
ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ

НО ВА КЊИ ГА

ТЕ БЕ СУ ДАВ НО НА ВО ДУ ПО СЛА ЛИ

Те бе су дав но на во ду по сла ли1

Отац те ис ту као
У мо шња ма док си још кли цао

И ба ти на ли су те
Из на ви ке
Ста рин ског сти ла
Мо ба шки 
На сме ну

Да бр же по ра стеш
До мот ке
Мо ти ке

На мер но
Кр чаг си раз био

И још си на зден цу
Пар чи ћи по су де вра ћа ју се
Уме сто те бе 

1 Па ра фра за сти ха из пе сме „Не ста нак са по ста мен та” Сло бо да на Зу ба но
ви ћа (Тре ба ло би то да про чи таш, Ар хи пе лаг, Бе о град 2013).
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ОПА ЧИ НЕ НА СУ ШНЕ НА ШЕ

Из ми сли што го ре мо жеш. Оцр ни. Обла ти
Да тво ја ла жа по сра ми па ра ла жу.
Под мет ни. Ста ви у уста, под је зик.
У ту ђе гне здо свој му ћак.

Из вр ни. Ис пре ту рај. За мр си. Окле ве ћи.
Опањ кај. Исе ци. На ле пи. На тр тљај. На пе тљај
Као на сво га нај ро ђе ни је га,
У ми сли ма, кад си сам са со бом.

Ура ди та ко
Да и Ри ше ље по же ли твој на ук.

Три би на је тво ја.
Трг под па пу чом тво јих па пу ча ра.
Јав ност стри же ко зјим уши ма.
Ве се ла го ми ла ма га ре ћим. 

И ко зна 
Кад ће та ко ви ше би ти.

Про ка жи га. Оцин кај. Ошпи јај.
Иза ле ђа. За тво ре них вра та.
Обра зи не ста рог при ја тељ ства.

Јер и он би те бе
Да му мањ ка обра за.
Да има хра бро сти. 

Да му се пру жи при ли ка.

Са се ци га. Са же жи. По три. Пре цр тај.
Из бри ши. Пре ћу ти. Не на ви ди. За о би ђи.
Во ском цр ве ним му на име, хлеб и сто пе
И де ло ње го во.

За че пи му гу бац
Кру шну бр њи цу за биј.
(Као не ки Мар ко из Са ра је ва, ку мов ски,
Под ле ву си су ве ка)
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Свој трн
У ње го ву Ахи ло ву пе ту.

По пљуј га. Бљу во ти њом на њ
Као на плот. Ко ров. Бу ни ку. Ко при ву.
Под ре бра га. У бу бре ге. У плек сус. Ис под по ја са. 

Са спи му пе ва ли цу у зу бе!

Смр си му мр тво у зи цу
Кад се нај ма ње на да:
За тр пе зом, са слав ском све ћом. 

На то ва ри му на образ
Ка ко ни ко ни ко ме ни је.

Ру гом и бру ком за тр пај га
Као укоп ном мо ти ком. 

И не бој се:

Да ни је тогa 
Ни те бе не би би ло.
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ТЕ РЕТ

На то ва ри. На тр пај. На кр ка чи.
На гр ни. Са де ни. Зде ни. Са биј.
Рас те ре ти гр ба чу.

Ски ни бри гу. Оло бо ди ду шу.
Раз лак шај жи вот.

Сад је при ли ка.
Ко зна кад ће би ти!

До мет ни и оно 
Што си ка нио ба ци ти,
Цр ном ду шма ни ну по ту ри ти.
И на гње чи, бра те. При ти сни. При тег ни.
До дај ако ич још мо же.
Уде ни не где. Не ка ко.
Ма кар ко лик’ го ру ши чи но зрн це, да је. 
Слам ка. Пер це. Тру нак у око. 

И не бри ни!

Под те ре том се
Ста за бо ље ви ди
Пут пра ти. 

