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стојан богдановић

ПРВИ ПОЉУБАЦ

1

Прође и овај дан без тебе. 
Бројим,  
Као војник-регрут. 
Све се надам да ће ме пустити из касарне,  
Из тескобе,  
Да те видим, 
Да видим твој осмех,  
Да ме обрадујеш. 
Бројим сигурно,  
Увежбано,  
Нисам прескочио ниједан дан, 
Само сам чекао да прође. 
Понекад замислим себе, 
Када сам посве сигуран да је заминуо, 
Како одмах прескачем ограду. 

2

Љубави моја, 
Немој мислити да само спавам. 
Дреждим, пазим цео богомдани свет, 
А тебе ноћу закључавам у своме срцу,  
Да ти погани нешто не напакосте.  

3

Киша,  
Као да се сва киша,  
И сва лондонска магла преселилa у моју душу. 
Нисам ни слутио да тако тешке могу да буду. 
А не могу ни да их стресем, 
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Баш зато што се ништа не види. 
Остаје ми да се уздам у Господа  
И чекам. 
Опет чекам. 
Само да знаш. 

4

Заливам ову рушку, 
Ево кануо сам јој једну велику сузу. 
Кад је помиришеш, 
Одмах ћеш знати да сам то ја.  

5

Чекам ко запета пушка, 
Ко метак у цеви, 
Живим у страху, 
Бауљам по мраку. 
Гунђам,  
Проклињем судбину, 
Као да ми она нешто може помоћи 
Као да је то у њеној моћи, 
Као да то не зависи од ноћи. 
 
Састављам срце, 
Лепим на њему, 
Са обе стране, 
По једно огледалце 
Са твојим ликом, 
И радујем се, као песник, 
Само зато што ми је Господ  
Дозволио да живим. 



7

стојан богдановић

6

Правимо планове у песку. 
Цртамо живот. 
Градимо замкове. 
Покоји старији обешењак прође 
И намерно погази наше творевине. 
Његовим стопама пођу они одважни. 
Ни за кога од њих не чује се и не сазна ништа. 
Тако, све до пролећа, 
Када река реши да са свима изравна рачуне. 
Надође и однесе све живо и мртво, 
И све намири. 
 
Потом се појаве нови обешењаци 
Који прошетају обалом, 
А они стари дођу ту, 
Да посматрају залазак сунца, 
Док ми виримо  
И с нестрпљењем чекамо, 
Да пукне, 
Први пољубац.  

7

Прошло је договорено време, 
И оно које није договорено. 
Дакле, ништа не постоји. 
Остаје ми да поново чекам Ускрс. 
Ко Га дочека, веселиће се. 
Тешке будале може да однесе 
Само велика вода, 
А мене не може ни она. 
Ја чекам њу. 
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8

Ако нешто радиш ради како ваља, 
Гурај до краја. 
 
Ако живиш неки живот,  
Немој сметнути с ума, 
Најгора варијанта је, она, инкогнито. 
 
Пусти јој на вољу, 
И њему и њој.  
Нека те испипа и испита. 
Задовољи њене пориве, 
Ионако је све то твоје и ничије. 
 
Знаш да не воли да чита,  
Али воли да јој шапућеш.  
После тога све дође на своје место. 

9

Како сам, 
Променљиво, као време,  
Не одговара ми ово пред кишу!  
Покушавам нешто да радим,  
Траљаво.  
Преговарам са спонзорима, сви лажу.  
Бар да су песници, па да ме лепо одлажу.  
А оно, све џибери,  
Нигде фаце,  
Људи моји!  

10

Путуј игумане, 
Овде је твој чувар пролећне кише. 
Сипа као из кабла. 
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Премрежио сам небо. 
Нема ни белог ни плавог анђела.  
Сам сам на небу. 
 
Лелејем се као вејка,  
Седам уз Големи Стол,  
Кусам своје горке сузе,  
Довољнo за подухват у поезији. 
 
Матори ми je оставио кључ од кише, 
Да сперем љагу са нашег имена 
И сам да се окупам. 
Можда ће људи поверовати 
Да сам рођен 
Као видовњак, пророк, рокер или месија. 
Са неба као у неко старо време, 
Силази паук, стари хајдук, чекао је муву зунзару, 
Али му се испод провукао поганац, 
Бежећи пред змијом, 
Која му је помрсила конце. 
Упада у сопствену мрежу 
И тоне у заборав.  
Каква величанствена (пр)освета. 
За ким онда оволика киша? 
Ни плач није што је био. 
Ако зауставим кишу, 
Не значи да сам зауставио плач.  
Ето, то тек сада видим. 
Песник је дављеник који се хвата 
На муку. 

11

Сањам те, 
Премештам те из сна у сан 
Бежиш ми, 
Као срна, 
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Из тог сна  
Гледаш ме. 
Желим те, 
Не знам ни да ли могу, 
Али знам да хоћу. 
Хоћу, хоћу, хоћу. 
Хоћу сада, 
Хоћу одмах, 
Хоћу, 
Хоћу те. 
Хоћу-нећу! 

12

Време се појавило са појавом љубави, 
Али о лепоти се само наклапа, 
А сећамо се само ружних ствари. 

13

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

14

Још увек сам у заседи. 
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Ловим живот. 
Не иде ми баш, траљаво. 
Ако га случајно ухватим, 
Метнућу га у песму. 
Нека се тамо дави 
Са оним блесавим стиховима. 

