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СлободанБРАНКОВИЋ

И КАДА НЕ БИ БИООВАЈ СВЕТ



Слободан Бранковић бави сe научним и књижевнимрадом.Докторирао је историју као културу. Каоуниверзитетски професор и научни саветник, предајеи истражује историју културе и цивилизације.Објавио је велики број радова на српском и странимјезицима.По књизи „Независност слободољубивих“, другоиздање, снимљен је истоимени документарни Филм(Карановић).“Европска Србија и свет”, последња објављена књигана српском, у припреми је издање на странимјезицима.Песме су му објављиване у часописима и новинама,зборницима, збиркама, антологијама...Збирке:“Балада о белом креденцу”, “Писма из Србије, трагпера косовог”, “Brev fran Serbien/ Писма изСрбије“(двојезично, на шведском и српском),„Тапија” (у припреми за штампу; забрањенаРЕЧ).“Балада о белом креденцу” - књига песамаодабрана је својевремено на књижевном конкурсу“Заветина” поводом двадесетпетогодишњицеоснивања, између стотинак других рукописа...
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I 

ПУТ

Човек пошаоУ сусрет човеку.Тако настао пут.
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У ПОТРАЗИ ЗА СМИСЛОМ

И када би се указао путОд Дингирадама до ШимборскеИ даље...И ако би се којим случајем нашаоМеђу отиснутим поклоницима,Захвалан свакој кукици токова и токоваРукописа,Не бих одустао од одгонетања трагаБалегара и летњих капи кишеУ пољској прашини.Какав је то напис!?Тих неколико кривудавих редака...Песма!Можда смисаоЗа којим трагамоА да то и не знамо?
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БУДИ ПЕСНИК

Ако кажешУ песмиШто писац не можеНи у роману
Ако то прочитају ониКоји не читајуВећ само пишу
Ако чујешДа о томе причајуКоји појма немају
На крајуАко има и оних који прецртавајуНешто наглашавају
Па ако сено сместиш под  кровА киша прсне из ведра небаПљусак не престаје
Шта друго да радишВитмене
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КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ПИСАЦ

Шта су ме први пут питалиКада ме учлањивали у удружење књижевника:Колико дуго пишем.Не. Колико дуго сам био у затвору,Где се и постаје прави писац.Шта ми је осим речи забрањено.Некако сам исувише углађен за песника.То што имам неизлечив тумор простате,То је већ нешто.
Неко има свог критичара, па и теоретичара,Папирната и електронска издања...Потегне и родбину на промоцију.Чуј Ружевича: много се говори, мало казује!
Шта писати после свега што је написано?Ипак, има речи које нису стале једна крај друге.Добро, циниче, иди плати чланарину, не блеј.
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ПЕСНИЦИ  СВИХ  ЗЕМАЉА  УЈЕДИНИТЕ  СЕ

Паламачко, старо латинско поље.Копање као и писање.Терамо кратке редове.Као што су и душе сељака.Бегунчева из Тршћанске ситуације.Туристкиња, нека жабарка, С лудог камена Лутвине чесме,Крај Via militaris,Снимала рурални ритуал.Безбедњак(бивши комесар) позвао на разговор.
1.Одузети земљу онима који у њој само леже.2. Васпитни рад на експропријанисаној парцелипесника наполичара у соцреалистичком преображају.3. Преиспитати ларпурлатизам спољног непријатеља.
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ШТА СЕ НАЈВИШЕ ЧИТА

Има нешто у написима на зидовима.Можда се највише читаОд свега објављеног!
Не само полицијски аналитичар,Понекад и пролазник у журби застанеПред кривудавим ретком.
Понешто се и препричаваОд онога што се успут читаА не мора.
Извините научници, књижевници, новинари...Добитници награда, хваљени и слављени,Али, тако је.Чак и анонимус, коме није ни стало до ауторства,Преко ноћи постане звезда.
Оно најбоље - не брише се.Џаба се кречи.
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ПОСВЕТА

Моја прва песмаБила је тајна посвета.Врхом ножића урезана у стаблоИспод овлаш подигнуте коре.
Бејах још дрвосеча тадаА она средњошколка млада.
Ако некад застане,Сврати у хладовину,Или се склони од кише...Ако се још и наслониДок траје пљусак,Па и погледа у храпави ослонац,Можда јој се допадне који стих...
И сети се  менеИ кад не буде дрво на хоризонту.
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УОПШТЕ

