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Божидар Шујица 
Поезија 

БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО 
Стојим пред мапом пред грбовима и 
заставама 
Пред зевовима и гутљајима 
Са војницима редовима пешацима и 
куварима 
У снежној олуји са свадбеном свитом вукова 
У најнепролазнијем трену над амбисима 
Пред вибрацијама безоких бушотина 
Пред жестином која зависи од 
Интерпретације тренутка пред клопком 

У клопци пред европским упутствима 
Баналности пред птицама које скакућу 
Скупљају зрневље и све додирују кљуном 
Пред државама нетрајним са душама 
Њихових идеолога премијера председника 
Које луњају песком и плићацима и 
Са душама њихових јахача на 
Облацима које остају верне пучини 
Са историјама које остају издвојене као 
сунђери 

Са кисеоником и зеленилом који остају 
Издвојени као мастило и сузе Бео и дубок као 
рођење очај је Дубљи од смрти Балкан је Ко 
каже да не наликује мужу моћном 
И шкртом скупљачу Тражим име његовом 
црвоточном Стаблу његовом муку Његовом 
недостатку љубави Његовим нацијама које 
себе опипавају Рукама џелата Господе може 
ли бити ноћ ноћнија од Балканске ноћи! 

ВАН ГОГОВО ДАРОВАНО УВО 
Далеко су насипи Холандије Тамо према 
северу љупкост је 
празнине Вицент бритвом којом се брије 
Одсеца себи уво пун тужне жестине 
Глава у завоју крвари он чује само боје 
Њихово певање са свемиром га спаја! И ако 

ПОСВЕТА МЛАДОСТИ 
Младост брза беше као мастило Ни круг ни 
елипса Ни тег ни тас већ Језичак на ваги 
беше младост 
Брза заразна и врућа Протеривана С места на 
место Стиснута И незаустављена сабласт 
Распевана У снегу слична вејавици беше 
младост 
Смрт је плаћена унапред И долази тако брзо 
да сија као вода Убијају у твоје име Убијају с 
једног краја света на други 
Мерилац времена има одвише тежак поглед 
О ваго губитака! Бунтовна 
неједнакости! Мало срама за нацију и 
отаџбину! Мало срама за успехе и победе! 
Жестока вечна надо Твоје су струје језика 
Жуђена блештавила и сјај Твоје дно је у 
покрету 
Твоја је белина И за тебе су црне пречаге 
Твоја је игра четвороугла И та једна једина 
дијагонала 
Младост брза беше као мастило Ни круг ни 
елипса Ни тег ни тас већ Језичак на ваги 
беше младост 
Брза заразна и врућа Протеривана С места на 
место Стиснута И незаустављена сабласт 
Распевана У снегу слична вејавици беше 
младост 

МОНОЛОГ О УМЕТНОСТИ 
(Проф. Л. Трифуновићу) 
Велики пут који уметност намеће 
Срећан је почетак ни већи ни мањи од сна 
Себе у њој видео је мрав медвед и орао 
Што се не може видети дивно се догађа у 
машти боловима и додирима 
Следећи некакав траг 
траг никог Да пронађу везе где не постоје За 
тим су чезнуле генерације Бескрај је тако 
деструктиван 



га шта чини несрећним то је Блажена 
равнодушност бескраја! 

РЕЋИ ЋУ СВОЈОЈ ДЕЦИ 
Рећи ћу својој деци: Живео сам у 
Поремећеним временима. Над мозговима 
Qуди беснела је олуја мртвих Змије су Пиле 
воду сакупљене на реповима Слобода је Била 
онолико истинита колико је Добро било знак 
горега! 

Речи сам изговарао у наглости И Оне су се 
дуго памтиле Ствари које Сам подизао биле 
су тешке Пут сам Превалио дуг да упознам 
гласовите Пророке оспоравања Уместо њих 
Видео сам месеце присутне у току Летњег 
дана испод драге слике самих 
себе! 

