико не зна.
 
Крокодил повремено, 
никада нисам могао да установим разлог, 
али то није моје 
то је за научнике, 
повремено лије крокодилске сузе. 
Сви мисле да је довољно 
да га помазиш па ће престати да плаче. 
Јок! 
Варате се. 
Није довољно ни да му шутнеш банку. 
То данас није ни за једну жваку
камоли за Quattro сладолед. 
Ако му и купиш тај сладолед, 
то је за четири особе, 
он то мазне док трепнеш 
и прича почиње испочетка. 

Ниједан нормалан човек 
то не може да схвати, оног Цонета, 
да му крокодил кроји судбину. 
Није у питању што је сладолед поскупео 
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заједно са струјом, 
него су те расправе, 
уз крокодилске сузе обавезно, 
тако жестоке, 
дубоке, 
садржајне и све се то завршава са, 
Ето, опет немам шта да обучем!

Не би ми било криво 
када би Цоне могао бар ципеле 
да  си направи од крокодилске коже. 
Али ни то не може 
јер има велике чукљеве, 
а онда би морао 
да узме већег крокодила. 
Овај му једе душу, 
а тај би му, вероватно,
оглодао коске.

Кад год се сетим Цонета 
и његових крокодилских мука 
сетим се и како му је баба Драгиња говорила:
„Еее, Цоне, синко, 
ко хоће да има лепу жену 
тај мора и крокодила да трпи!“
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5
Идем тако Кнез Михајловом, 
мисло сам да је Победина улица у Нишу, 
сада се друкчије зове, 
Обреновићева,
али лутке у излозима и испред излога исте су 
и не зависе од назива улице, 
било да је она у Београду 
или у Нишу, или бог те пита 
у ком граду у Србији. 
Боже мој, 
па сви смо ми везани за неку  улицу. 
Пише и у личној карти. 
Ако се и не види, 
ту је чип. 
Само бутнеш личњак у машину 
и све изађе на видело. 
Све. 
Сви смо ми уличари, 
ако и нисмо на улици, 
на путу смо. 
Пластичне рибе. 
Да ти памет стане. 
Оне из излога не одударају од оних испред.
 
Добри зналци тврде 
да би риба требала да има 
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дугачке ноге. 
На пример, ноге до гуше. 
Ја знам шта значи 
када је човек дужан до гуше, 
када му је све дошло до гуше, 
када га јебе држава, 
али да риба има дугачке ноге... 
Ако је то тако, 
шта онда рећи о змији 
која има реп до гуше? 
Хајде, шта? 
Шта ако је у питању удав? 
Шта? 
Шта ако те грабне, као нас? 
Шта? 
Шта ако те дави и удави? 
Мислиш да ће те неко 
спомињати тако угушеног. 
Тако мршавог и модрог. 
Ма зајеби!

Њих ће спомињати као змије, као пацове, као 
бикове, бицмане, као лудаке... 
Имаће историју болести. 
Изучаваће их на медицинским факултетима, 
на филозофским факултетима, 
свуда где постоје групе за психијатрију и 
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психологију. 
А знак рибе је већ употребљен.

6
Змај је измишљен 
и он је у врху пирамиде. 
Чијом заслугом, 
тешко питање и изискује много времена 
да се објасни, 
а и глупо је, 
овај пут ћемо то изоставити. 
А други пут ако неко хоће 
нека дрнда и о томе. 
Чак и ја понекад дрндам вуну!

7
Змај је у ствари умишљен. 
Он се у хоро(р)скопу добро сналази. 
Прети репом. 
Репоња. 
Али реп му није до гуше као змији, 
И не крије ноге чак и када лаже. 
А лаже својски. 
И то само крупно. 
Зајебо је и Турчина и Гебелса. 
Прети зубима. 
Има и претећи поглед 



75

хоро(р)скоп

као онај са долара 
само што он не штампа доларе 
него их отима, 
и то од својих људи. 
Тако му је мањи трошак. 

8
У отимачини помажу му 
његови бројни подрепаши, дупелисци, 
вртирепке... 
Кад неко од њих прдне 
он се онереди 
и очас се ту сјате разни балегари, 
подгузне муве и друга сирота створења. 
Лижу му гузицу, 
увлаче се у њу. 
Напољу је паклена врућина, 
воле бре, 
ладовину. 
Најгоре је по народ и околину, 
ако му неко стане на реп. 

Ова наизглед симпатична животиња 
појављује се и под псеудонимом Дракон. 
Дракон је, иначе, био загуљен, 
али је бар био змај.
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9
У хоро(р)скопу нема ни баксуза, 
реално њих има много. 
Ових дана на ОИ навукли се наши баксузи. 
Баксузирају све живо. 
И то из ложе. 
Нико се на то не ложи, 
Осим Д. 
али и она има своје тајне рачуне. 
Није то тек тако. 
Није за џабе. 
Нема џабе ни код бабе. 
Техничка влада би могла повући 
Баксу из Рија, 
Недоумица је велика, 
Нико не зна где је штетнији 
тамо или овде. 
Изгледа да је свуда штетан. 

Штеточина је штеточина, 
још ако је баксуз, 
онда је и једно и друго на квадрат!

10
Поједини људи мисле 
да би жена требало да буде месната. 
Други мисле да би требало да буде мршава 
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да би могла мало да мрдне, 
да не буде лењива.

Неки мисле да би требало да буде риба. 
И то плава. 
Па ако није плава 
они се постарају да буде. 

Ја због гихта морам да једем само плаву рибу.
Ону црну мезетим.

11
За неке жене кажу да су курве. 
Можда и јесу, 
али има више мушких курви. 
И то брале, 
тешких курви. 
Углавном су равномерно размештене
по владиним канцеларијама.
 
Раније сам слушао да су курве биле у 
куплерајима. 
Сада човек не зна више где је куплерај,
а где није. 
Сви се нешто курвају. 
Нико неће да каже оно шта сви знају. 
Сад су по европски почели да шарају, 
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па ред мушких курви, ред женских. 
Пакују парламент да личи на царско месо. 
А царско месо,
зна се, 
то је свињетина.

12
За неку жену кажу да је мечка,
а ако је мушко у питању, 
онда је медвед.
 
Не мора човек да буде глуп 
да би био рођак са буквом. 
Може да има неког рођака, 
или потомка, у српској влади. 
То је довољно да би био букван. 
Али мечка то је мало теже.
 
Мечку су раније Цигани учили да игра. 
Одузеше људима мечке и лебац. 
У име хуманости. 
Ко да су мечке људи. 
А оно, људи мечке. 

13
Краве су такође веома занимљиве животиње. 
Крава би требало да даје 
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што више млека. 
То је услов да кажемо да је добра.

Краве и волови се не мешају. 
Углавном живе на туђим јаслама. 

Волове су заменили коњи. 
Мислим, коњине. 
Али људима је и то било мало. 
Жене су их палиле, 
тако да се повећавао број коња.
 
Сада се и краве и коњи возе 
државним аутомобилима. 
Понеки се и слупају. 
Али то није важно. 
Увек се нађе замена. 

14
Раније се говорило да жена 
ако хоће да има магарца, 
само се уда. 
Сада се ту појавио голем проблем. 
Сви су паметни. 

15
Вековима су у крмачама деца и песници 
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препознавали голупчиће и зеке. 
Али ера мастила је прошла. 
Сада је свиња за столом и на столу.
А у влади и у компјутерима 
тога има на претек. 
Проблем јесте државни, 
а то значи наш. 
Ко ће бре, 
све те свиње да нахрани? 
То смо, кажу, понели са генетиком. 
Дакле, чека нас светла будућност. 
Ваљда ће неко појести те свиње, 
па да пређемо у вегетаријанце,
да на миру почнемо
да пасемо. 

16
Магарац је несрећна животиња, 
сви га јашу.
 
Шта је то требало Господару 
да је уместо коња изабрао магарца?

Да ли су због тога магарци 
јуришали на Господара? 

Због чега се Господар скривао? 
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Зашто га је магарац одао? 

Зар нису могли магарци магарца да разапну? 
Могли су и кожу да му одеру 
и магарицу да насамаре. 

Зашто су магарца оставили, 
а Господара разапели?

Магарац је могао са мало воде 
да опстојава и боцке поред пута да леши, 
а Господару је мала била земља, 
па је пожелео и небо. 

Камилу је сажаљевао 
јер се изгрбила од магараца.

Да ли је Господар мислио
да ће магарцу учинити услугу, 
очекујући од магараца 
да ће га звати његовим именом, 
а не именом његовог оца? 
То се није десило, 
а и тамо где га тако називају 
сви знају о коме је реч. 
Подсмевају му се зато што је магарац. 
Баш су смешни ти магарци.
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***

Магарац зна да у име Сунца
Објави тачно време,
А да бомба не експлодира.



НИШКЕ 
РАЗГЛЕДНИЦЕ
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НИШКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ

1
На путу за небо војвода Стеван Синђелић  
Са Ресавцима у ровове је сишао, 
Ту су се претворили у прах, у дим, 
Да би себи пут олакшали.

2
Некада је ту, 
у Београд-мали, 
Тик уз саму тврђаву,
била сточна пијаца.
Повремено су постављали циркуске шатре,
Најзад се ту уселила аутобуска станица
Која и даље ружи град.
Иза станице путници масовно врше нужду,
Малу или велику, 
Како кога припре.
Врата станичног ве-цеа су увек затворена.
Ту се ништа није променило.

Путници из великобоњинског аутобуса,
Углавном боњински Аустријанци и Швеђани,
Преко пута аутобуске станице,
У содаџијској радњи
Вилотија Савића и Јована Апела,
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Пили су клакер.
Претежно жене и деца.
Мужеви би тркнули иза ћошка,
До Цоке, 
На по једну боњинку
и десет с луком.
Све на брзака.
А у наставку пута,
Долином Лужнице, 
одјекивала је ракија.

3
Уз тврђавски зид 
Цигани би наређали изгланцане 
Старе ципеле.
Могло се бирати,
Било је и великих, 
Неколико бројева већих.
У такве гурнеш новине
Док ти ноге не порасту,
Или их оставиш млађем брату. 
У најгорем случају од њих ће
Деда папуче направити
Које ће га служити
Све док може 
Свиње да храни.
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4
На месту где су уз тврђавски зид
Цигани ређали ципеле
Нема више ципела.
Никла је женска пијаца.
У затвореном делу продају се 
млечни производи
Сумњивог порекла,
А о хигијени да не причамо.

Наши људи изгледа воле 
кад им мало замирише.

На отвореном се продаје поврће и воће,
А богме и кисео купус.
Смрди до зла бога,
А продавци упорно стоје 
поред пластичних бурића,
Чувају смрад од урока.
Не помаже им ништа
Ни када је напољу минус двадесет.
Само цупкају,
А понеко и опсује.
Онако, нишлијски, сочно!

5
Кад се мало прогураш
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И успеш да те не згази неки таксиста
Или сељак са комбијем без кочница,
Укаже ти се можда 
и најлеша зграда у Нишу, 
Бановина, 
Симбол српске државности,
Коју је градио господин,
Бан Моравске бановине.
Уместо ње на грбу града Ниша
Насадили су као квочку
Турску тврђаву.

Са Бановине је недавно скинута петокрака,
Остало је све исто.

6
Заједничко за Тврђаву и за Бановину је 
Да поред њих пролази Нишава
Укроћена кејом од тијовачког камена,
Црвенкасте боје.

У Нишави су се појавиле видре.
Сигуран  знак да је вода чиста
И да су фабрике уз Нишаву цркле.