Како самДогураоДовдеГде сам
Само с једним животомСве ово време
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НАПОЛИЦА

Све док не сазнах ко ме благословио,Шапутаху како сам се у пољу родио.Као добар знак, кад се јесењак сејао.Прозвали ме поток, тек што сам проходао.Између струкова, на крај света би oдбауљао.
За врелих, источњачких дана,Учих да горим од листића дувана.Берачица тајну газди поверила:„Колико ватре у себи тај има,Не пуши а избацује облаке дима!“
Од свега што се у наполици  делилоШта би у моравској долини  претицало?Мало горчине, не у лули, у сељачкој души.У наполичару што дим избацује а не пуши.
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МЕНИ  СЕ  НЕ  ДОПАДА  ОВАЈ  СВЕТ

Шта ви мислитеИма у извештајима и овако и онакоФасцинације и шта није доброШта су људи учинили од планетеНајпаметнији кажу да се још нисмо опаметилиКолико нас има од кад смо се усправилиВише но икад ранијеА нико да каже достаОвако више не идеАко је већ могућеСвако са сваким да разговараХајде да видимо Како даљеКао најсавршенија бићаЈесмо ли свесни недостатакаШта је то што недостајеДа бисмо били оно што јесмоКад нам се већ догодио животИ ко зна шта још
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II  

ШУМАТОВАЦ

Опанци, распарени,Налик на опале листове.
У једном нога.Друге нема.
На нишануЧовек или дрво?
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(Ј)ЕВРОПА

Геџа, гегула...Подсмехивали се медијари.Од Косова наовамоШта све нису товарили на Србина.На леђима му се још топе снеговиАлбанске голготе.
Просветитељ тутнуо у читанкуОслободиоца у опанцима.Онога што се качио са светом.Цели век ратовао. Хеј, за оџак земље!
Слобода га узносила на Кајмакчалан, Пред цеви топова и на рогове волова!С фронта и уврате, као јагорчевину,Право у научну методологијуБајиног мировњака Цвијића.Баш кад разграничавао (Ј)Европу.
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ПРАШИНАРИ

Окружени Хитлеровим армадама,Погођени братским ножем у леђа,Кочоперни прашинари непунолетног краља,Беху заробљени у Априлском блицкригу `41.Погнуте главе на својој изгубљеној земљи,У срамном поретку, удаљаваху се од себе самих, Ни не слутећи шкрипу логорских капија.Са сваким тешким кораком,Непризната грешка све већа и већа.Тела бегунаца високо одскоче, нека и више пута,Најзад висну о свеже изрешетано багрење,С обе стране на махове испрекидане колоне.Ко би још пожелео на путовању таму, кишу, ветар...Као на пролазу кроз окупирано село у каснопредвечерје?Кулучари посипаху песком и сузама изрованицарски друм.Храброст или очај у трену понесу заклетог на слободуДа шмугне из колоне и зграби лопату као судбину..Године пролазе, као што је и рат у априлу прошао.Понекад сунце, можда киша и ветар у пролећномјуришу,Прамен таме тек само шљас у змијолику барицу!На дну каменчић, ако је испао из бегунчеве цокуле.
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ДОШЉАК

Тек што рат стао,Земља још подрхтавала.Погорелце размешталиПо напуштеним кућама.
Сирочићи проходалиУ добровољачкој колони.Имућни неке усвојили,Остатак у дом упутили.
Један се у рову сакриоКад с домаћима жмурке играо.Нико га никад није нашао.
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ЗИМА У ПОДЕЉЕНОМ ГРАДУ

Бомбе падајуМи без рукуГолубове хранимоПахуљама 
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ПРИМЕР

Поверовао у „Земља сељацима,Фабрике радницима“;У „Братство и јединствоНарoда и народности“.
Недељом добровољно радио.Из јаме касно излазио,Премештајући хлебИз замашћене у чисту рукуНа путу до куће у задимљеном насељу.
Сликали га за новине и плакат.Истицан као пример побуњенима.Када га камен погодио,Одмахнуо, истрагу убедиоДа је то промашај био.
Неко затим гледаКроз рупу на картону,Уместо пола прозорског стакла,Промрља: изрешетан.

