
Љубиша Ђидић

О ДИВНА НЕРАЗРЕШИВОСТИ

Кад у четвртак, 22. 2. 2018.
умре мој кум сликар Милан Ђокић
нисам знао како да се осећам.

Oдлучио сам да се осећам срећно,
да кликћем ко тетреб у шуми сред небеса
до смртности осећајући лепоту тог плеса.

До смртности нам је био моћан живот.
Јер смо се правдали како нико није,
јер смо у дружељубљу имали све.

И успели да се од свега очистимо
и да на крају
немамо ништа!

Каква величанственост 
у том прочишћеном ништа
које више нико неће моћи да објасни!
Мој Сизифе!

А ми смо у томе успели!
О дивна неразрешивости
јадног човечанства!
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РЕМБРАНТОВ ОСМЕХ

Сликар Милан Ђокић
направио је 
Рембрантов портрет,
а у тајном Рембрантовом смешку
насликао је свој аутопортрет.

Кад је у пожару 2016.
изгорело све што је насликао
у свом атељеу,
тај аутопортрет са његовим ликом
морао је преживети.

Наравно, изгорео је и тај Рембрант,
али је ватра
спасла мог кума Милана Ђокића,
јер је Рембрантове усне
сликао угљеном.

СМРТОНОСНА ЛЕПОТА 
ВАЦЛАВА ХАВЕЛА У СРБИЈИ

Обилазио сам више пута вољену Чешку.
Сад кад си Ти господине Хавеле 
напустио овај свет,
схватио сам и сам своју грешку.

Било је лепо за Твог живота 
хвалити по Србији
твоје идеале
са позоришне сцене.

Пошто си ме бомбардовао 1999.
у име тих идеала,
морам разликовати тај јаук:
један за тебе, други за мене!

Тебе ће многи лепо да испрате,
Ко живог великана светске сцене;
Пристојно је да примиш 
и испраћај од бомбардованог мене.
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Ал није лепо 
да почиваш у паклу мом уз мене, 
ако си ме већ гађао бомбом,
мој брате,

Враћам те на земљу да бесмртно живиш
и да патиш 
што не можеш умрети ко човек!

Праштај, Вацлaве,
међ’ онима сам што не могу да схвате,
да л’ толко беше ружан овај свет!
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