Видре не кажу ништа
Куд се дедоше
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Сељаци бившег Нишавског среза
Нити ишта о сељацима садашњег
Нишавског округа.

7
Преко тврђавског моста налази се 
Чувени хотел „Парк“ 
У њему је омладинац Војиновић 
Бацио бомбу на немачке официре.
После рата у „Парк“ су се уселили 
партизански официри,
За омладинце није било места,
Њих су избацивали да не би угрожавали
официре, полицајце и политичаре.
Александар Војиновић је 1953. 
Проглашен за народног хероја,
А 1990. у парку Светог Саве сведочио је
Пред неколико хиљада људи
Да је маршал насељавао Косово Шиптарима.
За тог човека није се после чуло.

„Парк“ је гостио и комунисте и фашисте.

8
Нишлијама су увалили 
Хотел „Амбасадор“, 
несуђени дом синдиката.
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На четвртом спрату постојао је апартман
У коме су одседале комунистичке главешине,
У сепареу се јело златним есцајгом.
Није био онај исти 
којим су се служили Немања и Барбароса.
Али било је свега.
Нишлије кажу, 
Од птицу млеко.
 
Са терасе „Амбасадора“ 
Грађани су посматрали затрпавање
Ранохришћанске базилике,
Која је силом последњег трзаја комуниста
Нестала зарад подземног бувљака
По чему је Ниш надалеко познат.
Залуд су били протести, 
Писанија и доказивања Петра Петровића.
Џаба је био светски археолог.
Недораслим политичарима, 
Којима су бабе везивале пертле,
Није могао ништа доказати.
Са исте тересе повлашћени су 
Заједно са полицајцима и белосветским 
новинарима
Посматрали готово све врсте протеста.

Хотел је одавно затворен,
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А протесте прате они који се могу
Попети на споменик ослободиоцима Ниша,
Под условом да не падну 
Мртви пијани
На недужне, (о)бесне, протестанте.

Ове зиме је било густо,
Сиротиња нема пара за дрва,
Загрева се на протестима.

„Амбасадор“ чека нове изборе,
(У Србији су избори честа непогода,
Независно од годишњег доба.)
Није тешко наћи нову будалу
А да л› си Срби траже ђавола?!

Није обавезно да председник буде будала,
А ни лопов.

9
Власт је оставила само Казанџијско сокаче,
Парче старог Ниша,
На Скадарлију београдску да личи
Хтела је.

На улазу, Стеван Сремац и Калча
Испијају антологијске приче.
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Под ударом европског кича
Нестала је стара чаршија.
Остатак Ниша је од пластике,
Чак и сисе и задњице.

Женска уста,
Некадашњи симбол лепоте,
Све више личе на неку другу
Од свих девет рупа
Божанствене чаробне фруле.

Нишлијке се дувају,
А Нишлије се спремају 
Да преко тврђавског моста,
Који сада није употребљив,
Пређу у Европу.

С оне стране упорна стоји
Турска тврђава.
У њој можете људски 
Да одморите старе кости.
А можете и да се волите,
Ако то не шкоди вашим 
Схватањима поезије и љубави.
Простора има,
Понекад је бучно,
Младима то не смета,
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А ни мени.

10
Поред пута за Нишку Бању,
Некадашњем царском друму за Стамбол, 
По налогу монструма, Хуршид-паше,
Изграђена је од 952 српске главе,
Чијим очима су се храниле вране,
Ћеле кула,
Споменик турске свирепости и српске части.

11
Са леве стране Via militaris 
Из остатака куле
На пролазнике мотре ћелави Срби,
На све који се кроз тарабе
Провлаче између боцки,
Па и кроз бодљикаву жицу,
Да би видели Медијану.

Туристима је најинтереснтнији био  
Кров којим је прекривен мозаик.
Пао је чим је направљен.
Догађај и артефакти 
бејаху посластице
За фотоапарате оних 
Који су хтели да виде 
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Центар света.

У одсуству Константина 
По чаршији вршљају банде незналица,
Сиротињи не помаже никакав едикт,
А усред Ниша кроз храм Свети Цари
Тече река новца у неповрат.

12
Одлазили смо у „Калчу“ 
пуну дима и пуну људи.
Сви смо се познавали.
 
Волели смо кисели купус 
преливен зејтином и посипан 
алевом паприком. 

Мирисали смо врућ хлеб
Који се пушио. 
Јели смо га очима.

Удисали смо испарења 
вруће ракије. 
Надвикивали смо се. 
Ово има само у Нишу!

На средини је бубњала пећ, 
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два ћунка су се извијала преко кафане
као преко неба. 
Било нам је топло око срца. 

Кад су „Калчу“ срушили помислили смо,
Убили су Стевана Сремца. 
Примисао била је тачна.

На место старе Калче изградили су стакленик. 
На отварању се слегло пола Србије, 
она друга половина је у Београду.
 
Покретне степенице нису радиле, 
вентилација није радила, 
уместо обећавајућих радњица 
нанизали су се кафићи, 
дошла је и зима, 
грејање није радило... 
Људи су почели да напустају стакленик, 
затварали су кафиће, један по један, 
затварали су локале, један по један, 
у стакленику је лети топло, 
а зими хладно. 
Идући аветињким ходницима  
свуда су излепљене умрилице. 
Пише, Издаје се! 
Издајници се не виде. 
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Испред „Калче“ је „Теленор“. 
Звоне телефони на узбуну. 
Сви су глуви. 

Промрзле Нишлије чекају новог 
Кнеза ослободиоца, 
Али без киселог купуса 
и без грејане ракије.
Само со и хлеб јучерашњи. 

Нишава не (по)стиже 
све да опере.

Југ Србије је некада био јужније,
А сад чујем и видим
Примиче се Београду.

А примичу се избори.
Господе!

13
У центру града два се „коња“ истичу,
Један је споменик ослободиоцима Ниша,
На другом је краљ ујединитељ.

Преко пута краља,
испред пекаре је
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Једва приметна биста великог Душана
Радовића.
Добро јутро, Нишлије!

Кнезу ослободиоцу је постављен 
Споменик у турској тврђави.

Немања и остали Немањићи
Немају ништа,
Осим натписа на једном црњаку
Испред Бановине. 
Пре неку годину сведоци су написали,
Барбароса овуда је прошао.

Приче о златним виљушкама колају
По нишкој чаршији.
А ко је однео минђуше царице Теодоре
И где су виљушке
Нико из музеја ништа не зна
Да зуцне.

14
Галија је отплутала,
Шабан се укипио поред Нишаве,
А у Стару Србију се уселила
Нека друга Србија.
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Нишке Мераклије спомињу се
Само као навијачи,
Или на Бубњу,
Ако их неко лелекне. 

15
За оне који не знају,
Бубањ у Нишу је тупан.

А зашто тако зову брдо понад Ниша
То нико не зна.

Зна се
Да су на њему Немци стрељали 
Кога су стигли
Када су празнили Црвени крст,
Или када су са вучјацима
Одлазили у лов 
На српске сељаке.

16
Бранко Миљковић је на Синђелићевом тргу,
Преко пута суда.
У Загребу без суђења пресудили су му.
Стоји тамо пред позориштем,
Гологлав,
Ветар му однео шешир,
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Пљуцка, 
Чека за Србију неко боље време,
Као да ће затражити карту више
Од Стевана Сремца.

17
Преосвећени владика нишки
Јероним Јовановић,
Оснивач је Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“

Њега су Нишлије окачиле на зид
Лево од директора.
Мисле да су му се тако одужиле.

У време комунистичко 
Боље место није добио.
Био је господин.
А шта се сада чека,
Не знамо!

18
Монопол краља Милана 
И после другог савезничког бомбардовања
Производи цигаре. 
Али без дима.
Америчка верзија.
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Гарнирана уранијумом,
Уместо јабуковог скроба,
Гарантовано спречава зачеће.

19
Нишлије напустају Сићевачку клисуру,
Напустили су грожђе. 
У сићевачки подрум су се уселили пацови
Са капиталом из иностранства.
Њих не интересује квалитетно вино.
Хоће крв.

Сликарка Надежда Петровић 
Нишлијама је у Сићеву
У наслеђе оставила колонију.

За неку годину то ће бити
Једина колонија у Србији
Која није римска.

Браво за Нишлије 
Који велику сликарку нису заборавили,
Ни Српску рамонду1,
Ни Наталијину рамонду2.

20
У Краљевском српском војном манастиру 
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„Света Петка Иверица“,
У Островици,
Мирка и Милену смо крстили.

Нови пут около ће ићи.
Европа хоће брже.

Мисао се магарцима не преноси,
Нити камионима!

Ко зна где ћемо се крстити.
Можда ће то виртуелно бити,
Или ће нас нови власници
Само чиповати!

21
Цео свет певао је,
Све од Ниша па до Бање...
Свет је промукао!

У кругу ЕИ су пропале фабрике,
Паркинг урастао је,
Трава је савладала асфалт.
Да се зна ко је јачи.

Чак и Кастро их је заврнуо.
Однесе човек рендгене
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И умре.
А доста је и поживео.

Дугови су га надживели.

22
Центар Бање забетониран је. 
Мирише на тугу.

Хотели су пропали.
За неки дан могли би
Археолози на њима почети
Да раде.

Хичкок би могао овде
Снимати филмове ужаса, страве,
Немарности и лоповлука.
Амбијент је аутентичан.

На бањском аква парку, у расаднику,
Нишки политичари (о)гребали су се.
Чак су и једног градоначелника 
притворили,
и оца му, 
и мајку му.
и ништа.
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23
Нишки КПЗ је добио 
Највећу награду града Ниша.

Не постоји ниједан управник затвора
Који се није похвалио
Личностима које су робијале
У његовом затвору.

У овој соби био је Борислав Пекић,
Овде је...
Нисмо успели да откријемо
Где је тај мангуп
Сакрио Златно руно,
Вајка се награђени
Управник.
Чуди се 
И градоначелник.

24
Нишки суд заузима централно место
На Синђелићевом тргу,
Основан је 1878.
У Кнежевини Србији.

Остала историја је изгорела.
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Иако смо зашли 
У двадесет први век
Суд још увек ради.
Суди књижевнцима.
Попуњава странице
Књижевне историје.

Последњи судија који је одбио
Да суди по налогу партије
Био је Дија из Великог Боњинца.
То се заиста збило.
Одавно.
Суди се опет.
Наопако.

25
На нишавском кеју
Поред моста који спаја 
Криве ливаде и Пантелеј
Освануо је споменик
Шри Чинмоју,
Промотеру мира у свету.
Шри Чинмој поново је освануо, 
али срушен.
А сада је освануо
Обмотан цирадом 
И залепљен селотејпом.
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Сутрадан га није било.

Надлежни не знају, 
Ко су Нишлије
Које су хтеле да ућуткају
Шри Чинмоја.
Нити ико зна 
Зашто је та срамота
Припала баш Нишлијама.

26
Саборни храм у Нишу
Посвећен је Светој Тројици.
Грађен је од 1856. до 1872.
Први пут је горео када су нас, 
По обичају, 
бомбардовали савезници 1944.
Други пут је горео 2001.
У време владике Иринеја,
Потоњег Патријарха српског.
У њему се чувају делови моштију
Светог Великомученика Артемија.

Негдашњи саборни храм у Нишу,
Црква Светог Архангела Михаила, 
Укопана је у порти саборне цркве 1814.
Срби су поштовали турске законе,



106

стојан богдановић

А Турци никако да се навикну на ред.

Највише храмова је изграђено 
У време владике Иринеја.
Власт је помагала изградњу
И сада помаже,
Али, да се не лажемо,
Народу боље није.