Схватио сам да се власт и Опозиција не 
гложе око висине Угла неке звезде – већ како 
ће Вас млети! А ваше је да им Кварите 
машине! Глумац певач Члан оркестра коцкар 
желе да наликују на оно што воле Ја нисам 
Био бољи од оних које сам презирао! 

Многе су ми се догодиле вере Заустављале се 
у мени као речна Острва НИШТА је моја 
богиња! Сав сам упокорен њеним правилима 
Тасови савим лако подрхтавају: На једном су 
порази којима тепам На другом ми је кожа 
којом сам 
платио све своје! 

ТОЛИКО САМ ВОЛЕО 
Толико сам волео Једну своју песму 
Да сам је уништио 
Волећи је превише Зарио сам перо у хартију 
на Којој је била исписана Мастило се разлило 

по епској равници Светови од мастила Гнезда 
несанице У свакој тачки мрљи и црти Све се 
догађало први пут Река коју сам поменуо 
дотле није постојала А сада су рибе кренуле 
Узводно према извору И дуге сенке за њима 
да их лове Било је све као у оној Причи Како 
је Последњи човек седео у фотељи а Онда је 
Неко Закуцао на врата 

– Зашто ове шљиве нису плаве? Питао је тај 
Неко А последњи је рекао 

– Зато што су црвене 

не разуме риму не подноси садржину нема 
фотографију 
Све прима у себе и ништа из себе не даје 
Толеришемо злочин А кошмаре ускладимо са 

нама Рекоше океани будимо добра 
благонаклона диктатура сила 
Рекоше пустиње Јер прво треба да буде у 
Уметности Да се ђаво крије у детаљима У 
сну само струје страсти 
комедије двојника 
Неговорљиви сам говори звездама које су 
његови писари 
И записаће на водама Искуство које не 
можемо да Имамо то је Чудо Постојања 

БАЛАДАО ТРОЈИЦИ ЈЕВРЕЈА У 
СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Један је очивао! Најдужа композиција 
беше 
Тај песник на малом перону 
Читавог живота је гледао како 
Умире све што је волео 
Никад му бројни ученици не опростише 
Зло које су му нанели 
Други беше смеховни смејач 
Преводилац 
Једна се само част стиче са језика два 
Шерет је пољубио звечарку у врх непца 
Гвозденим полугама поломили су му вилице 
Никад му бројни ученици не опростише 
Зло које су му нанели 
Трећи беше мешанац са дијамантом у 
мозгу 
И малом бошчом пепела из Мађарске 
Све што је желео да остави било где 
Морао је да носи са собом свуда 
Никад му бројни ученици не опростише 
Зло које су му нанели 

ПРАХ И ДАР 
Њима који не могу да се врате, сунце, 
бесмртност дај 
И даруј њима који леже и чекају од искони 
Јаке снове да се поново веселе помама и сјај 
Ништа се не губи У ничему је светлећи траг 
и бескрај 
Човековом стаблу граном што кроз дупљу 
корен гони 
И праху из којег смо дошли, душе огња, 
бесмртност дај 



– А зашто су црвене? 

– Зато што су зелене И тада сам 

Први пут Схватио Да све што живи 
Ван себе живи И да су песме Старије од свог 
оца 
И млађе од свог сина И да су направљене да 
Личе На оно што нису! 

На свакој звезди нек се чује бивших срца 
откуцај 
Нада и пожуда завештања су твоја, о сунце, 
не клони 
Даруј снове да се изнова весели уз помаму и 
сјај 
Из нестанка је настанак У гротлу је 
васионски пламсај 
Многи светови круже пријатељству светла 
несклони 
И путевима у празнини, душе вида, 
бесмртност дај 
То ће дивно увидети пружиће руке у загрљај 
Који скоро неће доћи на овај свет Њима, 
сунце, поклони 
Јарке снове да се изнова веселе помама и сјај 
Који не верују следиће твоју путању; чак и 
они! 
То је све што покољење може следећем да 
поклони 
Свим бићима који не могу да оду, сунце, 
бесмртност дај 
И јаке снове да се поново веселе уз помаму и 
сјај 