15

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

16

Погледам фејс, звирнем, 
Као некада кроз прозорче. 
Нема никога, само облаци, 
Прекрили све. 
 
Измишљам јој хиљаде оправдања.  

17

Страћио је цивилизацијско време 
Да би научио да једе, да спава, 
Да не пишки у гаћама, 
А никако да научи,  
Како да умре, а да му није ништа! 
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18

Човеку је увек тешко 
Зато што није утувио, 
Да нема пробе. 
Све се дешава први пут. 
 
Хтео је да оде тамо, горе, 
Па да се врати на готово. 

19

Све што постоји јесте  
У функцији увођења савршеног реда  
И свака појава одигра своју улогу,  
Без обзира на исход. 
Од оног јутра када ме је мати донела на свет  
Покушавам да проникнем 

каква је моја улога у томе. 
Можда је за почетак довољно рећи, 
Са крушке се пада, 
Са неба се силази! 
Одозго се пада. 
Одоздо се у(с)пиње.  

20

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

21

За све постоји кривац 
Али, увек је крив неко други. 
Човек се грешан рађа, 
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Човек и жена све раде у греху. 
Каква ужасна доктрина. 
А, ако ћемо поштено  
Он је крив за све. 
Па, и за љубав. 

22

Живот који је Његова мисао, 
По некима величанствена, 
По другима тешка, 
По трећима, 
Сад и трећи, четврти, и... 
А мене нико никада ништа није питао, 
Шта ја мислим о њему 
И зашто се он на почетку 
Са сваким поиграо 
Потом га оставио 
У блато  
Да би опет умесио играчку 
Са којом би се играо  
До краја живота. 

23

Живот, као сваки живот 
На почетку,  
Као на сваком почетку, 
Беше љубав. 
Једва су чекали да нешто створе, 
Да нешто разоре. 
Упетљали су се,  
Као што живот и љубав ваздан чине 
Из љубави, наравно. 
И ево докле смо стигли. 
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24

Мрсим. 
Волим да мрсим. 
Мрсим док не смрсим. 
Али живот кад ти смрси, 
Не може ни Свети Петар да размрси. 
Окани се тога 
И почни да мрсиш. 
Не можеш све да размрсиш, 
Али можеш да промрсиш, 
Па и да умрсиш. 
 
Ако мораш да мрсиш, 
Мрси косу. 

25

Човек је мисао чији живот је заробљен 
У човековом телу 
И она све време покушава да се ослободи стега. 
Отуда као последице те борбе 
Видимо манифестације 
Које једноставно називамо болести. 
Сада видите да су то весници слободе 
Иако смо за њих измислили све најгоре речи 
Које наводно покривају ту мисао.  
Реч је у ствари само о перју 
Које човеку не омугућава да лети. 
Зато, када он то пожели  
Мора да се довија. 

26

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

27

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

28

Живот не трпи глупости 
Са њим се није шалити. 
 
Ако не подноси себе,  
Како ће подности тебе. 
 
Можете мислити које гомиле текстова 
Су написане о томе,  
А да би се створио човек 
Доста је била само једна реч. 
Верујте. 
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29

Ту слику да заборавим не могу, 
Тај први пољубац. 
А требало ми је много година да схватим, 
Зашто га зову први. 

30

Све лепе ствари покупила вода, 
И рибе су у води. 
Сад опет ћути, 
Као риба. 
 
Ко зна шта спрема 
И ко ће покупити прљаву воду. 
 
Прави се да спава, 
Као мртва риба. 
Куд њена прође слава 
Боли глава. 
Боли, боли. 
 
То човека боли. 
То што воли. 

31

Са животом би требало рашчистити на време, 
Или ти или он. 
Неки успеју да се са њим договоре, 
Неки направе поделу играчака, 
Мени бомбице, теби крпице. 
Шетају беспослени 
И мисле да је то живот. 
Благо њима. 
А шта ја тражим поред реке? 
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32

Морам да кажем или да пукнем,  
Јао, што те волим,  
Срећо моја,  
Срећкице моја, 
Душо моја,  
Драга моја,  
Драгиња моја,  
Љубави моја,  
Маче моје,  
(остало допишите!) 

33

Песник је измислио Бога 
Да не би људи помислили 
Како он разговара сам са собом. 
Дакле, 
Реч је о доскоку. 

34

Не нађох човека 
Бејах приморан, 
Сатеран у теснац сопствене коже, 
Да разговарам са собом, 
Или да измислим некога 
Коме бих поверио реч, 
С ким бих по коју прозборио 
То ти на исто дође, 
Или на исто изађе. 
У сваком случају је 
Као и у сваком другом, 
Исто. 
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35

Да не би људи помислили 
Како он разговара сам са собом, 
Песник је измислио Бога. 
Реч је о доскоку. 
 
Ниче га је ликвидирао 
Ја не могу да дигнем руку на Створитеља. 
Не разумем ни друге 
Који су спремни на такав подухват. 
Шта им смета човек, 
Што га не оставе на миру. 

36 
Хватам снове за гушу. 
Борба је жестока, 
Са животом све измиче, 
Измигољи се као риба 
И нестане у дубинама. 
А онда, да човек није доживео  
Не би веровао, 
Сви се разбеже. 

37

Памтим када сам се заљубио 
Сећам се каква сам будала био 
И то ми је најдраже сећање. 
То је био живот. 
Дабоме да бих трампио овај за онај, 
Али треба много да додам 
Оно што немам. 
Кад би се то и десило 
Испао бих глуп 
А то никоме не треба, 
Па ни мени.
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