ПОСЛАНИЦЕ И 
ОТПИСИ 
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ПОСЛАНИЦА КЊАЖЕВЧАНИМА, 
НАЈБОЉИМ ЉУДИМА НА СВЕТУ

Кад год ти је тешко, 
кад загусти, 
а ти трк код комшије. 
Комшија ти је више него род. 
Са комшијом се веселиш, 
заједно пијете ракијицу, винце, 
заједно садите винограде и воћњаке, 
заједно орете њиве, 
заједно скупљате летину, 
заједно певате, 
заједно славите дечје рођендане, 
заједно удајете и жените своју децу, 
заједно славите славе, 
заједно жалите своје претке. 
ЗАЈЕДНО МУЧИТЕ МУКУ.
Све заједно, па онда није ред да гласате за оне 
друге. 

ГЛАСАЈТЕ ЗА КОМШИЈУ!

Нећете ваљда гласати
за оне из Београда,
који нам узеше пензије, 
који су свакога дана све дебљи и дебљи, 
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који се налазе на листама свих белосветских, 
панамских и других листа лопова, 
који су доказани и проверени лопови.

ЈА ПОДРЖАВАМ НАШ КЊАЖЕВАЧКИ
НАРОДНИ ПОКРЕТ КЊАЗ.
РАЗМИСЛИТЕ И ВИ, 
НЕМА БОЉЕГ!
201647.
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ПОСЛАНИЦА ДРУГА КЊАЖЕВЧАНИМА, 
НАЈБОЉИМ ЉУДИМА НА СВЕТУ

Немојте гласати за оне чије су једине привредне 
активности: 
ЗАДУЖИВАЊЕ, ЗАДУЖИВАЊЕ И 
ЗАДУЖИВАЊЕ 
И који су тако стигли до задужбине.
Њима је место на гробљу. 
Тамо могу да чисте, да уређују стазе и гробна 
места, да шишају траву, да негују цвеће. 
А ако су вештији могу да подупиру споменике и 
да их намештају.
Али не може им се дати да у име народа Србије 
одликују људождере.

РАЗМИСЛИТЕ ЗА КОГА ЋЕТЕ ГЛАСАТИ!
ПРСТ НА ЧЕЛО!

Нећете ваљда гласати за оне који хапсе паоре. 
Хапсе оне који их хлебом хране, 
оне који своју земљу хране и бране.
Нећете ваљда гласати за оне који сељацима 
одузимају земљу да би је продали Арапима.

ГЛАСАЈ ЗА ОНОГА КОЈИ ТИ СЕ ПРВИ НАЂЕ 
У РАДОСТИ!
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ГЛАСАЈ ЗА ОНОГА КОЈИ ТИ СЕ ПРВИ НАЂЕ 
У НЕВОЉИ!
ГЛАСАЈ ЗА КОМШИЈУ!

Нећете ваљда гласати за оне који крадуцкају и 
краду!

Нећете ваљда гласати за оне који не знају како 
им гину питомци.

Нећете ваљда гласати за оне који не знају шта 
би са хеликоптером?
Који тврде да су криви најбољи пилоти, који су 
мртви. 
А мртва уста не говоре.

Нећете ваљда гласти за оне који непрекидно 
производе афере. 
Нећете ваљда гласати за оне који ниједан судски 
процес нису довели до краја.

Нећете ваљда са онима који су вас се одрекли, 
који су ту само када им требају ваши гласови. 

ГЛАСАЈТЕ ЗА КОМШИЈУ КОЈИ ВАМ СЕ 
УВЕК НАЂЕ!
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Нећете ваљда гласати за оне који су хушкали на 
рат, 
који кажу да су рат добили. 
А сада ми који смо све изгубили треба да 
гласамо за њих. 

Нећете ваљда гласати за докторе са купљеним 
дипломама. 
Њихови рецепти су лажни, а лекови отровни.

Нећете ваљда гласати за неписмене, за силеџије 
и криминалце.

Нећете ваљда гласати за оне који не знају где им 
се налази факултет на коме су дипломирали, 
јер никада нису ушли на факултет. 
Не знају назив смера на коме су дипломирали. 
Не знају ни наслов свог дипломског рада.
Њима је лако јер не знају шта је студирање.
Они немају школске другове,
Они имају само другове са робије.

Нећете ваљда гласати за оне 
који су наше паре опљачкали и однели у 
иностранство. 
Који су тим парама из иностранства 
купили нашу имовину и 
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појели нашу и прадедовску муку!

Нећете ваљда гласати за оне 
који су дигли руке од наше културне баштине. 
Који не отварају музеје, 
Који су и постојеће затворили, 
Који за директоре националних установа, 
позоришта, библиотека, постављају дилетанте и 
осведочене мрзитеље српског народа.

Нећете ваљда гласати за оне 
који своје надобудне и недоучене синове и унуке 
постављају на измишљена директорска места.

Гласајте за свога комшију!
Гласајте за свог пријатеља!
Гласајте за своје рођаке!
Гласајте за своју децу!
Гласајте за будућност!
Маните се страшила!

Немојте гласати за оне који су вас издали и 
продали!

Немојте гласати за оне који су заборавили своје 
порекло.
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Немојте гласати за оне 
којим је важнија напирлитана ташта или моћна 
свекрва,  који се стиде своје мајке, свога оца, 
својих рођака, својих пријатеља.

Немојте гласати за оне 
који су заборавили своје мајке 
за које је „у комфорним становима измишљен 
споредни улаз за мајке“.

Немојте гласати за оне 
чије „мајке чаме по старачким домовима, 
да их не би ометале“, 
да их не би брукале пред светом!

Мајка је богиња и дорски стуб. 
Она је каријатида.

За мајку не постоји „тринаесто прасе“. 
Оно постоји само за умишљене свиње.

Мајка све дочекује и све испраћа и никада није 
уморна.

Немојте гласати за 
оне који се радују када нечија мајка плаче!
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Немојте гласати за оне 
који пред вашим очима мајкама отимају децу. 
Који од њих праве јаничаре, 
а од оне друге деце праве крсташе.

Чиме су то мајке заслужиле? 
Зар реч мајка није реч за заклетву?
Зар је то толико одурна реч да је битанге 
узимају у уста 
не би ли је испљунуле што даље од себе?
Зар се мајке сетимо само када је густо,  
када се земља, или небо отвара, 
када припуца, 
када нам нема спаса, 
када се од наше деце праве пси рата. 
Зар су заборавили мајчину сису? 
Зар им је драже туђе весло?

Зар је мајка заслужила ломачу?

Немојте гласати за оне 
чијој деци је једино занимање пијанчење и 
банчење!

Има поштених људи.
Ту, у комшилуку. 
Осврните се.
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СТАВИТЕ ПРСТ НА ЧЕЛО!

Немојте гласати за оне 
који прогоне песнике и сиромахе!

Немојте гласати за оне 
који се вуцарају по судовима,
А заобилазе своје старе родитеље.

Немојте гласати за оне 
који мисле да им стално дугујете.
Сви дугују своме народу и својој отаџбини!

ОДУПРИТЕ СЕ УЦЕНАМА!
ТРАЖИТЕ ДА ВАМ ПОЛОЖЕ РАЧУНЕ,
БУДИТЕ УПОРНИ!

ГЛАСАЈТЕ ЗА ОНЕ КОЈИ ВАС ПОШТУЈУ!

ПРСТ НА ЧЕЛО!

НАРОДНИ ПОКРЕТ КЊАЗ ЈЕ ЗА 
КЊАЖЕВАЦ.

Ако комшија пропадне, онда је ред на тебе.
Гласјте за оне који помажу своје комшије.
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Помогните себи и комшилуку.
Немојте гласати за оне 
који вас терају да гмацате по блату 
док се они шепуре по италијанским плочицама.

ЖИВОТ НИЈЕ ГЛАСАЊЕ, 
АЛИ ЗАВИСИ ОД  ГЛАСАЊА.
КОМШИЈА, ДИГНИ ГЛАС!
КЊАЗ!

Ако сте прошли пут погрешили, 
Сад је време да исправите грешку.
Прст на чело!
Књаз!

Доста сте рмбачили као коњи!
Доста су вас водили као овце!
Доста, доста, доста!
Немојте пропустити прилику,
Можда је последња!

Отварајте четворе очи!
Прст на чело!
Књаз!

Народни покрет Књаз је правио Књажевац,
Он је за Књажевац.
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За остале знате и сами.
Знате како су вас оставили без ваших фабрика, 
које сте ви градили.
Знате како су вас оставили без плата.
Знате како су вас оставили без пензија.
Знате где су коферчићи.
Знате где су паре од гаса.
Сада вас продају да као робови радите у туђим 
фабрикама,
У оним фабрикама које су до јуче биле ваше!

Наше су паре на Дедињу!
Хоћемо да нам врате наше.
Нећемо милостињу,
Хоћемо наше.

Прст на чело!
Књаз!

Хоћемо да и наша деца једу сладолед,
Хоћемо нова обданишта,
Хоћемо нове школе,
Хоћемо нове спортске терене,
ХОЋЕМО ДА НАМ ДЕЦА НЕ БУДУ ГЛАДНА!
И наша деца воле играчке,
И наша деца воле чоколаде,
И наша деца воле колаче,
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И наша деца воле патике,
И наша деца воле бицикле,
И наша деца воле зимовање,
И наша деца воле летовање,
И наша деца воле да славе рођендан, 
И наша деца хоће мобилни телефон,
И наша деца хоће шољу млека,
И наша деца хоће интернет,
И наша деца хоће да виде свет,
И НАША ДЕЦА СУ ДЕЦА!

Ми волимо да нам престоница буде лепа,
Али није само Београд Србија.

Немојте чекати да деца српских политичара 
проћердају Србију на сплавовима!
Немојте им дозволити
Да на сплавовима спискају Србију!
Немојте чекати да деца српских политичара 
слупају Србију у бесомучној вожњи скупим 
аутомобилима!
Немојте чекати!
Нема више времена,
Зато гласајте за Народни покрет Књаз.
КЊАЗ!
ДАБОМЕ!
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Немојте гласати за оне 
који се одричу светог Симеона, светог Саве, 
Његоша, Вука, Доситеја, Вожда и Књаза!
КЊАЗ ЈЕ НАШ!
ДАБОМЕ!

21.4.2016. 
Књажевац
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УЗ ПОСЛАНИЦУ ПАВЛОВУ 
КОРИНЋАНИМА

Извадили су се негде,
што се светих тајни тиче 
написали су, 
Све је света тајна, 
све што се човека тиче. 
А истакли су седам, 
као седам је неки савршен број. 
За седам дана... 

Љубав је света тајна, најсветија, 
најмоћнија, најубедљивија, најлепша,
Најнајнија, од свих тајни. 
Тајна која покреће живот, 
која регулише свет, 
која осваја светове, 
која преврће светове. 
Љубав преврне све 
да би све легло, 
да би све било на своме месту.

5.5.2016.
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ХВАЛА ТИ, ГОСПОДЕ!

Хвала свима који су ми честитали рођендан, 
Хвала им на лепим жељама.
Не могу рећи да ми није мило,
Али не знам чиме сам то заслужио,
Заиста је много, 
Што је много, много је.

Хвала и онима који су ми честитали нову 
годину,
Хвала и онима који су ми честитали кинеску 
нову годину,
Надам се да ће имати још неку прилику,
Па да ми честитају, нашу, тј. моју нову годину.

Хвала Ти, Господе, што си створио лепу Коцу и 
лепог Цонета.
Хвала лепој Коци која ми је направила 
рођенданску торту, 
Још више сам јој захвалан што је ноћас није 
појела.