20

Слободан Бранковић



ЛУДАЈА

На јубиларној бостанијади 1945-1995.Симбол паора са Сремског фронта.Кад помисли како се некад п(р)оливало,Хвали систем кап по кап.
Чува семенку краљице сластиКао успомену на отпало дугмеСа старе војничке дугметаре.
Деца се играју бранилаца и нападачаНа овлаш заравњеним рововима.Унутар издубљене фантазије(калемљене лудаје)Упалила свећу и плаше мрак.
Лубенице расуте као пале главе.Земља, натапана вековима, Родила као ни у једном рату.
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ТРАГОВИ

Чистач ципела одмах ту изнад главног улазаСвеже офарбане железничке станице.Стари мајстор седи и ради на изгланцаномтроношцу.Помажу му две барице на излоканом плочнику.На сандучету урезано, дуж благе напрслине, „БГ“.С једне стране, латиница, с друге, трошне - ћирилица.Понекад маше црном четком и белом брадом.Обрише зној с набораног чела и намигне Радозналој пролазници јединим оком.Сетно певуши кад сунце зађе за облак: „Балкан, Балкан“.Преживео Други светски рат и потоњи „НАТО-српски“.Дубоко, дубоко су ожиљци историје. Али, кожа све покаже.Нема посла, а стално неко неког гази и оставља мрље. Чизма читаве народе. Свет. Нема воза с војском, ни Србије од 78 дана,Све отишло, брате, у...! А каква била минула времена!Ракете, бомбе...трес у зграде владе, војске, полиције...Рушевине...ниси могао да прођеш а да ципеле неочистиш!Ево, хвала Богу, коначно неко у војничким цокулама.О, ако то није песник боем, пертле боје труле вишње... Ђон озрачен, шпиц излизан од корака напред...Шта може четка чистача ципела?Има трагова који се не могу уклонити.



ПРОГНАНИ  ПОВРАТНИЦИ

Којим чудомПо неки од дечачићаПровукао се Између рубоваЛогорских чистилишта
Пола века каснијеУ налету олујеНа старом пролазуЗапели брковима



РОДНИ  ЛИСТ::::::::::::::;;;;;;;;;;

Где си рођен?-У олуји.
Проходао...?-У збегу.
Заплакао?-Не, загрмео.
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ОД  ИСКОНА
И сада када ме нема више...

Ја сам сада ти који си овде полетео,Први пут заплакао и веселио се,Грешио, падао и устајао, борио се...Ти који више ниси овде си дуго живеоИ још дуже патио и веровао Да је корен дубоко, Бог високо...Оно што јеси да би постати могао...Ти који не знаш да си нестао,Ни какав анђео овде слетео!(...)
Овде где се још ашовом пише,Капима росе плаче, тихо, тише...О, Европо, овде је сваки дан тминаКада те не виде очи оца и сина.Овде је земља плодна и духовна.Кос се гнезди у име часног рода.Овде се верује у човека и Бога.Божур и белица истина староставна.Овде је и плам храм, ситница застава славна!Одавде...  и тамо далеко... до Косова равна!
Овде је дуга ноћ.Најдужа на светуКада се тело спуштаЗаувек у земљу свету.О, земљо од искона, опстаниУ мојој најдубљој рани.И када те нема у нигдини,Ни на мапи распетог Христа,Нека те чувају мртва уста.
Овде је последњи домВедро небо, чист свод...Где је, о, човече,  Бог? 
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III  

СУБОТА

Тек што је свануло,Газда већ замахује бичем,Затеже дизгине, управљајући коњска кола,С пољског пута на калдрму.Према белом брегу, поврх кнежеве вароши.У сандуку, с мало сламе на мокром поду,Леже прасићи. Ах, леже!Спавају. Хрчу. Сањају. Као дечица.Цакле им се овлаш прекрштене ножицеИ назиру препуњени стомачићи.Само што стигну на сточни пијац,Купци навале, загледавају...Господа их мерка за кућне љубимце. Неки су против. Зар свиње по кућама,Као код Старих Египћана?!Жена у црнини скреће поглед,Нису за сахрану, слатки су.Касапин, с дугим ножем У замашћеном џепу, Откупљује их  ђутуро.Кеџа дивљак врти репићем.Субота је.
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НАЛОГ

