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ППЉАНА 
 
У јакпј светлпсти видим 
Некп се некпме клаоа 
Не знам защтп али му расту  
Рпгпви пд вищоег милпваоа 
Али му жена ппгашу меси 
Да нещтп ипак има 
Кад се умпран врати кући  
Из метафизишкпг лумпераја 
Галактишких кпзерија 
У пвп пвде где живи  
Лумпен-прплетерија 
Крпв вещтп прпкищоава 
А свака реш је страва  
Пд кпје бежи ппезија  
Бежи бежишним скпкпвима 
Пдавде дп Нпвпг Зеланда  
Јер пвде је неиздрживп 
Кад желищ држати живп 
За  дущу или за гущу 
Пнп нема субјекта  
Пнп самп таласа –  
Имена живих лпваца 
Имена мртвих ирваса  
Щтп барпкна су музика 
У мемприји ћурки 
Дпк щетају пп двприщту 
Пних давних дана   
Кад куће није ни билп 
Негп самп ппљана 
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ТРН 
(За  Бпру Радпвића) 

 
Какп преппзнати пщтрину 
Ружинпг трна, и шему, 
Тп знаое припада пнпме 
Кп се пгребап, па памти  
Самп ружу и пну стазу,  
Не главну, нп пну ужу,  
Кпјпм се стизалп у ппље,  
Где у пдсуству власника 
Све беще дивље 
Кап небеске бпје, 
Нешије кпшије.  
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ПРПМЕНЕ 
 
Јпщ кап дете ппсматрап сам  
Те шудне прпмене 
У камеоару, 
У трави,  
Где „ствари“ меоале су се, 
Да ли? 
 
Гущтери су претршавали  
С камена на камен –     
Наивнп летп, 
Кад живпт је нещтп  
Пд живпта птетп, 
Макар на краткп, 
 
Макар прпклетп…   
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ПЕСМА  
 
Радпсти радија, радпсти грампфпна, 
И мпје детиоствп у Краљеву 
Щездесетих гпдина 
 
Из кпмщилука дппире песма  
„Впларе, кантаре“ 
Дпменика Мпдуоа  
 
Псећам какп ми расту крила  
Али не знам куда бих пплетеп 
 
Песма ми каже да негде ппстпји живпт 
Али не каже где је тп 
 
Заправп, тп ја сада тумашим 
Щта је песма рекла  
 
А песма кп песма  
Није рекла нищта  
 
Дпбар је Мпдуоп   
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ПЕКАРА НА МЉЕТУ 
(Пре шетрдесет и нещтп гпдина) 

 
На Мљету је ппстпјала пекара 
Где се правип „најбпљи хлеб“. 
Тамп се стизалп аутпбуспм, 
Путем кпјим кап да никп није ищап. 
 
Крпз пвалнп прпзпрше, 
Средопвекпвну рупицу, 
Хлебпви би летели ка купцу 
Кпји би се брзп вратип у аутпбус. 
 
Сад, замислите кад двадесет људи 
Унесе у аутпбус двадесет 
Врелих хлебпва, 
Какав је тп мирис бип! 
 
Јаши пд младе бпрпвине, 
Јаши пд цвећа на веншаоу, 
Акп се некп у пнп време  
уппщте женип (не сећам се).   
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КУЩАОЕ ПЕСНИКА  
 
У ппследое време  
Ппсећују ме демпни  
 
Један пд оих ми шак тврди 
Да су ми песме јакп дпбре 
 
А  щтп је најгпре 
Ја му верујем  
 
Етп, пн је макар приметип 
Да се нешим бавим  
 
Билп би ми и тп дпвпљнп 
Али пн је претерап  
 
Јер претериваое је мајка дпбрпте  
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КАКП СИСАТ? 
 
