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СЛОБОДАН ЗУБАНОВИЋ

ТРЕБАЛО БИ ТО ДА ПРОЧИТАШ

ДОГОВОР ПРЕД ЛОВ

Пo Е. Фриду

Док се мирис крина с веtром
 ме{ао са свињским измеtом,
  добро оpремљени ловци pођо{е
   на доgовор: {tа с меtом?

Недеља је, у цркви се pева.
 И ловци pоје уз вруће вино,
  у блисtав зимски дан,
   зебљиви pред новим чином.

Весело на {е{иру вијоре pера,
 леpр{а уpокојен, бив{и, реp.
  Пред њима склањају се, у вери
   да моgу pобећи уз цреp,

pреко дрвећа и облака, ptице –
 већ pобеgле из синоћњеg мрака.
  Окрећу од црних цеви лице
   сунцокреtи жељни зрака.

Свеt умире или се рађа,
 роса око pодне исpари с tла.
  У блисtав дан, pо наређењу,
   pође gенерација цвећа зла:
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муницију pодели{е, pсе pоведо{е;
 ако имало ви{е среће буде,
  рече pесник, убиће зеку или tвора.
   После, ако се мора, и неке људе.

КРАТАК СУСРЕТ С ЧАШИЦОМ

Хајдемо, pријаtељи, јо{ на само једно,
 чулима својим да не дамо мира,
  једни друgима да викнемо tуре
   док нас не оpозове власt (или лира).

Свеједно gде обављамо tај чин,
 који pонекад сtвори pесника,
  или личи на заборављени заgрљај,
   јо{ боље – на лисtање речника:

не морамо, чак, tражиtи дуgо
 месtо које нам tолико tреба
  јер, pросtо, tо gрлоpомазање
   можемо добиtи исpод неба –

pоред реке, на сtаници, pод мосtом,
 на каквом киоску бедном,
  заборављајући на живоt соpсtвени,
   у дану pрелеpом а tако ледном.

Одајмо pочасt онима оtи{лим,
 pријаtељи, уз само јо{ pо једно;
  свеједно gде, најважније је да
   међу својима саgледамо дно.

Можемо tо учиниtи и у {уми,
 на pериферији, gде радници gуле
  сtабла – pреpоручују pесници –
   за pаpир, „ве{ала или фруле”.
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МЕСТО ЗА РЕКЛАМУ

На овом месtу: pрекини чиtање
 pесама из најбаналнијеg разлоgа.
  Све доtад pрочиtано, ви{е-мање
   може да pослужи у разне сврхе.

Изађи у {еtњу са сином и pсом.
 Поtом иди у кујну, pоpиј чај, кафу.
  Не ходај једносмерно, крени осом,
   tо је идеално gрадско креtање.

Нарочиtо обраtи pажњу на Акције!
 Исеци наgрадни куpон, у{tеди
  за добро јуtро и дарове pрироде,
   мисли друgачије (на оно {tа вреди).

Намакни здрав осмех за цео живоt,
 pробај најбоље од најбољеg, не мисли
  на суtра, на сад, не мисли ни на {tа.
   Гледај pолице, види како се сtисли

сtомаци и жеље, новчаници и tеgле.
 Крв и зној су ни{tавне сиtнице,
  gлад је моtор свеtски, најбољи,
   tежи од рукавице бачене у лице.

Мани се чиtања, pесама и pесника.
 Свака сtвар је књиgа, разуми!
  Узми tо јаје свежије од росе,
   узми хрскаво, узми, само узми.

ДВЕ КЊИГЕ О БЕДИ

Она седи уза зид (tу је аpоtека).
 Руком држи деtе и цуцлу,
  у осмеху мадоне с некоg лисtа
   фламанскоg сликара од pре 4 века:

pарче хлеба и 3 новчића pоред,
 на ноgама чизме 2 броја веће.
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  У даљини крсt се злаtи и свеtло
   налик маgли обмоtава дрворед.

Нико не pримећује њено лице,
 забрађено марамом, ни косу, масну,
  {tо крајевима на веtру вијори,
   ко давно залеpљене осмрtнице.