Хвала Ти, Господе, што си створио оног лудог 
Цонета.
Хвала и Цонету који ме трпи све ове године
И што ме не напушта још од боњинског 
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времена.
Хвала Господу који нас трпи обојицу.

Хвала комшикама које су ми унапред честитале 
рођендан.  
Хвала Господу што је то било јуче.

Да није Господа свашта би било,
Ко зна шта би било.

Ја сам крив, 
зато што сам сиромах 
и зато што им нисам купио 
сат који показује тачно време, 
датуме и године које су прошле.

Сиромах је свакоме крив,
Он је крив за све.

Боље су оне песничке речи
Оне показују будуће године. 

Хвала комшикама које су ми годинама 
честитале,
Хвала и онима које су изразиле жељу,
Хвала и онима које ће то учинити у будућности,
Хвала целом комшилуку,
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Они су ми најближи,
Они су ми род рођени.

Хвала и онима који мрзе мој комшилук.

Хвала Господу да сам још жив
Па се можемо заједно надати,
Хвала му што можемо чезнути.

Хвала Господу који ми је омогућио јуче
И овај тренутак.

Хвала Ти, Господе, што си створио моје 
пријатеље
Хвала пријатељима који ме носе у души.
Хвала ти, Господе, што ме рођаци и пријатељи 
воле и боле.

Хвала Ти, Господе, што си створио моје 
непријатеље,
Хвала и непријатељима које носим на души.
Шта бих ја без њих?

Без пријатеља и без непријатеља
Не би било ове луднице,
Све било би глупо.
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Хвала свима који ме се сећају
И онима који су излапели
Те су ме свога сећања ослободили
Као морнар терета 
Са брода који тоне.

Хвала покојнима, 
Без њих не бих био жив
И ко зна шта би са толиким светом било,

Хвала мојим родитељима
Који су ми ваздан кичму исправљали
Те су тако спречили да постанем мајмун,
Хвала им што су ме учили љубави.
Хвала Господу који им је то омогућио.

Хвала свима који су ме учили животу,
Хвала онима који су ме тукли 
И онима који су ме мучили љубављу.

Хвала свима који су са мном 
Горку кафу претварали у слатко пиће, 
Хвала им као родитељима мојим.

Хвала свима који су ми помагали да будем дете,
Хвала Господу који ми је омогућио да ваздан 
будем дете.
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Хвала Ти, Господе, што волим своју браћу, 
Хвала Ти, Господе, што волим своје рођаке, 
Хвала Ти, Господе, што волим своје пријатеље и 
своје непријатеље,
Хвала Ти, Господе, што сам жив,
Хвала Ти, Господе, што волим,
Хвала Ти, Господе, што волим и када не волим,
Хвала Ти, Господе, што поштујем своје 
родитеље,
Хвала Ти, Господе, као брату рођеном!

21.6.2016.
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ОТПИС НА ЈЕДНО ОДВРАТНО ПИСМО 
МИРОСЛАВА Б.Д. 

Пре неколико дана добих писмо од пријатеља. 
Одвратно писмо. 
Чудите се како писмо пријатеља може бити 
одвратно. 
Па може. 
Пише ми детаљно о својој болести. 
Она најтежа. 
Са метастазама. 
Како је коју споменуо ја се пипнем на том месту. 
Улазио сам у своја и у његова плућа. 
Пипао сам кичму. 
Свуда ме је болело. 
Болео ме је и ваздух који удишем. 
Лежим поред њега у болници. 
Селим се, где он ту и ја.
Носим га ваздан са собом,
Ходам на прстима.
Грчим се у столици поред његовог кревета,
Чекам да отвори очи. 

Разговарамо о свему. 
Разговарамо непрекидно. 
Даноноћно. 
Невезано. 
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Скачемо са теме на тему. 
О селу, о цркви, о мајци, о оцу, о деци... 
Он разговара са животињама, 
а ја са птицама. 

У неко доба пипнем кревет поред себе, 
а он празан. 
Жена је одавно отишла. 
Нисам чуо када је два пута окренула кључ. 
Замислих се, 
Нешто са мном није у реду. 

Не верујем у писмо. 
Како човек може да верује у то одвратно писмо. 
Још ми пише, 
онако смирено, 
да верује у Господа. 
Ја више не верујем ни у себе. 
Ето, не верујем ни да ми је пријатељ написао то 
писмо. 
Можда сам сањао. 
Писмо је одвратно. 
Чак и да сам сањао, 
одвратно је. 
И боли ме. 
Не знам више шта да мислим.
Свет се изметнуо. 
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Све је наглавачке. 

Зар тај Господ није наш заједнички, 
Зар он постоји само за непријатеље. 
Ако је успео за тако кратко време да створи свет, 
што не учини нешто и за нас, 
за мог пријатеља и за мене. 

Срећом мој пријатељ је песник па се сам лечи. 
Он ствара свој свет,
Он је измислио Бога,
Он справља лек од травке 
која расте на највећим висинама, 
од љубави. 
И то је једина алтернативна медицина. 
Од ње се праве пријатељи. 
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НИСАМ ВИШЕ У НИШУ

За Жаклину П.К.

Таман сам мислио 
да ће и мене стићи неко време 
када ћу моћи мирно 
да посматрам околину, 
да слушам птице, 
да зурим кроз прозор, 
да читам књигу 
и када ми мисли одлутају 
да пребирем по прошлости, 
да псујем кишу, 
да се сам себи жалим на реуму, 
кад стиже још једно одвратно писмо 
овај пут од једне моје старе пријатељице. 

Нисмо се никада срели, 
али дуго се знамо. 
Помагала ми је око штампања мојих књига, 
слала ми је божићне и новогодишње поклоне. 
Да се и ја мало засладим. 
Да видим под старе дане 
да постоји још нешто осим боњинске шљивке. 
Да окусимо бечке слаткише, бомбонке и 
чоколадке, 
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у разним облицима – птице и животње свих 
врста. 
Да се зарадујемо, 
као сав остали свет, 
и ми и наша деца. 
Да запамтимо шта је Божић. 
Шта је Нова година! 

Наумих да јој пошаљем моју књигу. 
Затражих адресу. 
Она ми написа. 
Прочитах ...дорф, 
Аустрија. 
Не издржах да јој не кажем, 
Отишла си из једног дорфа у други. 
Рече ми да је купила добру 
кућу у околини Виене, 
да за деценије које је провела радећи 
свакојаке послове по Аустрији, 
први пут је нису претупале 
шкрофулозне Швабе. 

У њеном одвратном писму 
пише да има нешто у стомаку. 
Никада нисам ни добио неко писмо људски,
увек ми јаве нешто грозно. 
Јаве ми да је умро тај и тај. 
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Јаве ми да су се кола у Стубал преврнула
и да су пригњечила Санду Газдиног. 
Јаве ми да је Зеленко изврнуо ногу. 
Јављају... 
И чим добијем неко писмо 
одмах посумњам да је нека грозна вест. 
И знам да је писмо одвратна ствар. 
Нису то она писамца којa смо слали 
девојчицама. 
Ово су она озбиљно одвратна писма. 

Није је било неколико дана на линији 
Писао сам јој, 
Питајући више себе него њу, 
Шта ли се догађа?! 
Сад ми она пише, 
Пише да је била у болници. 
Заболео је стомак. 
Нешто се онима тамо у болници не свиђа. 
Tо што има у стомаку, 
Ни мени се не свиђа. 
Нисам видео шта је то, 
али ми се не свиђа, 
Видим из оног одвратног писма. 
Каже да ће за три недеље на операцију. 

Нисам више у Нишу. 
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Не спавам. 
Преселио сам се у онај дорф. 
Све ми се чини да ће однекуд наићи Менгеле. 
Дежурам. 
Спреман сам сваког тренутка да скочим, 
да га хватам за гушу. 
Све чешће ме боли стомак. 
Чудим се шта сам појео. 
Присећам се шта ми све шкоди. 
Да није ово, да није оно. 
Кад ми климне глава, 
тргнем се, 
па и поскочим. 
Осврнем се, 
нема никога. 
Мало се као смирим 
па се опет преселим у дорф близу Виене. 
Волим да будем поред ње. 
Ако не могу да јој стиснем руку, 
онда притискам мисао на мисао. 
Знам да може. 
Знам да ће издржати. 
Али морам и ја.
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ОТПИС НА ЈОШ ЈЕДНО ПИСМО 

За Горицу Б.

Све се мења, 
али је сигурно да се Он неће вратити. 
Он се враћа само у мојим мислима. 

Није то Господ поштено смислио. 
Поштено би било 
да се и ја мало зарадујем. 
Уместо терапије долазе ми писма
у којима се моја деца хране инфузијом. 
Ако је то од њега поштено, 
онда ја нисам ја, 
а ни Он није Он. 
Још је наместио игру 
да ме једно дете моли 
да оном другом запалим свећу. 
Не, не могу рећи, 
Сачувај Господе! 
Неће ми душа. 
Није сачувао моје дете, 
а ни своје није, 
а мене је оставио да се мислима мучим. 
 
Знам да ђаво не спава, 
А Он само развлачи. 
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ДНК

За Катарину Б.

Волим да смо се срели.
За почетак песме довољно.
А шта сада да радим?

Да зурим у оно срце на цртежу,
Ко је икада схватио срце?

Да хватам маце, 
То ти је као када хваташ стихове,
Никада не знаш на коју страну 
Мисао ће их развејати.

Да одмотавам клупко 
Као несташно маче
Или да вртим ветрењачу
Па шта испадне.

Да буљим у буљину
Можда из њеног ока испадне слепи миш.

Да се крстим пред лептиром
Као да је Бог.
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Можда је најбоље да променим ДНК
И када се вратим из шетње
Да ми не буде тешко 
Због тих проклето тешких мисли,
Због којих сам се једва довукао до себе,
Које су као ДНК ланац
Умршене дозлабога
И које као свака киселина нагризају
Све око себе.

У оном твом срцу може се свашта угнездити,
А моје је као поцепана врећа
Која се љуљушка на ветрометини.
Не, покушаћу да ухватим змаја
Макар оног из кавеза.
Он би зараћене стране стрпао у тикву
Чијим семенкама бисмо хранили плементе 
птице.

На крају поставили бисмо девојчицу
Да затвори круг
Кад год га испуни сновима.

Све ове мисли стрпаћу у чамац
У коме рибар дрема и када риба трза 
и када не трза.
А сада одох на пецање.
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Сутра зором угнездићемо се 
На врху цртежа,
Или на дну песме.
Престаћу да бројим године.
Прећи ћу на векове,
Па шта буде.
Одоздо или одозго,
Свет ће бити под присмотром уметника.
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ТЕСКОБА

За Гордану С.

Живот је тесан
И када је човеку широко
Око гуше.

Тескоба је тешка грудна болест.
Полако тишти,
После узме маха.
На крају крајева,
Или се распрснеш, 
Или се расцветаш.

Седим на прагу века, 
Мислим се,
Постоје јадници који никада не оболе
Нити се расцветају.

Мисле да су им плућа чиста.

Лепо им је у заблуди.
Будите са њима обазриви
Постоји могућност да пукну
Као петарда
Као стакло
Као глава.
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ЗИМСКО ПИСМО

За Лару Д.

Целе зиме,
И то сваке,
Чекам пролеће.
Када му дође,
Протрчи са цветом у коси
И не погледа ме.
Једва се после довучем до јесени,
Ето је опет зима.
Вала сам се начекао,
Али још ћу!
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ШТА ВИ МИСЛИТЕ О ТОМЕ?

За Бориса Л.

