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БЕЛЕШКА О ПИСЦУ 
Предраг Богдановић Ци рођен је у Бијељини 25. 7. 1944. године. Прве лекције 
из светске књижевности спознавао је већ у најранијем детињству учећи 
напамет улоге оца Богдана Богдановића, првака драме, у глумачким ложама 
позоришта Сремске Митровице, Новог Сада и Сомбора. Тајанство ових ложа, 
које су за њега биле и предшколска установа и магија упоредне стварности 

определиле су га за животни позив писца. Предраг Богдановић Ци апсолвирао је Општу 
књижевност са теоријом књижевности и Историју уметности на Универзитету у Београду. 

Објавио је следеће књиге песама: Доле, доле где ракови живе, Видици, Београд, 1970; Кроз 
кишу је Еским са рибама освојио небо, ИЦС, Београд, 1972; Баш Челик и чардак на четири 
воде, ИЦС, Београд, 1978; Скомрах женик леђанске невесте, Нова књига, Београд, 1985; 
Александријска библиотека, БИГЗ, 1994; Ходећи водом, Просвета, 1997. године. 

У Студентском граду, 2. јуна 1968. го-дине, као први говорник, позвао је студенте да своје 
незадовољство искажу у Скупштини у Београду. Те ноћи, после полицијског разбијања 
студената код Подвожњака изабран је за првог председника Акционог одбора који је 
припремио јутарњи митинг. 
Носилац звања Песнички књаз на манифестацији “Точак” у Вржогрнцу за 1998. годину, а 
1999. године добија награду Певам Смедереву, повељу Дан спаљене књиге, награду Лазар 
Вучковић за 2000. годину, награде “Драгојло Дудић” за необјављено дело (прва верзија књиге 
Трубе и печати) 2002. године и признање Српске духовене академије из Параћина 
“Раваничанин" 2005. године; 23. марта 2007. године у Барију (Италија) на међународном 
сусрету песника “Доннеепоесиа” редакција часописа ЛаВалисауручила му је плакету 
захвалности за сарадњу српских и италијанских писаца; на фестивалу поезије 
ПоетилординБалцани,у јуну 2007. године, добио је прву награду за поезију, а марта 2008 у 
Румунији, добија медаљу Музеул Мемориал “Ницхита Станесцу Плоиести”. У Бугарској му 
је објављена књига Планетата на Китовете, Мелник 2008, са исцрпним поговором Катје 
Ерменкове. У штампи му је књига Трубе и печати у издању Рашке школе. 
Предраг Богдановић Ци је од 1982. го-дине уредник трибине Францска 7, а од 1996-2007. 
године био је генерални секретар Удружења књижевника Србије (у три мандата био је 
представник уметничких удружења у Управном одбору Фонда ПИО самосталних 
делатности). Цео радни стаж остварио је као самостални уметник. Од 1990. године има 
статус истакнутог уметника. Почасни је члан Тхе Лорд Бyрон Фоундатион фор Балкан 
Студиес. 

КУПУЈЕМ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ
Обилазим пијаце са старежом 
купујем старе фотографије.

Одабирам у атељеима
снимљене војнике у мундирима,
баке са лепезама и унуцима, свадбе.

Пуне кутије успомена 
које никоме не требају, могу се

БАЛАДА О ЦИГАНСКИМ
СВАТОВИМА
Бацио се на зеленка дарованог младој уз 
спрему наочит Циганин Ратко звани 
Стапарац истог трена када му у рукама замре 
ћемане после две ноћи свечара.

Сад срце издржи, јер млада је ускочила за 
Ратком па сад из сватова ка Бездану беже у 
касу гудалом отимач-просац по зеленку 



купити за цену дневних новина.

Уместо да жудим за новим вестима 
откупљујем одбачене успомене,
оживљујем их.

Београд, 25. 7. 2003. 

СМРТ НА САРАЈЕВСКОМ МОСТУ
Нећемо се крити
нека сви виде наш загрљај,
љубави.

Миљацка је претећи прст, а ми
у шетњи обалом, 
па преко моста,
као раније.

Држим те за руку чврсто 
само сто корака, 
љубави, 
још осамдесет. 

Са средине моста 
види се и залазак сунца, 
наш залазак, 
љубави. 

НА МОМЕ ГРОБУ 
Сачекај први зрак зоре 
јабуку за облак баци. 
Хитни је кроз измаглицу очију, 
кроз јутарње сновиђење. 

Сачекај звезду Вечерњачу 
јабуку за облак баци. 
Прати је погледом 
док за облаке залази, рујна. 

Јабуку за облак баци, 
кад гробари заврше мучну ћутњу. 
У олуји кад муња севне, 
у песми док се гађа
кроз прстен јабука, 
ти буди прстен. 

