
Слободан Зубановић

СТАРАЦ И ПЕСМЕ

СКРАЋЕНА БАЛАДА

Знам зашто не певате дивни старци.
Распрскава се живот више
Од метафора којима сте веровали:

Старе изреке иду на сметилиште.

Одасвуд, и даље, гласови брује,
Душу изнова свака ствар иште.
Понеки сан што прође, стран за вас,

Сутра стиже као дар; шта више? 

ГРОБЉЕ У РАВНИЦИ

Поравнани са земљом леже сада
Помирени: ковач и столар, мада,
Недалеко и кафеџија мора да

О пијанцу брине, као одвајкада.

Трговцу, до њих, нису дата лета 
Да селима и градовима дуго шета;
Док потребу да сам буде судија има

У друштву с бившим пријатељима.

Кад ветар јесењи ступи у равницу
И споменике ошине по лицу, 
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Посетиоцу стиглом учини се кривом
Њихово мирно садејство са њивом.

И сам почне разговор с бескрајом,
У себи вагајући пакао с рајoм.
А гробље ћути весело пригрливши сан.

Не марећи што на колена пада дан. 

КЛАДИОНИЦА МОZZART

Страст клађења пустила корења
Између блокова од лажног камења.
Ничу једна до друге, права милина.

Места до бола улицкана, фина

За ужитак, наизглед без мане:
Окушавање среће у ове дане
Тешке кад горе не може бити.

Добро иза зла зна се скрити.

Кажу ковач своје среће је свако.
Један новчић судбину мења лако.
Ако при том срећа вас прати,

И рука намеру апарата преобрати.

А објаве ли резултат тикета,
Или број који носи нулу са рулета,
Одјекне тон који рехабилитује сан.

Моzzart. Соната за Елвиру Мадиган. 

ШТА САМ ВИДЕО

Видео сам како хитро расту бића,
Будући очеви, мајке, сестре,
Доколичари, власници кафића,  

Сутрашњи злочинци, премијери.

Свет пролази као реч и успоменe.
Старице обожавају фрижидере.
Ратови су обрачуни мимо мене. 

Депонијe нежни вео варошица. 



Видео сам вас без обе руке и ноге.
Параде, митинге, лепе астронауте.
На Месецу видео сам други месец.

Љубио улице, био заљубен у те.

Све сам видео, ништа ми не значи.
Срећан сам кад ме њена рука пробуди.
Уместо молитве напишем песму.

Понекад прођу нормални људи.

КУХИЊСКА ПИТАЊА

Скупа је ова салата и нема права
Да се толико шепури на столу:
Овај хлеб је тврд, ова бледа глава

Карфиола мора нестати у болу.

Ко је склонио онај нож мали
С рецкастом поруком из фијоке?
Овде је било лонче сад фали:

Где је картица за круг двојке?

Неко је однео са стола спис
Рачуна за мај: ко је пренео рукопис
Из малог ормана у другу собу?

Зашто је дирано у црну торбу?

Мора ли бити овако испретуран веш?
Огледало приказује и лице и леш:
Сви знаци хороскопа знаци су краја.

Где су наочари? Где сам то ја?
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БЕКСТВА

У народној ношњи, сподоба
Мушка пролази у кишно доба
Улицом краља Милутина и шире;

За њим иза угла погледи вире.

Из правца Авале, или Раковице,
Пристигли се збирају у једно лице.
За трен побегли од врлина старости.

Сад раздрмавају душу и кости.

Збунио се народ, завете јури,
У спору са стварима за живот штури. 
Кажу овакав свет више не вреди:

Земља одозго никог не штеди.

У време слободе и недопеване славе,
Јуре ко без главе да склоне главе,
Од пљуска и речи песниковог претка.                                                    

Остајте овде па све испочетка.

СЕЛФИ НА БАЈЛОНИЈУ

Вода се слива на решетке
Канализације заједно са смећем,
Опушцима и увелим цвећем.

Личи на очи које не виде.

Усправљена фабрика пива стоји.
У позадини дим ћевабџинице
Ретушира моје наборано лице.

Са коjeг зрачи прошлост рана.

Песма је некако живот за себе.
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