Као песник не бих требао
Рећи нешто ружно
Ни о коме. 
Али, чини се,
Песника нема.
Вероватно је то једини разлог
Што га сви траже. 
А ко има намеру песму да зида
Њему је потребна Реч.
Мајстор ће доћи касније.

А шта се десило,
Уместо речи појави се сам песник,
Залепи ми песму на чело,
Означи ме
И вину се.
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ПОСЛЕ МАШИНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

За Марију Ј.М.

Недавно написах овакву терцину:
Седим у дну собе
И сам себе лажем
Да сам добро.

Маша рече да је овако прочитала први стих:
Седим у дну себе.

А тако је и било: 
Седим у дну себе,
Пребирем.
Појави се један зликовац,
Уједе ме.
Ритнем то псето
И напсујем га.
Подвијеног репа нестаде у магли.

Однекуд искрсе пријатељ,
Нешто је оронуо,
А није требало,
Млад је чова.
Увек се то дешава само добрим људима.
Тај ме већ месецима боли,
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А ја лажем себе
Да ми није ништа.





СКАКАВАЦ
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СКАКАВАЦ

1
На реч скакавац 
Многи људи се најеже, 
Мисле да је реч о ножу. 
А они независно од боје 
У јатима хрле према старој земљи
И све на шта наиђу поједу 
Као војска, 
Као гладна година. 

2
Поједини политиканти мисле ако скоче 
да ће пасти на земљу,
а падну на главу!!!

2
Данашњи скакавци скачу 
као деца кад играју школице
Или као када прескачу конопац. 
Ми смо прескакали тарабе.

3
И бува скаче а није скакавац, 
није зрика, 
а ни попац.
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4
Зрика је у предности над осталим скакачима
који нису коњи, 
може да лети као и они, 
али они не умеју да гуде, 
а нису ни досадни као он. 
Кад узме гудало занесе се, 
падне у транс. 
Претпоставка је да је себе замислио 
као маестра са страдиваријусом. 
Коњ на шаховској табли се поиграва, 
док узме залет, 
а онда скаче накриво, 
никад не знаш на коју ће страну.
 Као да за зрику знаш. 
Него, хајде, нека ти буде. 

5
Зрика струже ногама и шкрипи. 
На нашем језику боље би му пристајало име 
струшко, шкрипко, или шкрипац, а зову га 
цврчак! 
Када сам ово испричао неким зналцима, 
скочише као опарени, 
а нису.
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6
Нисам могао да заспим. 
Зрика је био неописиво досадан. 
Ако је. 
То је најбоље што зна да ради.

7
Немојте мислити да је то 
неки добро плаћен посао, 
Ма, јок. 
Награду неће добити  
Чак и ако добро струже.

8
Скок падобраном не обезбеђује повољан ветар!

9
Код нас постоји изрека,
Прво скочи, па кажи хоп.
Веровотно се ово односи на скакавце.

10
Скакавац скаче,
Зрикавац зрика
(То није оно, 
Само да зрикнем,
Овде треба да гуди 
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цео божји дан)
Попац, дакле,
Мора да попује!

11
Цене скачу и без падобрана!

12
ГЛАВА НИЈЕ ЛОПТИЦА СКОЧИЦА ПА ДА ЈЕ 
ТРЕСНЕШ О ЗЕМЉУ.
ГЛАВА НИЈЕ НИ ТЕНИСКА ЛОПТИЦА ПА 
ДА ЈЕ МЕТНЕШ У ЏЕП.
(Ниси ти Ђоле, запамти!)
ГЛАВУ МОЖЕШ ДА МЕТНЕШ И ДА 
ПОДМЕТНЕШ.
СА ГЛАВОЊАМА ЈЕ УВЕК ТЕШКО.
КАД ГОД СЕ НАПИЈЕМ ЛОШЕГ ВИНА 
ГЛАВА МИ БУДЕ ТЕШКА КАО ТУЧ.
А СУТРАДАН ЈЕ ОПЕТ ШУПЉА, А И 
ПРАЗНА!
Ако је ономе политиканту шупља глава 
(шупак!), у највећем броју случајева, ако такав 
број постоји, то јесте, онда ће сигурно дуже 
летети. Ако уопште може да одскочи. Обично 
му не смета глава, него гузица. Мора у њу много 
да се набута да би и он и она били задовољни.
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Скакавац да, али зрикави Титон јок!
У овим годинама не може Титон да глуми сваког 
скакавца, само зрикавог.

13
Ако је коњ зашто није луд?
Наравно да бува не може да скаче као коњ.
Луд коњ здраву главу не носи.
Колико год да повуку 
коњи не могу да извуку државу из блата, 
А волови још мање.

Коњ није скакавац, 
али може да буде зеленко!
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ГЛАВНА УЛОГА У ПРЕДСТАВИ

Скакавац није створен само да скаче 
И да по цео боговетни дан струже. 
Он је ту да својим несташлуком 
Привлачи рибе. 

И оне које се ни за ким не би окренуле
Кад би га угледале, мрднуле би брк.
 

И за црног скакавца попадија ће се наћи
Иначе он неће бити попац
И свиснуће од свирке.

(У овој представи важну улогу имају
Удило, удица и свилен конац,
А главна улога је намењена њему.
Нико не уме да скочи као он.)
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ЈЕДНОГ ЛЕПОГ ДАНА

Скакавца нисам одавно видео.
Имао је обичај да негде одскакута,
Све док се једног дана није укопао
И постао криво дрво
Из чије крошње је у летњим месецима
Кад пукне сунце
Својом музичицом у подне 
успављивао свет скакавац неки, 
Који је бесомучно стругао 
На свом страдиваријусу.
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АКО ВАМ ОВО НИЈЕ СМЕШНО

Ако је скакавац успео да доспе
У уста неке рибице
Његове шансе да постане икра, 
којом ће се хранити рибе 
у поодмаклим годинама, 
биле су изгледне.
И маст против реуме
Није лоша варијанта.
У најбољем случају
Исијаваће ђаволску енергију
Из очију неке рибе
У зрелим годинама.
Све у инат љубоморном мужу.

Ако вам ово није смешно,
Не знам шта ћу са вама!
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СМРТ НИЈЕ СКАКАВАЦ

Питање за милион долара је, 
(Лову немам, али то се тако каже: 
Код нас ко има лову каже да је нема, 
А они који је немају њих је срамота то да кажу.)
Ако се добро напијем 
да ли ћу успети 
да прескочим нешто лоше у нечијем животу. 
У мом животу је све попуњено старудијом
Која базди на мрачну прошлост,
На смрт која никога не прескаче:
Смрт није скакавац.
Не уме да се игра,
Не уме да свира,
Не уме да скаче преко конопца,
Ништа не прескаче.
Зна само да усмрти:
Идиоткиња!
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УЗ ЧАЈ

Смрт носи на својим плећима 
и добре људе и битанге,
и жене и децу, 
и старце и старице, 
и када је засврби почеше се као мечка 
или као мајмун 
или као коњ 
или као нилски коњ 
или... 
и нешто згњечи, 
а шта је, 
видимо тек када сване. 

Ако се протресе, 
онда људи који ни у шта не сумњају, 
попадају као зреле крушке, 
или се размиле као буве. 

Када се ствари примире, 
онда њу и све живо оговарају на пасја уста, 
онако по нашки, 
уз шумадијски чај,
И нико да примети да су скакаваци
Прешли преко нашег жита.



ПТИЦЕ
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ПТИЦЕ

1
У једној књизи прочитах:
Конфуције никада није пуцао у птицу која није 
у лету.
Књига обилује силним коментарима. 
Не нађох одговор на питање,
Зашто је пуцао!

2
Птице су слободне као птице. 
Оне постоје само да би им други завидели
на лепоти, на песми, на крилима.

Птица је птица и када не лети.
Она је птица и када се шепури.
Птица је увек птичица.

3
Пас може да буде и џукела.

4
За коња да вам не причам,
Пустите тог лудака.
Можда и он сања неку своју птицу,
Макар је звали кобила. 
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5
Не знам зашто корњача толико завиди птицама.
Ако ви знате, немојте никоме рећи.

6
Није свака птица певачица!
Ни обрат не важи!

7
Ако нека певачица личи на пуњену птицу, 
Најчешће, кажу, на коку,
Разгрните перје па ћете видети
Да је реч о илузији!
Може се десити и да напипате јајца!
Будите пажљиви са јајима,
А и са птицама,
Певачицама!

8
Поједине птице знају да носе своје перје,
А неке, да те бог сачува!
Неке то раде из нужде,
(Није реч о великој нити о малој нужди)
Само да не би изгледале као покисле кокошке.

9
Птица која крене на време,
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Стигне и до лабудовог језера.
(Ако није предалеко,
Штикле су проблем!)
Тамо се може видети права љубавна игра 
Са предигром.

10
Не зна свака птица да плива.
(Она коју нису водили на базен
Да не би поквасила ципеле од крокодилске 
коже.)
Понекад не помажу ни крокодилске сузе.

11
Покоја птица крешти,
А они кажу пева.
Па ваљда песници знају шта је песма.
Или можда мислите,
Да песници треба да се песниче
Уместо да се баве крештаљкама.

12
Пуњене птице се могу срести у природњачким 
музејима и у просторијама убица из ловачког 
друштва.
Неке пуњене птице сам виђао у позоришту
И на другим згодним местима.
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И то у време парења.
Њих би требало разликовати од пуњених 
паприка, пуњених тиквица...
(Тиква је голема
И потребно је много тога да би се напунила).
Пуњене вешалице нису добре за здравље.
Уф, уф!

13
И кукавица је певачица.
А и селица.

14
И гавран је певачица
Само му је композитор скројио
Такву песму, њему
Који има дара 
Да доноси лоше вести и да вара
Да се измотава
Да крије и да се претвара
И да гавран смета гаврану
Од јутра до мрака.
Ноћу ниједна птица не смета другој
Зато ноћ и траје тако кратко,
Зато што зна да се одужи
Као самртна тишина
Која се пресвлачи у боју гаврана.
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15
Неке птице живе свој живот
Само да би могле да извију врат
Који би тог тренутка требало пољубити.
И то страсно.
Некада се за ту богоугодну радњу 
тражило скровито место 
и жртвовало сво имање.
Било је страшно!
Али, ако им је!

16
Посматрао сам лабудове,
Какав диван призор.
То се може учинити и изван језера.
На мору, рецимо.
Неке птице то гледају са висине.
И због тога су несрећне.

17
Ако зађете по српским манастирима видећете
Да и анђели имају крила.
Али се од њих не прави пилећа супа.

18
И папагај је птица.
Мало му је крив нос,



164

стојан богдановић

Али не мари.
С њим се можете човек изразговарати. 
Он зна свашта. 
Само је питање када ће и коме ће
то рећи. 
Уме и да оговара колегинице. 

19
На зло се може набасати и без птица 
злослутница.

20 
Слободни људи не обраћају пажњу на слободу. 
Не пазе је. 
Када им се измакне гледају у небо. 
Већина се понаша као гуске у магли. 
Лете за вођом, али га не виде.

21
Реч птица је женског рода
А покрива и мушкарце.



КАМЕН
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КАМЕН

I
Још постоје људи који прво 
баце камен са рамена. 
Мисле само
Како да се олакшају.

Библија се одавно продаје. 
Све хришћанске цркве се хвале 
да је то најпродаванија књига на свету. 

Муслимани, будисти и други не мисле тако. 
Можда је боље било 
Хришћанске цркве да су се похвалиле 
како су највише књига поклониле. 

Књига је одлична, али је не читају 
ни они који је добију на поклон, 
а такви су ретки, 
камоли они што су је купили. 