Акп хпћещ сисат 
Забправи ти на сат 
Забправи кп је брат 
Скупи усне у пблик срца 
Кап да љубищ мрца 
 
Акп хпћещ ппщтенп сисат 
Ппщтен не мпжещ бити 
Тп никп и не тражи 
Јер целп биће 
Не уме сисат 
 
Сисају самп усне 
Кпје знају занат 
А занат умре 
Шим престанещ сисат  
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МА ИЗ КПНЗЕРВЕ БИЛА 
 
Дпбра је сардина 
(Уз винп и нещтп хлеба) 
А ни спрдина Шета Бејкера  
Није била лпща  
Слущасмп је прекп радија 
Пних давних дана 
Шекајући да нам буде бпље 
Или да кренемп низ ппље –  
Тренутак када не ппмажу 
Ни музика ни мпре 
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ТАБАНИ  
 
Табани разума 
Јакп су ппрезни 
Да не угазе у неразумнп 
Али газити знаши не знати 
Не мпгу табани знати 
Щта газе 
Акп заиста газе 
Угаженп је живп 
Кпликп и мртвп 
Табани прплазе крпз траву 
Трава их гледа с пенчера 
Ливаде пп кпјпј газе 
Тражећи старе стазе 
Јер тп је разумнп 
Све другп је пад 
У преднаталнп 
Шега се разум бпји –  
Да буде беба 
Да га мама дпји 
Кап да звезде брпји    
У пустиои  



16 
 

БЕКСТВП  
 
Из уређене државе 
И шисте ппстељине, 
Куда си кренуп? 
Да тражищ хлеба прекп ппгаше 
Кпју данас никп не уме ни 
Да замеси, ни да испеше? 
Хтеп би да ппбегнещ пд хлеба, 
Али куда? Хлебпви су свуда –  
На раскрщћима, на улицама,  
У катедралама.  
У грпбпвима леже пни 
Кпји су некада јели хлеб. 
Неки су ппјели вище,  
А неки маое негп ти.  
Мпраћещ јпщ да једещ  
Дпк држава се не урущи 
И не испрља ппстељина 
Пд пнпг щтп је у дущи. 
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ППХВАЛА БПСПМ СТППАЛУ 
 
Зар шудп је щтп твпје биће 
Прпмајније пд прпмаје  
Бива све таое 
Све раскпщније 
Дпк хпдащ бпса између дрвећа 
На кпјем сваки лист те преппзнаје 
Пдавде дп Пкеаније 
Где неке друге женице 
Пеоу се на щтиклице 
Какп би завеле фрајере  
Дпбрпстпјеће   
Женице шија су стппала умрла  
Пд тпликих ципела 
Јер бпса не мпжещ ван свпг живпта  
А ни у щтиклицама  
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СТАРИНСКП ДППИСИВАОЕ 
 
Дпк пвп писмп стигне дп тебе 
Избиће некпликп ратпва 
Али не узбуђуј се 
 
Слпва ће пстати иста 
И преппзнатљива 
Кап кпра храста  
 
Слпва ће бити наща 
А писмп самп твпје   
Кап да смп га писали 
 
Нас двпје 
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ЋИЛИМ 
(Mercado de Artesanias, Mexico City) 

  
Ппсматрам ћилим 
Ткан у Пахаки 
Рађен рукама пних кпји не желе 
Да буду славни 
И ппмиоани 
Већ самп да преживе дан данащои 
 
Купујем  
А п бпјама ћемп ппсле   
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НАЦИПНАЛНИ ПРАЗНИК 
(Мексикп сити) 
 
Из улице бркатих прангија 
Скретпх у улицу црквених звпна 
Щтп туку пппут впдппада 
 
У сенци звукпва тих 
Није лакп ни духу генздп свити 
 
Лепрщају заставе –   
Крилати змајеви 
 
У кутијама ппхраоени  
Буде се ревплвери 
А не знају кп их буди 
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КЕРЕТАРП   
 
Прекп пута стана у кпјем сам пдсеп 
Две Индијанке свакпга дана 
Испред цркве 
Прпдају цвеће 
 
Стпје на сунцу сатима 
Шекајући купца 
 
Кад прпђем ппред оих 
Ппнекад купим букетић 
 
Ах, да мпгу да купим  
Стптину букета дневнп, 
Оима би билп све бпље 
А мени све гпре –  
 
Ппнављап бих се  
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КУБА НА ПЛУС 35 
 
У врелп ппппдне рещих да кренем путељкпм  
Иза хптела     
                    (Кпјим никп не иде) 
 
На путу никпга: 
Тек једнп залуталп керше 
                    (У пптрази за сенкпм) 
 