ПУЖ ИСИХАСТА 
У знак протеста што је виноградар почупао 
чокоће пуж се повукао 
у кућицу. 

песму о љубави и помами и слаткој смрти 
свира. 

Не осипај се ноћи, бар до дунавских врбака 
заклони месечев зрак који блеска у очима 
уздрхталог пара на зеленку јер ножеви ће да 
раде, 
јер ножеви ће да раде до јутра. 

МАЈЧИНИ БИСЕРИ 
Расули су ми се бели и црни бисери чим сам 
их узео из прашне кутије. 
Нисам ни знао колико су били трошни конци 
обеју огрлица. 

Беле перле лако проналазим ноћу црне, 
сасвим разумљиво, дању. 
При рођењу, венчању, или смрти носила их је 
моја мајка, носила их је њена мајка Марија. 

Нисам пронашао све перле као да су се у 
шкољке вратиле, одговориле на зов 
праокеана. 
И у које време ћу их низати, не знам, Бог зна. 

Богојављење, 2005 

ЗЕЛЕНИ ПАС ДЕСАНКЕ 
МАКСИМОВИЋ
Извајао је од пластике два зелена пса Коља 
Милуновић за клокотристичку ситуакцију 
Клобус у Културном центру. 

Уградила се у бит догађаја поетеса Десанка 
Максимовић, жељом да поведе зеленог пса 
чувара. 

Претекло нас је време у договорима да јој 
неком пригодом уручимо једног као награду. 

Необичан дуг преостао је вајару и 
мени: њему, да их води по изложбама, мени, 
пак, да одржавам псе у животу, и сведочим о 
том тренутку и 
енергији исказане жеље. 

УБИЈАЈУ ПТИЦЕУ ДЕЛТИ ДУНАВА
Под мени несхватљивим образложењем 
хватају птице. 
Хватају патке, гуске, лиске трпају их у 
пластичне кесе. 



Слузави капак на ковчег 
намакнуо туга-смола црног 
бора сузе јантара. 

У осами сања подрезивање ластара, 
лењог гуштера чворка над гроздовима. 

Из прасвести допире мирис непокошених 
ливада, крстинâ жита, саћа меда. 

Траву расковник у смирају 
плахе кише жељка пронашла, 
однела. 

Ко је од њих двојице 
починио савршен злочин. 

ТО САМО СМРТ БОЛИ МОЈУ
МАЈКУ
Речи бола
које ми упућујеш погледом
као мокра суснежица
лепе се уз мене,
као морска дубина ме притискају.

Пролазе ми кроз кожу,пролазе ми кроз месо, 
пролазе ми кроз кости.
Црна сам рупа космичка
која упија светлост бола.

Дуги поглед моје Мајке
изазива ми високу грозницу
то је болест крви.
Цело тело ми је на удару,
због надразумског бола моје Мајке.

Уз смешак се сусрећемо/растајемо
не помињемо једино реч
која укида цветање бола,
јер доноси страх
који обоје не желимо. 

Хвала ти, Мама, за бол мојег рађања. Хвала 
ти, Мајко, за бол твоје смрти без страха, пун 
љубави. 

СУВИШНЕ РЕЧИ 
Жена истакнутог преминулог
песника уређујући стан
уклонила је
непотребне књиге.

Њихова крила, жељна неба дрхте без ваздуха 
пред неизбежним. 
Не треба третирати ждралове, чапље, утве 
златокриле 
као терористе-самоубице са скривеним 
динамитом на грудима. 

Гуше ме безваздушне пластичне кесе док 
шетам платоом цркве Светог Саве. 

Нешто у мени виче: пустите птице, пустите 
птице да лете слободно. 

ДАН КАДА СУ НА ПЕСНИКЕ ПАДАЛЕ 
САМОУБИЦЕ
Познати енглески песник Кен Смит одлучио 
је да напусти алкохолне магле и на 
Међународном сусрету у Београду изложи 
свој песнички кредо. 

Устао је рано, завршио јутарњу тоалету 
овлаш погледао откуцано излагање, нашао се 
код излаза Славија хотела у тренутку када је 
директор пропале фирме, оставивши 
опроштајно писмо, скочио кроз прозор са 
XИИ спрата, пао је на ауто испред енглеског 
писца. 

Ово стање узаврелих жеља ништа не 
ваља, закључио је неприродно трезан песник: 
привиђају ми се самоубице, вратио се у собу 
и смирено пио до полетања авиона. 



Оне су се уобичајеним
следом: контејнер, ђубретари,
нашле на гомили
међу старежи на пијаци.

Са узбуђењем и стидом
читам посвете бесмртника
по перу и одабирам књиге
као реликвије.

И како да роб духа
носећи речи Сина животаса
чувам ова проживљена искуства,
будем окриље непотребних књига.

Петровдан, 2005.