Већина хришћана, 
нажалост, 
и поред модерних технологија, 
највише воли да им је уместо библије 
камен при руци.
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Њима је камен у глави, 
а зна се да је камен гадан и у ципели. 

Камен није ни за под главу. 

Ако чувате камен, 
увек постоји могућност 
да се испод њега излегу змије. 

II
Камен међаш опомиње комшије,
Али не и њихове краве.

Камен крајпуташ опомиње путнике
И поздравља оне који су преживели Голготу.

Камен је стара чекалица,
Осветиће ти се кад-тад.

Камен ти може пасти на главу.

Сваки је камен тежак.
Сваки камен тражи свога Сизифа.

Људи не једу камење,
Чак ни дробљено,
Њега једе само време.
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Камен је велико злопамтило,
Удариће те и када се не надаш.

III
Камен је дежурно сећање 
И када се нико не сети
Гроба, 
Ни покојника,
Он је ту!

Камен се не окреће 
Ни према ветру 
Ни према Сунцу.

IV
Ако камен баците на Бога,
Пашће вам на главу.

Камен није за бацање. 
Камен је за зидање. 
Камен је стуб. 
Камен је ослонац. 
Камен на камен,
Човек на човека.

Камен лежи на дну и боде небо.
Камен је видиковац.
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Камен је пећина.
Камен чува све који му се обрате,
Камен изгледа хладно и чврсто.
Камен само тако изгледа.

Камен се носи око врата.
Камен око врата подсећа на дубину,
На тешку мисао.

На камену су уписани први знаци, 
прва слова природе, 
прве књиге.

Камен није само подсећање 
На гробове рођака, пријатеља, предака,
Са камена се чита мудрост,
Историја,
У камену је тајна лепоте,
На камену је уклесана поезија.

Камен вам се смеши. 
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КАО ГАВРИЛО НА БЛАГОВЕСТИ

Наслоњен на компу,
Чеках.
До појаве сунца прођоше сати.
Показа се као
Гаврило на Благовести
И оде на запад.
Остајем на земљи,
Остајем на истоку,
Чекам своје сунце.

***

Мој остарели језик
Не може реч да пронађе
Камоли да је преврне.
Љубав је тешка као камен,
Али светли и у мраку.

Мрак има само једну добру 
карактерну особину,
Због које се стално курчи,
А то је светлост.

Љубав има мене
И ми заједно премештамо све
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Из света у свет, 
Мењамо свет. 
Као младенци када се куће,
Преносимо ствари из угла у ћоше,
По сто пута, 
Све док не нађемо меру ствари.

***

Када јој говорим о њој,
Она мисли да се шалим,
А ја покушавам 
Да оживим.



ЖИВОТ
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ЖИВОТ

Млад кукуруз
Пече се 
Или кува
Стари се круни
Живот 
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ГЛЕ АПСУРДА!

Гле апсурда! 
Крајњи циљ је смрт.
Чим се човек роди 
Почне да учи.
Знам, почне раније.
Почне да учи 
Како да подноси разне муке,
Живот.
Смрт је далеко.
А мора се живети. 
Од свих тих мука
Понекад се понешто 
Може пробрати.
Као љубав, 
Као поезија,
Као наша тајна,
Као жеља,
Као мисао која је циљ,
А није последња.
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ПОРЕД НИШАВЕ

Поред Нишаве рибу
Да загризе
Чекао сам
Али ништа
Она тера
Свог кера
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ВРЕМЕ РАДИ НА ЦРНО

Док ме је она хватала за гушу,
Време ми је извлачило тепих 
Испод ногу.
Са њим нестаде и пут.
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ЗУЈАЊЕ

Када почне човеку често да зуји у ушима,
Па не зна више ни на које уво,
Она је пред вратима,
Чека као псето коску!
Док се само окренеш она зграби човека,
Он преврне очи, 
А она нестане.
За њом дођу погребници. 
Они су увек последњи.
Улазе тихо као да се плаше
Да је не пробуде .
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КАКО СУ МИ СМЕСТИЛИ

Гледам своју лобању,
Кези ми се,
Показује ми своје протезе.
Још увек је жуљају
И због тога је љута
На мог некадашњег зубара.
Он одбија да призна кривицу,
Каже, Крив је техничар,
А паре су узели.
И није их срамота
Да човеку изваде здрав зуб
Само да би му наместили
Нешто ново.



181

живот

КАО ДА НИШТА НИ БИЛО НИЈЕ

Затвориш се у себе и једеш се. 
Jедан по један орган. 
Кад се напапаш, 
Oстане ти ништа. 
Као да ништа ни било није.
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ЖИВОТ ИДЕ А ОНА ЧЕКА

Ноћ сам провео на клупи 
Пред канцеларијом отправника
На перону ветар имитира звук воза,
Фијуче.
Чекао сам господара. 
Досад ме је водио са собом као верног 
пратиоца.

Јутрос на фејсу истакоше спискове
Са фотографијама.
Све значајна имена из минулих векова,
Нико бре, да мрдне
Камоли да ми махне.
Опет су ме изоставили.

Али живот иде даље.
Чекаћу други воз.
Као да у овом животу
Нема места за све.

Живот иде, иде, иде,
Иде као брзи воз низбрдо, 
на југ.
Гледам преко пута једну лепотицу,
У парку,
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Задигла је сукњицу,
Загазила је у траву,
Чека куче да се накани.
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СПАСАВАЈ СЕ КАКО ЗНАШ И УМЕШ

Oвих неколико дана нешто нисам баш најбоље. 
У ствари најбоље године су прошле, 
а још увек их чекам. 
Убеђен сам да то чине и други заједно са мном. 
Све је то зато што волим да живим у заблуди. 
Тако ми је лепше. 
Лакше се носим и подносим. 
Многима се чини да је низбрдо лакше. 
Ја само замислим да је низбрдо и кренем. 
Тако годинама спасавам свој свет.
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ЈАБУКЕ И ВИНО

Када разматрам природне појаве
Као што су вина,
Сетим се Јеврејина коме су
Покушали продати вино,
За јабуку се машио,
Паметан човек.
Ко зна шта бих ја учинио
У таквој безизлазној ситуацији.

А када је Јеврејин продавао 
Вино, није било јабуке, 
Машио сам се за сир.
Био је то за њега знак
Да је посао добро обављен.

Кад год с њим тргујем
Пењем се у небо
И вратим се на земљу
Трештен пијан.

Стари Грци су ми подметнули
Кисело вино са јабукама.
Пробудио сам се у Нишу.
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АКО ТИ ЈЕ ЖИВОТ РОБИЈА

Када су људи убили бога у себи,
Остао им је ђаво.
Он је крив за све.
Тешко је живети с њим,
А тешко је и без њега.
Када њега нема, 
Сам си крив,
За све и за свакога.

Ако ти је живот са ђаволом робија,
Требало би га се ослободити.
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ЧЕКАЈУ!

Чекају брзи воз, 
чекају боњински аутобус, 
чекају авион, 
чекају смак света, 
чекају месију, 
чекају госте, 
чекају да им прође време, 
чекају да комшији цркне теле, крава је већ 
цркла, 
чекају ослобођење од Турака, 
чекају ослобођење од комуниста, 
чекају ослобођење од фашиста, 
чекају да престане рат,
чекају да гране сунце, 
чекају да падне киша, 
чекају голе женске, 
чекају пролеће, 
чекају да сване, 
чекају да падне мрак, 
чекају ослобођење од грешних мисли, 
чекају ослобођење од живота, 
чекају да почне утакмица, 
чекају да почне филм... 
Чекају мој qрац! 





УДОВАЦ
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УДОВАЦ

На почетку је обичај да се поклоните и да 
почнете. 
Предлажем да на почетак ставите тачку. 
Тако ћете убити две муве, 
спојићете почетак и крај. 
Не морате да се извињавате. 
Само им крнете тачку. 
Они ће се мало врпољити, 
али када виде да нема ништа друго за јело
смазаће тачку. 
Пробајте! 

Дакле, тачка пре свега!

Не волим глупа питања 
Нервирају ме и то ме исцрпљује. 
Одузима ми вишак енергије 
коју бих вероватно проћердао, 
али то је моја енергија 
па могу са њом да радим шта хоћу. 
Али ови што постављају глупа питања 
не дају ми мира. 
Не зато што су глупи 
него због тих њихових глупих питања. 
Глупости! 
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Најбоља су питања о тачки. 
Ту нема шта да се много прича. 
Тачка је све и ништа. 
И тачка.

Не волим ни паметна питања, 
Из простог разлога што се 
у сваком паметном питању крије пола одговора. 
И сада они поставе паметно питање 
само да би га поставили, 
а нису задовољни оном половином одговора. 
Зар то није глупо? 
Нека задрже своју половину, 
а мене нека оставе на миру. 

О неким тачкама се могу поставити и паметна 
питања. 
Али то можете избећи тако што ставите тачку на 
почетак. 
И тачка.

Хоћу да исијавам тишину. 
Хоћу да се бавим тачком. 
Хоћу да се претворим у тачку 
и да будем на почетку сваке мисли, 
а не на крају сваке реченице. 
Или да, не дај боже, чучим испод неког знака 
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питања. 
Дакле, једино би паметно било тачку ставити на 
почетак. 
И тачка. 

Ако се тачка претвори у тачку и постане центар, 
тада сви мисле да је она нешто важно. 
У ствари, центар је удовац, 
легне и целе ноћи буљи у плафон, 
а све време му се чини да је реч о небу 
са свим звездама и чаролијама и чудесима. 
Још му се чини да је то све прављено због њега 
и да се цео свет врти око њега. 

Тачка је удовица,
Пар тачака су две удовице.

Ви што сумњате у све, 
ви којима се чини да је откачена ова моја прича, 
што не поставите себи једно од многробојних 
ваших глупих питања? 
Хајде! 
Што? 
Па да видите како је тешко одговорити на глупо 
питање, 
да видите да на глупо питање одговор може дати 
само глупак 
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и јасно је да одговор мора бити глуп.
 
И ви паметњаковићи, 
што себи не поставите неко паметно питање? 
Ви волите да постављате другима питања. 
Мислите да би други требало да дају одговоре. 
Поклањате им и половину свог одговора, 
коју садржи ваше паметно питање. 
Не, хвала, задржите своје питање за себе. 
А одговоре поделите сиротињи. 

Задржите и кусур. 

Волим да исијавам тишину 
само зато што не волим мир.  
Највише волим да ставим тачку на почетак, 
али ми се не да.

Знају људи где су те тачке. 
Знају где да боцну. 
Неки их лако напипају. 
Кад знају што не кажу?! 
Они што знају са тачкама 
могу и моза(и)к да саставе. 
Нама остаје да молимо. 
Молитва не помаже, али кажу да помаже. 
То кажу и они који су се уверили да не помаже. 
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Али не умеју да ставе тачку. 
Ако не знају где да ставе тачку, 
онда би требало ставити тачку на све.

Тачка је као капа. 
Ако не ставите тачку, 
смрзнуће се прича. 
Биће ледена. 
И процуриће вам као нос. 
Ако не ставите тачку све ће исцурити. 
Капа мора бити сезонска. 
Не иде шубара на 50˚. 
Прокључа све. 
Кад искипи запршка 
прича буде бљутава. 

Ако тачку ставите на почетак, 
Онда ни макац.
 
Тачка је зајебана ствар. 
Цео свет се врти оке неке тачке. 
И круг, и лопта трче око тачке 
и врте се као неке будале. 
И тачка све то стоички издржава. 
Шта ће, мора. 
Бар не мора по мраку да устаје и да иде на 
посао 
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и да цео дан ринта за џабе као кева.