Погребни радник,Кад добије умрлицу,Смрт претвара у посао.
Копа два метра у дужину.Нешто више од метра у ширину.У дубину колико да живот стане.Добар мајстор уклапа према броју година.
Душа кад је испуштена,Сандук с телом лако клизне низ конопац.Не затезати, полако попуштати...!Све најлепше о покојнику,Док се не слије и суза коју закаснели пустио,Ако већ није и грудвицу бацио.
Ново време тече кад лекар и поп обаве своје.Комарац, не ђаво, последњи јеКоји би и крв увампиреног...Пре него туђа земља уљезаКао добровољног даваоца.
На крају, та нехајна крвопија само је мрљаНа образу пребегаС овога на онај свет.
Погребник слегне раменима,Окрећући се новом налогу.
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NON STOP

Људи у Амазонији мењали именаПред смрт.Мислили да их тако неће наћи.
Овде граја! Колико их чека да иде у затвор?Нема места!На рад, уместо у ћелију,Проклету авлију...!
На гробљу је још тежа ситуација.Каква гужва! Неки од пре миленијумаМора и одатле да нестану!Човек ни да помисли на најгоре.
Хитна је non stop преоптерећена.Ево тек сада некога одвозеС дна  јасеновачке јаме!
Наочити упућивани реком:„Плови патка преко СавеНоси писмо место главе“.
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MИРАН  КРАЈ

Град изникао из пешчаре.У рано јутро, жури полако,Из староримског наслеђа.
Тихо је на обали, Као пред устанак робова.
Пецарош, у старој војничкој униформи,Забацио удицу преко откаченог „Цезара“.Никако да пређе границу Између западног и  источног царства.
Ставио црва као мамац.Упецао леш.
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ЗНАМЕЊА

Тацит: Deserta faciunt et pacem appellant.Стварали пустош и називали је миром

Сад и рупице бубица гробови.Камење што штрчи из дивље траве споменици.Велики метални на Тргу победе.Благе црте лица симболизованог лика.Пролазници подељени, сумњичави врте главом.Жене у црном преклињу.Да није унутар пуке лимаријеКојим случајем срце злочинца.
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РЕКВИЈЕМ

Не слушајте бенд електричних тестераГрадског зеленила.Не тугујте за обореним старим платанима.Ако их више нема међу нама, крај прозора,То не значи да и не постоје.Корен је дубоко у земљи.Уверићете се и лично кад буде време.Доћи ће јутроКада ће листић,С новог зеленог врха,Будити разбарушеног дрвосечу На звездарском балкону,А он ће полако отварати очиИ угледати неки други сан
У негдашњем Булевару Револуције.
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АПСУРД

На храпавој трамвајској столициПресавијен „вечерњак“.Види се мали наслов:Старицу оглодали пси...Мртву, као поднаслов,Ако је то олакшавајућа околност.
Чије је ово, пита путникКоји би хтео да седне.Нико се не јавља.Кога то уопште интересује.
Можда онога који мрда уснамаДок чита новине.Мора да се посрамиоКад их оставио.
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СВИ  У  ГЛАС

Да је више временаЗа живот!Највише је за оно што се мора.Шта остаје за све друго?
Мало је и век за ситнице Које живот значе.За одмахивање од апстрактне поезије.За технологије, медије, виртуелни свет...И каква све чуда...Као да Богочовек није још увек највеће чудо!
Живот не би био кратакКада се не би расипалоНа све и свашта.Ето, чему стогодишњи рат!Миру недостају изгубљени миленијумиОд кад човек постоји.А тек срећи, и другим баханалијама.
Живот је у све већем убрзањуИ у никад већој тескоби на планети,Никога више не чека. Творци, владари, судије...Осуђени на доживотну...Подесите часовнике!
Колико времена однесу тајни састанци,Преуређења мале собе, Зеленог кутка у јавном простору,Освојеног света, од сјаја до пепела, феникса...
Ах, маште сањара, изуми великана,Истраживања свемира, раја и пакла...И други велики потрошачи епоха.
После нема ни тренутка Да ти већ једном нешто важно кажемНи да се мало сагнеш...
Када би свако одвојио макар само по тренЗа љубавДа ли би то било довољно за вечност?
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IV 

СЛУЧАЈ МЛАДОГ ГОСПОДИНА  С. Ј.