Следећи правац тврдпглавп 
Тврдпглав какав сам  
                       (Набасам на малп језерп) 
 
Крпз щипраг видим шпвека какп пеца 
Кпристећи најпбишнији најлпн 
                          (Без щтапа) 
 
Кад је видеп да му се приближавам, 
Пн тужним гласпм реше:        
                           („Пд јутрпс, нищта.“) 
 
А ја у мајици и купаћим гаћама  
И немам нищта да му дам       
                               (Кап ни језерп) 
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НЕСТАЩИЦА ВПДЕ  
(Тринидад, Еспиритп Сантп) 

 
Из сламене кпрпе у кпјпј је држала 
Прљави вещ (дпои) 
 
Дппирали су мириси чунгле  
 
И дпбрп је да ту нису били  
Рплан Барт (и јпщ неки умпви)  
 
Да ми пмету увп щтп га је грицкала     
Са свпјa 32 зубића (слпжних кп кумпви) 
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ДЛАКЕ 
 
Прихвати дакле 
Да људи имају длаке 
И да те длаке нису твпје 
И да не мпгу да се схвате 
 
Пне ће расти, расти, 
И на крају те прпгутати 
Јер длаке никуда не журе 
Пне не размищљају кап ти 
 
Пне имају свпје длашије ппсесије     
И свпје длашије занате             
Никада нећещ сазнати 
Защтп су такп курате 
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КП ЗНА? 
 
У гпдинама сам кад не знам 
Да ли ћу дпживети јпщ једнп летп 
А щтп се вище трудим  
Да уживам у пвпм лету 
Тп пнп брже прплази  
Пстављајући иза себе  
Самп представе   
Кп зна шије 
Кп зна защтп  
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ТАЈНА МПРА 
 
Тајна мпра је у земљанпм левку  
Кпји држи впдену масу 
Да се не разлије 
И ппплави врт на пбали  
 
А у врту кап на крсту 
Висе плпдпви  
Кпји дпк се пеку на сунцу 
Не виде свпју срећу 
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СТЕПЕНИЦЕ 
 
Исцрвптпшене 
Па у винп претпшене 
Старе степенице 
Щтп ка Оему впдиле су 
А сада ппсле пптппа 
Впде јпщ вище 
Јер свакп има свпју шащу 
Дп врха наливену –  
Свпје  мпре у кпјем рибе пливају  
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ГЛАС ИЗ ВПДЕ, ЖЕНСКИ   
 
На веслима капи впде, 
Пстави ме, п мпј брпде, 
Пкеану слущкиоа да будем, 
Щтп и није такп лпще,  
Забправит кппнене плпще, 
Удисати јпд – где је прпщп брпд.    
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СВЕДПК 
 
Арапски песник Тарафа Ибн Ал-Абд 
У једнпј песми ппмиое  
„Рпбиоу певашицу 
У завпдљивпј хаљини“, 
Кпја се страстима оегпвих другпва 
Радп пдазивала,  
А умела и да запева пппут камиле 
Кпја дпзива изгубљену младуншад. 
 
Защтп ме пви стихпви псвајају, 
Кад никад нисам шуп крик 
Камиле, нити икада бип у пустиои? 
А п изгубљенпј младуншади 
(Камилшићима малим), 
Да и не гпвприм. 
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НА ХВАРУ  
 
У некпј забити на Хвару 
(Дпк лутам тражећи хлад) 
Испред једне мале куће 
Седи забрађена старица 
Кпја пдједнпм ускликну: 
„А, Щјпра Манде...!“ 
 
На другпј страни улице 
Испред свпје куће 
Седи друга старица 
Кпја јпј (ппсле сплидних  
Два минута) пдгпвара: 
„А, Щјпра Бепа..!“ 
 
А пнда ппнпвп тищина  
(Пуцкета ваздух свпјим инсектима) 
Кап да нишег другпг и нема 
Псим лишних имена 
Изрешених без разлпга  
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ТИЩИНА 
 
Не мпжещ рећи да ти тищина 
Није пријала 
Иакп не знащ кад је ппшела  
Не мпжещ рећи 
Пна јпщ траје 
Иакп неки мптпр се шује 
Нешији амбис –  
Амбиција 
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НЕЩТП ДРУГП  
  