Ако тачку притиснете може постати крмача. 
Неки су постали свиње. 
Требало би бити обазрив. 
Није лоше понеку тачку и прескочити. 
Једноставно оставите је да избледи.

Ако је тачка на сунцу,
не значи да ће избледети. 
Кад би сунце било свемоћно
не бисмо имали џинџерке. 

Тешку реч не би требало држати у устима. 
Ако ти је горко у устима, 
онда само љуто помаже. 
Најбоље је то испљунути негде где нико не 
види. 
Или ставити на папир,
па у шкрињу са седам брава. 
Или прогутати, 
па када сварите, 
онда зна се, ставите тачку.

Црна тачка је мунгос!

Ни смрт није увек тачка!
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КРУГ

Да нема центар
Круг би био лик.
И то савршен.

Центар му дође као врљаво око.
Подмукло надзире све 
Из дубине,
Или са висине,
Свеједно је.

Њега су због лепоте претворили у тачку
Која изиграва угао 
Намо на ћошку.

Ако је круг и успео,
Постао је центар.
Тачка је његов највећи домет.
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АКО

Ако хоћете да постанете почетак 
морате постати тачка. 
Од Декарта на овамо њој се прикачује 0. 
Дакле, за почетак нула.
Ако постанете тачка 
Може се десити, 
И би тачка.
Неки то остану до краја, 
До врха. 



ДОКЛЕ САМ СТИГАО
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ДОКЛЕ САМ СТИГАО

1
Баш ме интересује
Шта ви тупани и тупа(н)џике мислите
И да знате да ваш савет и
Послушати.
После нема кајања,
То знате,
Али, ако вам је.
Било би добро да обријате ноге.
Не трпим дугачке длаке
Чак ни у тањир када упадну,
Камоли да се за зуб закаче.

2
Ако се човек разиђе са женом, 
(није обавезно да у песми 
буде његова рођена жена), 
па прође неко време 
и неким стицајем околности 
они се поново спанђају, 
слижу се, 
онда ту почиње пакао. 

3
Они из женских организација тврде
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да је пакао за жену, 
а не знају да је она инсистирала 
на поновној вези. 
Нешто јој се усладило први пут, 
па ко вели да проба још неки пут. 
Али и проба мора да има мерку. 
Иако се проба не плаћа, 
она је веома скупа.

Није исто пробати ципеле 
и пробати жену.

4
У ципелу би требало да уђе једна нога,
У рукавицу би требало да се нагура рука,
А у туђе око прст.

5
У жену мораш цео да уђеш
Као у душу.
У сваком случају није на одмет пробати
Све док ти не буде таман.

6
Кад смо код ципела,
Потребно је извесне време да се разгазе.
Боље је да нађете пристојну жену,
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Али то је немогуће.
Мушкарци су слепци.
Можда је решење пип(к)ање.
Пробајте,
Није реч о рингли.

7
Буди обазрив када идеш код комшике,
Комшија није везан,
А ни она.

8
Поштуј своје комшије као своје најрођеније.
Не пљуј на под,
Нити по кошилуку,
Не знаш када ће ти напакостити.

9
Кажи комшији добар дан
И када видиш да није расположен,
И када неће да му упали
Ауто, понуди се да подгурнеш.

10
Не питај га за комшику.
Зна он,
Али не воли да буде оно што јесте.
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Рогоња.

11
Не питај комшију за ђубре!
И он и ти знате чије је,
А обојица смишљате 
Како један другог да бриснете.
За то време комшика се
Прилично угојила.
(Ако је то знак доброг живота,
Онда јбг.)

12
Не питај комшију за куче.
Он као и ти шета туђу куцу.

13
Када сретнеш комшику са псом,
Реци јој да лепо изгледа.
Мислиће да си искрен,
А онај њен ће надрљати.

14
Ако комшика носи нешто,
Понуди се да помогнеш.
То ти је један од начина 
Да уђеш на мала врата.
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15
Ако комшија носи нешто,
Придржи врата.
Тако ћеш изнудити хвалу.
Ако те мрзи да држиш врата,
Онда гвирни иза ћошка
Да видиш да ли је комшија отишао.

16
Сукња је добра 
ако комшика може да се умакне у њу,
А комшика је добра 
ако има и предњицу и задњицу.

17
Немојте буљити у комшику 
Као теле,
И комшија јој то исто ради.

18
Комшику ако хоћеш
Да питаш нешто
Набоље је да то буде насамо
Како би она после причала
Оно шта хоће.
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19
Комшију ако хоћеш
Да питаш за жену,
Пожељно је да буде туђа!

20
Мушкарци, 
под условом да нису педери, пијандуре и 
кукавице, или психолози, 
или, пак, психијатри, 
одмах кажу да је то за човека пакао. 
А не постављају питање 
зашто је тај банзов долазио 
код ње на грејану. 
Наравно да овде није реч 
о грејаној ракији. 
Камо среће да је у питању боњинка.

21
Човек ти је као мушица, 
иде према светлу, 
макар да је чкиљаво. 
Боље би било да се држи мисли. 
Ако нема друге, онда о Богу. 

22
А и жена се мора држати за нешто. 
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Ни њој није лако са кретенима 
који умишљају да су богови. 
Њој би било најбоље да се држи мужа 
под условом да такав постоји. 
Макар у песми. 
Није лоше каткад да прошета због килаже. 
Јер није згодно да притисне мужа 
са толиким мислима, 
са толиком килажом. 

23
Стари људи имају крте коске. 
Може све да се скрши. 
Нек се крши, 
само да се не скрши. 
Дуде, бело Дуде!

24
Судећи према споменицима 
код нас у Србији су само покојници паметни, 
а међу њима су и наши највећи јунаци. 
Ово се односи и на Српкиње 
иако њих у Србији рачунају у жене.

25
Најгоре су жене које нису жене.
Најгори мушкарци су волови. 
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Мисле да је све у роговима. 
Али то знају и жене да им натукну, 
па и да им набију! 
А шта тек мисле коњи, магарци, свиње, ћурани, 
билмези...

26
Не волем лаке женске. 
А ни оне од сто кила.
Али, мора човек за нешто да се ухвати.
Риба се не хвата. 
Риба се пеца јер је клизава.
 
27
Не може се пецати на сувом. 
А осим тога човек мора да има одговарајућу 
пецаљку. Не вреди му да каже заборавио сам. 
То му ниједна риба не би опростила.

28
Ових дана су прекинули један важан 
експеримент. Убацили су људске матичне ћелије 
у свињски ембрион и у свињи је 
почео да се развија човек. 
Прво се формирало срце. 
Да ли ће људске емоције бити свињске?  
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29
Црко ми мобилни,
Толико сам се ражалостио
Као кад је ономад комшики цркло куче.
А њу боли она моја ствар.

30
Кад год сам пожелео
Да умрем од среће
Враћао сам се на почетак.

31
Џабе сам се сада опаметио
Опет промашујем,
А мобилни звони неком другом.
Мени звони уво.

32
Кад видим докле сам стигао,
Није ми јасно зашто сам журио.

33
Срце је само једна обична крпа, 
Не разумем зашто дрхтавицу као што је поезија 
повезују са њим.
Где им је памет? 
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34
Ако срце прерађује емоције,
Потом их шаље у мозак,
Значи, срце је шкембе за емоције.
Онда ће и емоције бити некако
Шкембаве,
Личиће на мене из најбољих година.
Не верујем да то волите,
Али тада бар нисам био гладан.
Сада сам дошао у фазу
Сампаса,
Усампасио сам се.

Хахаха! Хм!
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СВЕТ ЈЕ ЦВЕТ

Светлост је симбол слободе,
Она припада и слепцима.

Они најбоље знају шта је мрак.

Има разних слепаца
И не знају сви да певају, 
А и народу није увек до песме и музике.

Поједини слепци су боље видели
Зато што нису слепо слушали.

Ови наши слепци не виде ништа
А тачно знају где је амбис.

Слепцима се може веровати,
али их не морате следити.

Власт говори о патриотизму само када је густо,
А о лоповлуку никада!

Власт је за народ,
А паметни људи владају својим  мислима.

***
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Ако се крећете по кругу,
Избегавајте ивице.
Свако има свој свет,
Сваки човек је свет,
Ниједан свет није само твој.

За стварање света нису потребни срп и чекић
Ни зупчаници који презубе најважнији 
тренутак, нити нове технологије, 
потребно је само да мисао експлодира.

Свет је цвет у глави песника.

Светови у свечаним одорама на благдан 
Излазе из главе песника
Да се поклоне свету.

Ивањски венци непрекидно лебде 
понад дечјих душа песника.

Као што мирис љиљана припада 
Целој долини,
Тако и цео свет припада свима.

***

Немојте ходати по мраку
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Ни по дану завезаних очију.
И немојте да се правите блесави.
Ако већ морате да се блесавите 
Нека то буде у кревету
Тамо слободно можете да паднете 
И у несвест ако треба!

Ако већ неко мора да их баци псима,
Завезана црeва подајте хирузима,
 
Не спавајте отворених очију
Остаћете сами.
Прошетајте поред Нишаве
Док нису почеле кише
Иначе самоћа вам не гине.
Немој ово,
Немој оно,
А шта мој?!

***

Ако пропустите први воз
Можда ће наићи неки други, 
Али ако пропустите живот,
Неће вам остати времена
Ни за кајање.
И њему се то десило,
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А ви замишљате 
Како је мрцу
У рају!

Неким људима је важнија поезија од политике,
Још нису схватили да је најважнија.

Овај свет је баш онаква рупа 
Какву замишљамо
Од почетка до краја.
Или би боље било да смо
Нешто смислили
Док није исцурио.

Свет се покварио,
Требало би наћи мајстора.
Можда је боље да га вратимо власнику.
Можда!



215

докле сам стигао

ГЛАВОЊА

Кад у селу кажу, Главоња,
Сви мисле на неког главоњу из Бабушнице.

Ако је реч о неком главоњи,
Тај је из Београда.

Свеједно о коме је реч,
Не пише нам се добро.

Ако сада кажу, Главоња,
Мисле на њега
И опет нам се лоше пише.

Сутра када буду рекли, Главоња,
Мислите да ће бити боље.
Ма, јок!
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НЕПРИЈАТЕЉИ

Целог живота сам се борио против њих. 
Био сам опозиција и њима и себи. 
Глава ми је пуна некаквих ликова. 
Тукао сам се са њима. 
Нисам могао да их истресем из главе. 
А глава, она ме још више боли. 
Не вреди, немам снаге, а ни воље, да их 
поубијам. 
Ако бих то и учинио, 
не бих смео да оставим ниједног, 
зато што се они брзо размножавају, 
као бактерије или као вируси. 
Због њих ми пуца глава. 
А ја мислим да ми звони лево уво. 
А овамо, чекам добру вест 
и да ми се смири глава! 
Ево докле сам догурао 
због тих типова из моје главе. 
Нико бре, није досад успео себе да победи, 
али има будала, као што сам ја, 
које још увек то покушавају. 
Дођавола, морам да наставим, можда успем. 
Ако ја једини то успем, 
то нико неће приметити, 
тако да неће ни бити штете 
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ни по непријатеље из моје главе, 
а они само тамо и постоје, 
па је најбоље не изгонити их отуд.
А и Господ ће комотније бити
Ако су они у мојој глави,
У азилу.





КЛИН
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КЛИН

1
Клин је велика алатка која свакога може зезнути. 
Клин се може правити од различитог материјала 
зависно од потребе. 
Понекад његова употреба зависи и од естетике. 

