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БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ

БО ЖАН СТВО НЕ СТА ЈУ ЋЕГ НА РО ДА 

СВЕ ТЛО ПРА ЗНИ КА 

На ја вљен ста рим 
и по твр ђен но вим ка лен да ром 

до ла зи нам благ дан. 

До го ва рам са уред ни ком 
углед ног ли ста при го дан при лог. 

Го во рим му да бих на пи сао 
не што о ово зе маљ ском жи во ту 

и стра да њу Вас кр слог. 

На мр шти се, за ко лу та очи ма и упла шен, 
да би и сам мо жда био рас пет, 

од лу та од ре че ног као од не чег ку жног. 

У ша ли по том пред ла жем текст 
о Ман цо ни ју и ње го вим 

кон зер ви ра ним фе ка ли ја ма. 

„Сјај но” од го во ри ми оза ре ног ли ца, 
и вра ти се у ствар ност 

спре ман да раз ви је те му. 

Су ге ри ра да по себ ну обра тим па жњу 
на са др жај чу ван у ли мен ки 

вај ног умет нич ког де ла 
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Из ли шно је са да 
да би ло шта пи шем. 

Пи са но већ је сти гло 
и пре сти же пре о кре ну ти свет 

по ста вљен на гла вач ке. 

Пра знич но све тло 
от кри ва и сне ва но зби ва ње. 

Пр ви од ла зе на за че ље 
а по след њи до ла зе на че ло 

са нај ма њом па ме ћу 
о нај ви шем да од лу чу ју. 

По жуд но оку пља ју око се бе 
но ве учи те ље да им го во ре 

оно што им при ја. 

Окре ћу се од уче ног 
и при кла ња ју ла жном. 

За дах ве ли ке рас про да је ду ша 
об је ди њу је раз ли чи то на ми ри са не, 

што сво јим пар фе ми ма 
ша ре ну ши ре на ду. 
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ДО ЛА ЗЕ ЋЕ ДО БА 

За сле пљу ју ћа је бу дућ ност 
мла дих без бо жни ка. 

Скре ћем по глед 
ка ме сту где сун це не ха је ћи 

за сво је ра су те де ло ве 
оку пља остат ке бо жан ста ва. 

Уз вра ћа ми за му ће на ба ра 
чим су врап ци из ње уто ли ли жеђ. 

Ис те кле ка пи уља 
са ња ју у њој по вра так у мо тор 

ко јим смо сти гли ов де. 

Из ду ва но ли це че ка 
да ве тро ви опет раз ја пе уста. 

За бра ње но је да се го во ри о шиљ ку 
и да се са ња игла. 

Не сме се укла ња ти сли ка 
што пре кри ва пу ко ти ну зи да 

док се од лу чу је о ње ном 
по ди за њу у не бе са. 

Про тив ни ци но вог ваз не се ња 
про гла ша ва ју се с ума си шав шим. 

Њи ма су на пу ње не бол ни це 
и ви ше не ма ко да спре чи 
њен пут ка нај ве ћој сла ви. 
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ПО ЧЕ ТАК 

Део по део, 
из вла чи ли су ме 

ис под тмур ног не ба. 

Ко ма де 
ста вља ли на под 

и скла па ли це ли ну. 

Уви де ли 
да не што не до ста је. 

За ви ри ва ли у сре ди шта 
про пу ште них при ли ка. 

На кра ју се 
зва нич но оку пи ли. 

Сед ни ца под се ти 
на за бра вље ни сан. 

У ко јем је од лу че но 
да и без не до ста ју ћег де ла 

поч нем да пла чем. 
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БО ЖАН СТВО НЕ СТА ЈУ ЋЕГ НА РО ДА 

До ла зи ко ли ма 
цр њим од ђа во ла. 

Исто вет на 
пра те га во зи ла. 

Не зна се ко ја су од ко јих цр ња 
у до при но су из бе љи ва ња 

при сут не ку ге. 

Кру жио је тр гом 
док цр њег од се бе 

ни је угле дао. 

Ува ља ног у бра шно 
да при до би је на род. 

За у ста вља се 
и раз гле ђу је за сад 

гво зде них ви љу шки. 

Нај ве ћој се 
нај ду бље кла ња. 

У ње ној сен ци 
из ни кла су мла да ве ша ла. 

Осме хом хра бри 
њи хов на пре дак. 

По сма тра шиљ ке 
окре ну те не бу. 

И сам би 
да про бо де сун це. 
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ВЕ РА И ЗНА ЊЕ 

Ко ће бри ну ти о све ту 
ако не ње гов тво рац. 

Не збу њи ви зна лац 
нај ви ше ма те ма ти ке. 

Стр ми пре део 
по мно жи са цр ни лом ис под но ка та 

и ма гло вит отво ри пут. 