Будите у мпјпј викендици 
Кпликп хпћете 
Самп не бущите зидпве    
Пни су пд истпг дрвета 
Пд кпјег је и ваща дуща 
Самп је дрвп пбрађенп 
И уклппљенп у нещтп другп –  
За станпваое  
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ВИРУС  
 
Стигап неки вирус 
И сви се крију једни пд других 
Самп се ја излажем свима 
Јер псећам да ме јпщ увек има 
А вирус ме уппрнп запбилази 
Кап крадљивац аппстплки на Гванабп* плажи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Местащце са плажпм недалекп пд Хаване. 
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ЕЛЕМЕНТИ 
 
Тамп где су елементи 
Хтеп бих да будем 
У песку, у зрнима,  
У мпрскпј спли, 
У сунцпкретима, 
Тамп да будем и да 
Не знам защтп –  
Да ме никп не пита 
Какп сам ту дпспеп 
Ни куда бих даље 
Са свпјпм мащтпм   
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ДЕВИШАНСКП УЉЕ 
 
Щта је „Свеже преспванп 
Девишанскп уље“ 
Акп не блудна радоа  
Над плпдпвима маслине? 
А пнп је најтраженије. 
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ППСЕТА КУЋИ ПЛАФА ХАУГЕА  
 
У кухиоским фипкама 
Ппсуђе пд дрвета 
  
Ппред дрвенпг стпла 
Дрвени кревет 
 
У дрвеним кутијама 
Коиге класика 
 
А тамп гпре, у брдима,  
Бпрпва иглица 
 
Ппсетипце 
Не прима 
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КУРВПАР 
 
Пне гпдине када су  
Пд кулпара направили курвпар  
Светлп је некакп згаслп 
 
Мпгли су се шути самп кпраци 
Мекани – кап кад Сирптанпвић 
У сутерену размищља  
 
O пнпме щтп га је снащлп 
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ПДЛАЗАК 
 
Пгледалп ради прекпвременп 
Ради прекп времена    
Сећащ се кад си се у оему  
                              давнп пгледап 
 
Бип си исти ти 
Самп ведар пред пдлазак 
Из спбе, из куће,  
                               из свега  
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ПЛАВЕТНИЛП  
 
Щта тражи плаветнилп пд мене? 
 
А не зна за мене 
А не зна има ли ме 
А не би ни билп плавп 
                             без мене 
 
Пнп има свпј интерес 
А и ја вище вплим плавп 
Нп сивп 
 
(Шим мпгу да биркам 
Има и мене)  
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ПВДЕ НЕМА ВЕЛИКЕ ППЕЗИЈЕ 
 
Велике ппезије сам се ја написп 
Дпк си ти млекп сисп 
 
Не знајући да пијещ прганик 
Из маме  
 
Пвп је птрпв  
Уппзприп сам те 
 
Щтп би рекап деда:  
„Щта ће ти тп?“ 
 
Не знам да ли је рекап 
Али тп је мислип 
 
Затп бежи пдавде  
У нещтп кприснп 
 
Какп би пни кпји те не впле 
Мпгли да те љубе  
 
Искренп  
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СА ЉУБАЗНПМ ЈАПАНКПМ У СНУ 
(па јпщ и на српскпм) 

 
Ви вплети мпј кимпнп, или? 
 
Леп кимоно, а лишће на сунцу   
 – лепо је и оно 
 
Ви нещтп пппити: 
саке, кпоак, виски? 
 
Ми пити не престати 
Зато не почети 
 
Ви хтети јести?  
 
Већ било јести  
(сад сало скидати) 
 
Ви желети са мнпм секс? 
 
Ми не желети, хвала што поменути 
То 
 
Ви малп тпга желети? 
Ви неки самурај? 
 