Клин зависи и од рупе. 
Не иде да мали клин забијате у рупетину. 
Ако се то и деси,
Онда он пропадне
И сав се изгуби. 

Наша прича се односи на гвоздени клин. 
Врбов клин је нешто друго. 
И о томе ћемо други пут. 

Клин има шиљак, 
то би требало да му је глава, 
али није. 
Иза шиљка је тело 
и на крају тела глава. 
Дакле, клину је глава на дупету. 

Ако је потребно да клин забијете, 
онда га ударате по глави, 
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као по гузици. 

Ако сте неспретни па клин искривите, 
узмите други клин, 
ако и њега искривите, 
наставите тако док их све не искривите. 
У том случају можете за зајебете работу.

2
Ексери се могу забијати под нокте.
Наравно да то није нормално. 
Ексере забијају и у главу. 
Многи људи не знају да ексере могу и да пуше. 
У неким државама они су у слободној продаји. 
Лова је у питању.
Сматра се да ко је почео да пуши ексере, 
тај је већ попушио. 

3
Када забијате, односно, 
када покушавате да забијете ексер пазите на 
прсте. 
Ако имате среће да том приликом опичите 
средњи прст,
онда никада нећете погодити рупу. 
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4
Више пута сам забио себи клин у пету. 
Покајао сам се, 
Свевишњи ми није опростио. 
Не опрашта глупости, 
Као што ниједна жена не опрашта врбов клин. 
Исто је и са липовим. 
Липовац.

5
Клином се и клинци праве. 
Али у данашње време, 
у овом тзв. реалном простору, 
све се добија на мућку 
па се и клинци праве у епруветама. 

Зналци кажу да је наука доказала 
да је могуће безгрешно зачеће. 
Па зар није грех направити некога на мућку?. 
Али, добро! 
У преспективи ће клинци излазити са 
докторатима. 
Они клинци који су фалсификовани 
имаће и одговарајуће докторате. 
Срби су у том погледу испред осталих на 
Балкану. 
Они сами не знају да праве клинце, 
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али имају једнога који зна теорију. 
Остали клинци ће као и досад морати да уче 
и да се целог живота муче.

6
Неки људи повезују клин са клин чорбом. 
То су они који су гладни 
и они су у прву. 
За њихов проблем решење није клин чорба, 
него мотка. 

7
Изгледа да је данас 
на овом ступњу развоја цивилизације 
клиника измишљена реч. 
Тамо смештају оне који су испушили ексере. 
 
8
Ми смо се бавили клинкама 
тако да није било потребе за клиникама. 
Дакле, то је клин!

9
Пијем чај од дуња. 
То није као слатко од дуња. 
Слатко је слатко. 
И све што је слатко траје кратко. 
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Овај чај је од сувог листа дуње. 
Рекле ми жене. 
Хахаха! 

Слатко од дуња било је високо 
на шифоњеру од ораховине 
и то у спаваћој соби. 
То је соба у којој су спавали маторци.

Слатко се износило само када дођу гости. 
Обично за славу. 
Због тога сам мрзео госте, 
али нисам смео ником живом да кажем. 
Са мртвима када о томе разговараш 
чим се разговор заврши сви забораве на њега. 
И чему онда тај разговор? 
Зато сада смем све ово да напишем.

Руку на срце, 
некада сам једва чекао да дођу гости 
да и ја лизнем слатко од дуња. 
А сада пијем чај од дуња. 
Само од лишћа. 
То је клин. 
Кажу.
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10
Прелазећи улицу однекуд 
Створи се један сјајан ауто пун, 
препун веселе младежи. 
Трештала је музика. 
Брзина њиховог аутомобила 
Потврђивала је Ајнштајнову теорију 
релативности: 
звук се појачавао. 
Пројурише. 
Умало ме не одуваше. 
Немају појма колико сам срећан  
што још могу да ходам. 
Не знају деца шта је привилегија. 

11
Неки људи када треба 
нешто да начукају 
одмах се хватају за чук. 
А за то је најчешће довољно имати чуку. 
Ако имате чуку, 
онда ће се наћи и чук и ко ће да га начука. 
Наравно да није реч о недоклепанима. 
Ни дрва се не цепају ударањем главе о зид. 
Тако раде само цепанице. 
А њих треба поштено цепати.
То је клин. 



ДИОГЕН 
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ДИОГЕН ТРАЖИ СЕБЕ

Раније чим устанем седам уз компу, 
убацујем се на фејс, 
буљим у њега као баба у огледало, 
очекујући деду из младости. 
Сада не чекам никога. 
Пичим сам. 
Што да их сада чекам,
знам да ће ме стићи и престићи. 
Штавише, мунем се у заветрину
и напрегнем се да избацим што више терета 
како бих могао лакше да ходам. 
Некада ми се чини да сам то успешно и учинио. 
На крају као и сви паметни људи видим 
све што сам чинио залудан посао било је 
И увек је било за некога, 
или у име некога за неког другог. 
А тај нас је, 
према поузданим легендама, 
а има их више, 
одавно напустио. 

Није нам окренуо леђа. 
Дао нам је тему, 
за вечити домаћи задатак, 
да замишљамо рај. 
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И то је једина корист од њега. 
Али да је велика, јесте. 
Тема је велика, глупа. 
Осим раја све друго бесмислено је. 
А у рају зна се, 
жена, јабука, змија и ја,
Милина. 

Нема компјутера, 
све чиста љубав, 
ту и тамо секс, 
и никакви виртуелни типови ти не досађују. 
Једини проблем  јесте  
што си сам себи досадан, 
што си постао баба
и што чекаш петак као калуђер у бурету. 

А у даљини историје 
Диоген се зеза са Сашом Македонским 
тражи од њега Сунце 
како би у себи препознао човека. 
Данас пак, тај исти надобудни Сашо 
језди на Букефалу диљем Скопља, 
тик уз ћуприју Душана Силног. 
Букефел се једва пропео. 
Вољом италијанског скулптора погојио се, 
отежао је од разних историја, 
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а и Сашо се нешто ошкембио 
и никако да му се скине са грбаче. 

Са друге стране царског моста 
татко му Филип 
стегнутом комуњарском песницом прети малом. 
Довикују се отац и син 
преко Душановог царског моста. 
Никако да се сложе да је Македонија грчка, 
а да Македонци то нису.
 
Грци су заузели бусију. 
Чекају да се Сашо и Фићо договоре. 
Види се издалека да ће вика потрајати. 
Наши само навијају. 
Још се не зна за кога?! 
Праве се Бугари, 
по старом српском обичају радовали би се 
само у случају да и једни и други изгубе. 
Шиптари се курвају 
док се Бугари праве мутави. 

Мислим се овде испред компе, 
консултујемо се на високом нивоу – пети спрат, 
да ли да чекам ту историју 
или да тркнем до Великог Боњинца 
и да са мојим сељацима дрмнемо 
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по неку боњинску шљивку, 
наравно и да на гробљу одсипамо мало. 
Нисам се дуго премишљао.
 
Знам да ћу тамо затећи гладног Диогана 
како чепрка по историји, по поштењу. 
Морам и њему нешто да сунем. 
Мудрац ће ме одбити, али, баш зато!



ЕПИЛОГ
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Сви знамо понеку песму 
чијег аутора не знамо, 
али она живи свој живот 
и без аутора. 
Буде покоја песма 
познатија од аутора. 
Дешавало се и да песнику 
надену име по песми. 
Тако песник буде познат 
по својој песми, 
а не по свом имену.
Није баш поштено. 
Али ни живот није увек песма.





ОБЈАШЊЕЊА
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ОБЈАШЊЕЊА ЗА НИШКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ

1
Стеван Синђелић – Војвода и јунак из Првог 
српског устанка, погинуо на Чегру поред Ниша
Ресавци – Борци из Синђелићевог краја, из 
Ресаве

2
Вилотије Савић - Содаџија
Јован Апел – Наследник чувене фамилије 
индустријалаца
Цока – Стојанка Станковић из Великог Боњинца
Лужница – Област око Бабушнице

5
Бановина – Седиште бана Моравске бановине

6
Тијовачки камен – Камен из села Тијовца на 
Тресибаби

Нишавски срез – Нишавски срез је данашњи 
Округ Пирот

7
Хотел „Парк“ –  Хотел у центру Ниша
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Парк Светог Саве – Парк на булеверу Немањића
Александар Војиновић – Народни херој
Маршал – Јосип Броз

8
Амбасадор – Хотел у центру Ниша
Немања – Стефан Немања, велики жупан
Барбароса – Фридрих, немачки цар
Ранохришћанска базилика – Ранохришћанска 
црква која је зтрпана приликом изградње 
подземних локала у Нишу
Петар Петровић, археолог рођен у Нишу

9
Казанџијско сокаче –  Улица у Нишу
Скадарлија – Кафана у Нишу и у Београду, 
улица у Београду
Стеван Сремац – Знаменити српски књижевник
Калча – Некадашња кафана у Нишу која се 
налазила на месту данашњег истоименог 
трговачког центра 

10
Нишка Бања – Позната бања поред Ниша, 
седиште градске општине
Стамбол – Истанбул
Хуршид-паша – Турски паша који је наредио да 
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се посеку главе побијених Срба и да се од њих  
застрашивања ради сагради кула, Ћеле кула

11
Via militaris – војнички пут
Медијана – Археолошко налазиште у Нишу
Константин – Римски цар
Свети Цари – Цар Константин и његова мајка 
Царица Јелена

12
Теленор – Предузеће за мобилну телфонију

13
Душан Радовић – Познати српски песник, 
рођени Нишлија
Немањићи – Најпознатија српска династија

14
Шабан – Шабан Бајрамовић, нишки певач
Стара Србија – Кафана у центру Ниша
Мераклије – Шаљиви назив за Нишлије, назив 
навијачке групе
Бубањ – Брдо понад Ниша на коме су Немци 
стрељали Србе
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15
Црвени крст – Део града Ниша, сада је општина, 
у коме се налазио заробљенички логор за време 
окупације Србије од стране Немачке 

16
Бранко Миљковић – Познати српски песник

17
Јероним Јовановић – Владика нишки

18
Краљ Милан – Српски краљ Милан Обреновић

19
Сићевачка клисура – Клисура поред Ниша
Надежда Петровић –  Знаменита српска 
сликарка
1    Ramonda serbica
2       Ramonda nathalie

20
Света Петка Иверица – Манастир у Островици, 
Ниш
Островица – Село на улазу у Сићевачку клисуру
Мирко – Мирко Богдановић
Милена – Наталија Богдановић
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21
ЕИ – Електронска индустрија у Нишу
Кастро – Фидел Кастро, кубански председник

23
КПЗ – Казнено поправни завод
Борислав Пекић – Познати српски књижевник

24
Дија – Радивоје Илић, из Великог Боњинца, 
председник суда у Нишу





БИОГРАФСКА 
БЕЛЕШКА 
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БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

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. Оснивач је Нишке школе 
за алгебру и информатику. Објавио је преко 
сто шездесет научних радова у најпознатијим 
светским часописима из теорије полугрупа, 
теорије аутомата и фази скупова. Писац је 
неколико монографија из области математике 
и информатике, на енглеском и на српском, као 
и више уџбеника. Пише поезију, приче, есеје, 
афоризме... 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“ града Ниша.

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), 
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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), 
Зид, песме, (Београд-Ниш, 2015), 
Изабране, кратке приче, (Ниш, 2015), 
Записи, есеји, (Књажевац, 2016).
Жваке, кратке приче, (Ниш, 2016)
Ође и намо, кратке приче, (Ниш, 2016)
Песник, спев, (Ниш, 2017)
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