Ре зул тат тог про ра чу на 
ви дех у за бри ну том знан цу 
што је из гу био ве ру у ње га. 

Од у стао од хо да ња по во ди 
не на у чив ши да је збир но два 

увек ма ње од је дан. 

У уза луд ним 
по кре ти ма да вље ни ка 

во ља је пр вог по кре та ча. 

Ње го ви нам та ла си 
по пра вља ју од ра зе. 

Уз не ми ре на по вр ши на 
уде ша ва удес по сле ко јег 

власт пре да је дну. 

По ње му пло ве ћи ли сто ви 
ву ку сво је леп ти ра сте сен ке. 
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БО ГО КРА ДИ ЦЕ

Ме ђу број ним пла не та ма у све ми ру 
от кри ва мо и јед ну слич ну на шој. 

Ста ри ја је од ње и по ка зу је нам 
ка ква ће јед ном би ти 

ве ли ка сне жна гру два на ко јој се 
окре ће мо око пр во бит не ва тре. 

Из ла зе ће Сун це рас пр шу је 
ноћ но са мо об ма њи ва ње 
и не рав но мер ну по де лу 
зве зда них опе ко ти на.

У на шим те ли ма 
све је ма ње ме ста 

за до ла зе ће го ди не.

Оста ре ли нам пре до ча ва ју 
ка ко ће мо по ви је ни до зе мље 

гле да ти из ми ца ње тла под но га ма. 

И вре ме ка да смо гра би ли, 
оти ма ли од Бо га 

и сма њи ли га до ни штав но сти. 

Да ни ко ни ко ни је мо рао да се прав да 
ка да би га кри шом у свој ста вио џеп. 
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ПРО ДУ ЖЕ НО ТРА ЈА ЊЕ 

Не вре ди све што пре ду го тра је 
и за у зи ма ме сто вред ни јем од се бе. 

Вре ме нас ва ра јер ве ру је мо 
да је ча стан то су ди ја 

док ис под ру ку да ро ве при ма. 

Пре су ђу је у ко рист ве штих ло по ва 
и до пу шта смр ти да ра ди на цр но 

усред бе ла да на. 

То ле ри ше је и гле да јој кроз пр сте 
ко ји ма и мој ква ри из глед 

кад ста јем пред објек ти вом. 

По гле ди упр ти го ре 
ја ча ју илу зи ју слу чај ног по чет ка. 

Облак што се ћа се сво јих об ли ка 
нај бо ље ме зна 

ка да се из слич них ми сли 
не мо гу пре ну ти. 

Про ћи не по се ја ним 
из ни клим сен ка ма. 

Из ван ка нон ских 
скри ве них на ме ра. 
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ЛИ ЦА

За ве ја ни град пре пун је зве ри 
чи ја ме бли зи на на го ни на бек ство. 

Из бе ље не су ули це 
да бих ме ђу њи хо вим 

оста вио свој траг. 

По сне гу ис пи сао 
мо ли тву. 

Упу тио се та мо 
где су лањ ски сме то ви 

оста ли на вла сти. 

Уза луд ни су по ку ша ји 
да одем из гра да. 

Сва ка звер но си по не ку цр ту 
мог ли ца. 
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ЗБИР 

Ма ња је по тра жња зе мље 
од по ну да не ба. 

Кроз ис пла же ни је зик 
про ла зе па ху ље. 

Рас по ре ђе не по тлу 
на ја вљу ју ве ли ко са би ра ње. 

По ди же се знак рас пи ња ња 
на обе ле лом тр гу. 

За и гра ли смо око ње га 
да би смо по спа со но сној це ни 

сво ју про да ли ко жу. 

Не чуј ним хо дом 
иза шли из ње оста вља ју ћи јој 

сва ко днев ни па као. 

У но ве кли ја мо об ли ке 
и цве та мо у пра зни на ма 

на ста лим од соп стве не смр ти. 
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ПРО РОК 

Ни сам про рок, ни про ри ца тељ, 
не га там и не мам ви зи ја. 

Сум ња ма на пу пе ла 
у сла ву зла про цве ла је пе сма 
на ме сту на та ло же них сен ки 

и по ко па них же ља. 

Не ке од њих пре по зна јем 
у на из ме нич ном ис по ве да њу 

фри жи де ра и за мр зи ва ча. 

Сти хо ве због ко јих је пе сник 
остао без гла ве, но ви је пе вач 

пот пи сао као сво је. 

Због њих га у гра ду сла ве, 
кри ти ча ри му се кла ња ју 

а но ви на ри стал но за пит ку ју 
о на ја вље ном кра ју све та. 

До де љу ју му нај ве ће на гра де 
а он се ко чо пе ри и из екра на 

про ту ра увек не ко дру го ли це. 

Из бра зда но про то ком вре ме на 
на ли ку је па лом са ли ти це. 