Нема вишеВеликих љубави.Ко ће чекатиНа стидљиво ДАДок рат не заврши.
Шта рећи о случају голобрадогКоји крену на фронтКад не доби брзи одговор, Како износи стари поштарНеутешној уседелици.
Напарфимисано писмо,После дугог лутања,Стигло извесном С.Ј.Који се повлачио с војском на југ,Али га није отвориоПре него погинуо.
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ПЕСМА РУДАРА

Замислите, рудар,Угљена лица,Волео моју мајку!Под прозоре долазио... С карбитном лампом поврх очију... КлекнуоИ  на звезде се позиваоУ тамној ноћи.У ноћи каква влада увекУ дугим подземним ходницима.Али зашто је силазио1000 метара под земљу!У дубокој тишини,Кад се метан није ни наслућивао,Стена прскала, мислио да то њено срце куца.Тако је и запевао из дубине јаме.Нико ништа није чуо.Осим једне жене.
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РАСПУСТ

За велики распуст,Преко лета, код деде на селу,Бос бих ишао, ишао...И на снопу пшенице спавао.Табана виснулих Над пламичком стрњике.
Трн бих уснио, само врхчић.Скривен, с путељком,Међу моје голе прсте.
Сада купујем ципелеОд чисте јеленске коже.Да одем, тихо, нечујно...Као уплашена дивљач.
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ДОБРО  И  ЗЛО 

Нема за мене већег злаОд оног које носим у себи.Скрива се дубоко у мени.Ни не знам тачно од када.Подмукло, вара ме, Чак ме и подмлађује!Боримо се једно против другог.Ја сам добро.Ја морам да будем добро.Ја сам добро и кад нисам добро.Ни да помислим мало да скренем,Ко зна који је исправан пут.Хвала свима који ми помажу.Добро је спознати зло.Откуда долази, како се  креће,Шта би могло да га заустави.Неки зрачак, ако већ нож не сме?Ово у мени притаји се,Али не одустаје.Навикне се на таблетеКоје не подноси.Боже, и на отров!Сада све комбинујемС горким травама.То је таква мучнина...Мора већ једномДа нестане зло у човеку!
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ДОБРОДОШЛИЦА

Ако се, понекад, подудареЗвона и крекетање жабаТо је зато што дочекујуСвоје придошле.
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ПАХУЉА

ВисокоНад намаЛелуја.
За ким ћеКад се растанемо?
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ЛЕТЊИ   СУМРАК

Тихи летњи залазак.Млада сова крај пута.Чека закснелу таму.
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С НАДОМ
Споменки

Каква ли је вечностС тобомКад је овакав трен
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..                         .

ИКада смо се већ искупилиНа овом местуШта да чинимоДа не будеНаше последње окупљање

42

Слободан Бранковић



РУКОПИСИ ОДАБРАНИ 
на Јубиларном књижевномконкурсу “Заветина”

2013.
књига четврта

Слободан Бранковић
И када не би био овај свет

БиблиотекаЗАВЕТИНЕ Ново Сазвежђе
http://sites.google.com/site/zavetineinfo/

Kolo III
___________________________
Организатор конкурса, модератор, 

редактор и главни уредник
Мирослав Лукић

Едиција ЗАВЕТИНЕ
Београд

Сердар Јанка Вукотића /13
180 309 БЕОГРАД Раковица

E-mail 
miroslav7275@gmail.com

http://sites.google.com/site/zavetine1/

Одговорни уредник 
др Дим. Лукић

Лето 2013.
Прво дигитално издање



РУКОПИСИ ОДАБРАНИ 
на Јубиларном књижевномконкурсу “Заветина”

2013.

Знаци препознавања

Сл
об
од
ан 
Бр
анк

ови
ћ

И 
ка
да
 не
 би
 би
о о
ва
ј с
ве
т