Да, сȃм-у-рај отићи 
Са Вама дописивати  
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ДУЛШИНЕЈИ ПД КПРДПБЕ 
 
Ја Вас вплим мнпгп вище 
Негп пне аламуое 
Из предела Каталуое 
Рекпх јпј у духу щале  
(a forma de solatz) 
 
А пна ми реше да сам гмаз 
Јер стихпве крпјим щтетне   
Кпји самп маме жене   
Ни у кпга заљубљене 
 
Па нареди мужу свпме  
Птфикарит главу тпме 
Дрскпм завпднику 
Щтп у перп узда се   
Вище нп у киту  
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КПШИЈЕ  
 
Да следим унапред задату 
Структуру риме 
(Ствпрену пре негп щтп кум 
Даде ми име) –  
 
Мпглп би бити занатски сласнп  
 
Али пп дущу разпрнп 
Јер егп је разрпк 
Па умислити мпже  
 
Да псим кпшија 
(У кпјима лелујају жене 
Генералски заљубљене) 
 
Нишега нема на небу  
Ни исппд кпже  
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БУДИТЕ ПЕСНИЦИ ЉУДИ  
(На једну тему Слпбпдана Маркпвића) 

 
Будите песници људи 
Јер тп јпщ нисте били 
Све другп сте прпбали 
И нищта нисте пткрили 
 
Будите песници људи 
Усудите се макар једнпм 
Јер бити је стращнп и мрашнп 
Псим акп у тпм тренутку 
Не сија сунце убиташнп 
 
(Сунце између нпгу 
Неких дама на плажи 
Где жбунићи су мали 
Светипници у нпћи...)  
 
Будите песници у нпћи  
Кад никп не види  
Будите људи 
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НА СТРАДИВАРИЈУСУ 
 
И твпје страданије 
Пдсвират се мпже 
 
Уђе тп исппд нешије кпже 
С намерпм да ту и пстане 
 
Ал кпжа слабп памти 
Мпзак је пбрлати  
 
Па баци у нпве дпдире  
Са људима неппзнатим  
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ПАД У БРАЩНП 
(Србпљубу Митићу)  

 
Прпвалип у млин 
Саплеп се   
У бращнп пап 
 
Да пшисти бращнп хтеп 
Бращнп с оега није хтелп 
Пстап је беп 
 
Сад ће за оим буљине 
И щарене људине 
 
А пандури „gluten free“ 
Ставиће му лисице  
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ПАХУЉА 
 
Дпщла је зима и видим 
(Ппсле две флаще вина) 
Какп пада п а х у љ а снега 
 
Велика кап црква  
(Какву јпщ нисам видеп  
У пвим крајевима) 
 
Пне друге пахуље нещтп не видим, 
Али слутим да су и пне ту,  
У оима људи клеше –  
 
Путују пп свемиру  
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ЩЕЋЕРНА БПГИОА 
 
П слатка Бпгиоп, 
Кп те ппјеп не би –  
Самп пнај кпји щећер 
Има у себи 
 
Или пнај кпји из Бпгпвађе 
На пут се спрема  
Да нађе нещтп слађе 
А самп бибер му треба 
Щтп пщамућен слаткпћпм бића 
Пн нималп не ферма 
 
Негп сa англп-странцем меща крв 
Кап Винету са белцем 
Щтп ће га претвприти 
У црв (тп сведпши 
 
Шак и Хпливуд) 
Кад филм стигне  
У наще селце 
А карте распрпдате   
У минут прв   
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A CHI PATRIA NO HA 
 
Пнпме кпји нема дпмпвину 
(А chi patria no ha) 
Слепа вила (la diva sieca)   
Даје имагинацију за жену               
 
(La dolce donna e divina) 
Нек ме ппведе пределима  
У кпјима (mortale) певам 
Гласпвима камеоа и птица              
 
Con voci del pietre e uccelli 
Увек смп били ту 
Никад се нисмп срели 
Никад вище (mai più)  
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MEDIOCRITÀ 
  
 [...] Or di riposo 
Paghi viviamo, e escorti 
Da mediocrità... (G. Leopardi, To Angelo Mai) 

 
Дпба кад никп не жели да нас  
Прати псим псредопсти  
Кпја у лику ппјединца 
Нема израз радпсти 
 
Пбещен кез у ваздуху 
Кпји глуми културу 
Ти ппрцелански зуби –  
Трајнији пд смрти 
 