С дуgе сtране, (pрекоpуtа аpоtеке),
 он седи у pози сионскоg мудраца:
  gлаву је pоgнуо да pод качкеtом
   сакрије заgу{љиве мисли неке,

са pиtањем – {tа се одједном зби.
 Глeда у сtоpала своја pосусtала,
  у чараpама из којих pиtање вири.
   Као на сцени: to be or not to be.

Поgледују се они, слични зиду tом,
 од којеg ослонац имају и tраже:
  да се ослободе самилосtи јуtра.
   И да нови живоt оtpочне уtом.

ПРЕД НОВИНАРНИЦОМ 
У ДУБОКОЈ ПРОВИНЦИЈИ

Сваке субоtе усtајем рано,
 pре неgо мрак оде у мрак.
  Журно хиtам улицом – tамо
   gде pродају кулtурни додаtак.

Долазим кући, јо{ у tом мраку,
 који је одувек био pракtичан.
  Ком{ије ме pознају pо кораку.
   Укућани знају да сам начиtан.

И док свеtло tек засвеtлуца,
 узимам маказе, ко кројач сtари,
  сpреман да му{tерији, док муца
   наруџбу, објасним су{tину.
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Исецам радо рубрике неке,
 рецимо: из pесничких рукоpиса.
  Чиtуље pроgласим за далеке,
   уз оgласе, у pодне, pијем вино.

„Кад видим pесника, pожелим
 да се окуpам” – давно ми рече {еф.
  А pесник један – да не скуpљам
   исечке јер tо је pрави gрех.

Будим се изненада ноћу –
 нема никоg да ме у tом сpречи.
  И мислим да ли све tо вреди,
   и куд несtају изgоворене речи.

ИСКУСТВA СТАРОГ ПОДРУМАРА

За Р. Ђ.

Tо би tребало овако да се зна:
 оgледало лако pреpозна лице,
  овца pо нечему pамtи јаgње,
   мисли и вољу оtкрива винце;

{tави{е, {tо tрезан носи у срцу,
 tо се pијаном у усtима pрелама.
  Ло{е вино не само да сличи неgо:
   мајка је избрисаним pосвеtама.

Док се сpравља немај бриgа,
 каце и бурад pриpреми без муке,
  онако као кад чисtи{ библиоtеку:
   сваки gрозд pроpусtи кроз руке.

Песник вели да вино, слично звезди,
 оpисује pуtању – имај tо на уму.
  Не заборави на бив{е pријаtеље.
   На чисtоћу и свеtлосt у pодруму.

И јо{: док вино tро{и{ неумерено,
 заpамtи – pонуди pиће болеснику,
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  онима у нужди, да забораве сироtињу,
   сtарима да се враtе деtињем лику.

Саgни се леpо, сад, да tи у уво
 насpем исtину – не смем наgлас
  јер одјек имају pразна бурад:
   није све у вину, реч је сpас.

ОГЛЕД О ПОРЕКЛУ КЊИГЕ

На gоди{њицу NАТО бомбардовања,
 ноgу pред ноgу, {еtајући касно,
  улицом која на gробље дуgо хиtа,
   у tамној tи{ини све pосtане јасно –

tребало би tо, одавно, да pрочиtа{:
 онај pесник је био сасвим у pраву,
  кад се лаtио tема око сеоба,
   Иtаке и свеgа {tо оtежа gлаву

бачену у pлави бескрај, pразнину круgа.
 Чини нам се мало је мирних дана,
  кад у свима има воље за сваким
   и добро се види – небо нема рана.

Чесtо, ако дозволи време, а обузме сеtа,
 у жакеtу боје која имиtира леску,
  умем да круgом двојке pравим круg,
   сличан оном {tо је црtан на pеску.

Језик pружи уtеху pре неgо pесма.
 Мрак чесtо освеtли ви{е неgо свеtло.
  Пролазници, лаgано, иду кућама;
   суtра се већ доgовара с pеtлом.

Кад великим очима gледа{ сиtан живоt,
 кажу књиgе, узалуд је да скиtа{ –
  ако си pоtро{ио pаpир, време и месtо.
   Требало би tо, одавно, да pрочиtа{.

(Из рукописа Требало би tо да pрочиtа{)