И гле да ис пред се бе.
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НО ВА КЊИ ГА

Ето, пред то бом је 
Тво ја но ва књи га
Жи ву гла ву је два је из ву кла
Из штам пар ске ме на же ри је 

Са сто ла као да те
Пре кор но гле да
Ме ша ви ном за ви сти и за зо ра
Она ко ка ко се са мо свој гле да

Слу ти ли то она не што
Што ти кри јеш
Или ни сам не знаш
И ни кад са зна ти не ћеш

Ето, пред то бом је твој не ко
Из зип ке ко ју си ве ко ви ма њи хао
У по во је чвр сте уте гао
На у чио нај леп шим ре чи ма
Ко је си знао
И у свет га, ме ђу не сво је, от пра вио – 

Па ти је сад че до
На крат ко свра ти ло
У тво ју са ми цу
Да очи све ти лом ома миш

Ето ти сад, ро да не мој
Тво је би је ле књи ге
Па је ша љи ко ме ти је дра го

Књи жев ним су ди ја ма
Ко ји ру ка ви це опра ше
У сир ће ту кор по ра ци је

При ја те љи ма, и они ма дру ги ма
С њи хо ве ле ве стра не

Ко ли ко ће их сад пре ћи
Из пр вог у дру ги та бор –
Не ка те то не бри не
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Јер у по чет ку бе ше Врт 
И у Вр ту пе тао
Ено му прит ке са ко је
С ви со ка вре ба

Ето си се опет по ја вио
По ка зао са сво га бр да шца
Па ти сад ви ди
Шта ћеш и ка ко:

Ода кле ће ти за бе ле ти
Са ко је стра не
Мр кли на на тмо ру уда ри ти
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УГЛЕ ДАН ГРА ЂА НИН

Ти си, па ско ро би се мо гло ре ћи
Угле дан гра ђа нин
Зо ву те, и ра до се на то ода зи ваш
Сло бод ни умет ник
Угне здио си се у три сло бод на
Удру же ња сло бод них гра ђа на
(А сме раш и у че твр то!)
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је
Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не
Спи са те ља Ре пу бли ке Срп ске

По ста ту ту и пра вил ни ку
Оба ве зе тво је ма ле су
Го то во за не ма ри ве

Го ди шња чла на ри на сим бо лич не на ра ви
И при су ство скуп шти ни
По сло бод ној во љи 

А тво ја пра ва за то су го ле ма
(Ис прав но ли је ре ћи: не са гле ди ва)
Мо жеш да би раш
Бу деш би ран
Штам паш књи га ко ли ко хо ћеш
Ако из да ва чу
Ко ји се бе скром но на зи ва штам пар
Но вац обез бе диш
Об ја вљу јеш књи жев не тек сто ве нео гра ни че но
Без на док на де
Што се чи та:
Мал тре ти ра ња по бан кар ским шал те ри ма

О сво ме шта пу и тор би цидо бри ци 
По зи ван на днев на чи та ња и ча вр љан ке
Окру гле и ћо шка сте сто ло ве
Ли те рар не ве че рин ке
Се ла и по се ла

Мо жеш да до би јеш углед не књи жев не на гра де
Уто ли ко лак ше и пре
Ако си члан жи ри ја
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Уред ни штва ка квог ча со пи са
Ду го го ди шњи ди рек тор по ет ског фе сти ва ла
Или при ват ни из да вачштам пар
Што би се ре кло 
Ко ји се не ли би да штам па
И из бор не ли сти ће
(Е, тад ти се пру жа сјај на при ли ка
Да сво ја иза бра на де ла
На је зик Ла по на ца и Хи пер бо ре ја ца
Пре ве деш)

Ти си сло бод ни умет ник
У из бе зу мље ној го ми ли сло бод них гра ђа на
Осло бо ђен при ну да и при на дле жно сти
Ко ја има ода бра ни рад ни на род
(Ко га злоб ни ци још зо ву бе ло ро бље
Шка рт ро ба)
А ко ме она мр ска Марк со ва књи га
Не ста нак про ри че

Па по том на гли при ра штај
Ко ји ће пре ра сти при род ни