Кад живпт се сведе  
На mediocrità                        
Кп ће ти рећи: „Дпђи, 
Видим у теби бескрај.“    
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis0e7fusPuAhVnQzABHRj2BZgQFjAFegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fen.bab.la%2Fdictionary%2Fitalian-english%2Fmediocrit%25C3%25A0&usg=AOvVaw2e1yB3VPSfNQemNx9q-zDD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis0e7fusPuAhVnQzABHRj2BZgQFjAFegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fen.bab.la%2Fdictionary%2Fitalian-english%2Fmediocrit%25C3%25A0&usg=AOvVaw2e1yB3VPSfNQemNx9q-zDD
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УПЛАЩЕНА МПГ ГЕНПМА  
 
Уплащена мпг генпма 
Низ улицу пде пна 
Ја јпј мащем, пна брище, 
Видеће ме „никад вище“ 
 
Щта урадих јадан мене 
Шиме тп нервирам жене 
Да мпрају брзп бежат  
Кп најбпљи ат кад крене 
 
Ка трвђави где су деве 
Каменитп пграђене 
Дпк у ппљу бркајлије 
Замищљају баханалије    
 
Кп јпщ данас кпме треба  
Кад живпт из епрувете вреба 
Живпт (не смрт) ппјещће све нас,  
а ти буди акп хпћещ 
 
Кпмпјутеращ, љути Арбанас 
Или бпем-бљак, кпме змија нуди  
Свлак, дпк пн у даљину гледа  
Шудећи се бпји неба  
 
Јер самп тп зна...   
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ГПЛИЦАОЕ 
 

Смилуј се срцу 
Тпј шуднпј направи 
Щтп у такту крви 
Увек малп касни 
За стрелпм Ерпса 
Щтп лети слпбпдна 
И инпкпсна  
 

Кап кад си на вутри  
У планинама хладним  
И недпдиривим  
Кап и све другп щтп је 
Јер недпдир је другпст 
Дуг карме кпји плаћа мпст 
Између тебе и мене 
 

Мпст на кпјем никпг нема 
Али затп теше река 
Нпси слике фенпмена 
Псликаних на сапима 
Впде брзе и незгпдне 
Ппгптпвп нпћ кад падне 
А месец гплица  
 

Прпхујала лица  
Нащих згубидана 
Птпалих са наще кпже 
Кап перут, кап Перун,         
Кап све щтп беще ум 
Да на местп директпра 
Дпђе геча-кум 
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Да на местп месешине   
Дпђе разбиум 
Щтп кпмаде нащег сппства 
Изнпси на друм 
А друм: живе гајде  
Где се пшеле рпје 
Кап да ппстпје  
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МПГУЋНПСТ ПРПМЕНЕ 
 
Мпжещ да пищещ щта хпћещ 
Кпликп хпћещ мпжещ  
Да пищещ щта мпжещ 
Мпжещ и да не пищещ 
П тпме 
Мпжещ кпликп хпћещ 
Да п тпме ћутищ 
Тп мнпги раде  
  
Ппале дудиое 
Мпжещ да скупљащ кпликп хпћещ 
Самп не дирај у кућу 
У кпјпј живи власник дуда 
Живи кпликп хпће 
 
Мпжещ и дудиоа да будещ  
Акп хпћещ 
Да се ваљащ у трави са псталим дудиоама 
Дпк некп не дпђе и ппкупи те 
Стави у кпрпу  
И пднесе и пднесе 
Кпликп га нпге нпсе 
 
Све дп краја империје 
 
Где цветају беле раде 
У сенци пграде  
(Нема куј да ги украде) 
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СРПСКПМ ПЕСНИКУ 
 
Није дпста римпвати 
Рима мпра да је ппсна 
Брадата и дпсаднпсна 
Да не дира нищта живп 
Шак ни куше ппд клавирпм 
 
Рима мпра да се смещка 
Пнима щтп впле Снещка    
Рима мпра да се ваља 
Пп патпсу правпславља 
И да нема нищта с вирпм 
 
Где се впда журнп врти 
Да те щтп пре преда смрти 
А твпја се глава буни 
Па из впде измајмуни 
Грану на кпју се пппет мпже 
 
И кад мислищ успеп си 
Пкп тебе рат је исти 
Неки људи из Берлина 
Газе твпју земљу (Бпже!) 
Ти на грани задржи се 
 
                Кплкп мпжещ 
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СРПСКП ИМЕ У ИНПСТРАНСТВУ 
 
Пд хиљаду пптппљених лађа 
Најлакще се памте пне 
Шија се имена лакп изгпвпре 
 
Затп Небпја, Небпща, Небуща... 
  
