
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ЂОРЂО СЛАДОЈЕ

НУЈНО ВИНО

ШТА ЋЕМО И КОМЕ

Шта ћемо и коме вране и гавране
Све су велике песме испеване
Мене ти је лако уверити у то
Ја бих најрадије над свиме заћуто
Ал не мари жуна свеједно је сови
Нит хају славуји чавке голубови

Хајд ућуткај ћука убеди тетреба
Пева кукавица а припева зеба
Певају и петли – тек што нису трећи
Да га се можеш још једном одрећи
И гуске у магли ко да нешто славе
Детлић за спас света шаље брзојаве

Поју ждрал и лабуд кос грлица креја
Да посраме песмом Марсију Орфеја
Траје врапчја граја ластавичја цика
Изван историје славе поетика
Што гракћу да све су песме испеване
А чуј како шева дрозд не зна да стане –

По томе цвркуту цилику и гаку
Можда ћемо једном стићи на Итаку
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МОЛИТВА ИЗ НЕГАВА

Развождена и разњегошена 
Пребијена на три половине –
Једна сјајка с крста и звоника
Друга сузи у старачком оку
Ону трећу развлаче скакавци
И трговци уштве златокриле

С горње стране кућа подупрта
А по њојзи худи укућани
Раскивају Немањино благо
На жетоне пуце и прапорце
Пророци јој прете избављењем
Спасиоци заптом и сургуном

На дну тужне жупе без жупана
Свуд се диме народне кухиње
Под опсадом каце и казани –
Кличе нишчи шенлучи убоги
Букагије у колу играју
На сабору велике самоће

Цвокотом се душе дозивају
А брегови вуком и гавраном
Златно снопље нујни виногради
Почупаном косом повезани
Царским друмом поју погорелци
Све утвару стиже привиђење

Буја бујад надире лобода
Глуви бршљан мутна травуљина
Аптовина и јадиковина
Амброзија троскот гладишика
И студена војска маховине –
Зелен зулум земљу притиснуо

Надула се од магле и дима
Не видиш јој лица ни обличја 
Ко и свакој грдној раселини
Којом тутње воде необичне
Троимене свете и уклете –
Не могу јој крв и сузе спрати



7

И још ће се нагутати стида
Наслушати уз гусле вапаја
Обурвана обескосовљена
Ноктима се за облаке држи
Да у живо блато не потоне –
Помози јој Светла Помоћнице

НУЈНО ВИНО

Час сам шишмиш а час диносаур
У маленој Бањској тужни каур
Што се каје па опет заклиње
Нујним вином Бановић Страхиње

Веје трина и фршти туцаник
Просипа се све што срцем браних
А што оста стало би у вазу
У самоћи стиду и поразу

Кос се гласне гавран сова ли је
Са дна душе грдне провалије
Где још тиња и присно и ниње
Вечна туга Бановић Страхиње

Божур-поље – шанац барутана
Пир хијена и орангутана
А над пољем помрчина тоња
И четврти јахач поји коња

Пева плева цвату страх и иње
Сузе фреске дрхте монахиње
Месец главу скрива у облаке
Да преброји и он сребрњаке

На крстаче кидише зловерац
Пукла струна просут десетерац
Тек кроз дистих слеђен од ужаса
Прхне утва утехе и спаса
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НАКОН ОЛУЈЕ

Реци ми да Ти ниси Господе милостиви
Јабуци ишчупо срце скршио ребра шљиви
Из зависти и злобе из пизме и освете
Смлавио кукурузе пшеницу сунцокрете
Па сад у блату леже ко рањеници на Церу
Мада се баш ничим нису оглушили о веру
О пост и завет и промисао Твоју
Нити су ширили јерес међ жбуњем у осоју

Него се страшан неко играо ветром и градом
Над вртовима светлим и Твојим рукосадом
Згромио црни јасен смождио багрем бели
И стабло безимено које су некад довели
Из далекога света ко Пушкиновог деду
Да им клизиште држи и служи дрвореду

Ко уличаре просте протуве шарлатане
Оборио у канал брестове и платане
Обешчастио трешњу сломио брезу у струку
И претуко је у мраку како се блуднице туку

Реци ми Боже благи да није Твојом вољом
Већ да је опак неко чинио сав тај полом
Неко ко није мого ни знао да поднесе
Преподобне липе тополе и чемпресе

Ако у томе ипак и Твога удела има
О тешко ти је нама – тешко нама свима

ШАПАТ ИВАНА В. ЛАЛИЋА

А кад кренуше опет по Босни да се бију
Признајем и ми смо нашима носили муницију –
Катрене запаљиве и сонетне шаржере
У име предака славних отаџбине и вере
Све лирски ветерани и листом беспозивци
После је судија реко – то су највећи кривци

Тако служисмо једном у цркви сред Трнова
Без олтара и звона без певнице и крова
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С детињом надом да ти још спаса има свете
Док је кроз облак мирно Месец бирао мете
А Свети Лука лучем тражио душама луку
Пре но их ветар и вуци по јамама развуку

У новембарској ноћи у тустој помрчини
И сада чујем шапат о умореним у Глини
Песника чије риме звери и људе кроте
И сјајну понад хумке ту запршканог проте
И чујем га док пита збуњено ко основац –
Колико је одавде и где му дође Столац

Кршећи палидрвце дрхтури шака пегава –
Тамо су и моји били и бресква и Брегава
И византијски плава небеса над касабом –
Све је то сад далеко мени старом и слабом

ПАМТИМ КАКО СЕ ЛЕТИ

Још памтим како се лети
И сва је мука у том
Памтим док ми се смеју 
У крила упрегнутом

Онај плаветни лепет
Дрхтај у сјајном слапу
Скупљи од худог века 
У свакидашњем долапу

Памтим како ми у сну
Кроз песму језде Пегази
У ведринама пречистим
Тамо где чизма не гази

Последњи трзај крила
И уздах старог Дедала
И како си ме скрханог 
У маслињаку гледала

Заносну службу памтим
У Твојој светлој коњици
Док у глувилу скончавам
У црној српској хроници 