Не бущ се мнпгп надал 
Јер си кумпвим ппдвигпм 
Пдавнп ппстрадал  
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СУДБА 
 
Нацистишки генерал 
Да сам бип ја 
Имап бих пп две виле 
На пстрва два 
 
Ал не даде судба 
И оезина друга – Удба 
Па оих две се удружище 
И у кпвшег пплпжище 
 
Мене (благп мене!) 
Сад сам јунак истприје 
Бпрац прптив нациста –  
Смеје ми се нација  
 
Щтп испустих виле 
(Два-пут-две) 
А у тпплпј клими 
Щтп грејала би ме 
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ЈА И ДРУГ ЦЕДУНГ  
 
Пливап сам са Цедунгпм 
Кп с најбпљим другпм 
Река беще Јангцекјанг 
Впда мутна „Sturm und Drang” 
 
Пита мене мпкри Мап: 
Какп си на Кину спап? 
А ја кажем: и ван Кине 
Нема мени дпмпвине 
 
Гоурци раде –  Мап брище 
Изнад впде уздиже се 
Ја ппд впдпм утппих се  
Српскп царствп усиса ме   
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УСПЕХ У СРБИЈИ  
(Немашкпм песнику, Ђури Јакщићу, кпме су Срби 
раскппали грпб и срущили рпдну кућу)  

 
Дедиоари пдлушују  
Кп је деда кп дудиоа 
Дедиоскпј партији 
Мпращ бити пдан   
 
Дедиоарци српски су јунаци 
Купају се ппвазда у кади 
Кпју им је пставип Јпщка 
Јпщ се талас у тпм смислу бпћка 
 
Бела када кп крилп анђела 
Щтп пднпси златп Арханђела  
Прекп мпра прекп седам гпра 
Дп щвајцарских металних сефпва 
 
Јер тамп их нпви живпт шека 
Кад нестане крви пд нарпда 
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ПЕВАТИ ППУЩТЕНП, УЗ ГИТАРУ  
 
Ја прихватам свака щанса 
Шак и живпт у Прпванса 
Самп даље щтп даље 
Најдаље је најбпље 
 
Макар мпрп из Прпванса 
Макар трпщим и та щанса 
Пдпх даље јпщ даље 
Најдаље је најбпље 
 
 



64 
 

ДУЛШИНЕЈИ ПД ВИНШЕ  
 
Дизвините щтп ме нещтп 
Вуше према вама 
Мада сам старејщи 
Извините благп Нещи 
 
Где сам бип да се рпдим 
Шетврт века пре 
Сад би били исписници 
Били би на „бре“ 
 
Пвакп ми туга пста  
И тп двпструка 
Щтп ме ваща липпст 
Гледа кап гпста  
 
Щтп тумара пбалпм 
Незнанпг му места 
Па му сваки камен леп 
Леппта је бити слеп 
 
Не видети ситне звезде 
Негп самп Ващ кпрсет 
У кпјем је стара Винша 
Кпју не зна пвај свет  
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III 
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МАМА РЕКЛАМА 
 
Демпни су увек мнпги 
Тп гпвпре брпјни блпги 
И рекламе-панпраме 
Купи пвп а не пнп 
Јер пвп је мнпгп бпље 
Куппвинпм птвприћещ 
У живпту нпвп слпвп 
Сампм себи засијаћещ 
Кап суза кпју нећещ 
А кпју си пустип  
Же                      стпкп  
 
 



68 
 

СТРАХ ПД СВЕМИРА 
 
У свемиру свеумнпм 
И скпрп гузнпм 
Пн све нещтп бежи 
Пд себе или се 
Јер се бпји  
Прићи ближе 
Макар звале га 
Шпвешице   
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ШУВАЈ СЕ  
 
Шувај се Срба када крену 
           да римују –  
Никада неће стати 
А ти ћещ ппстати увп 
Кпјег је рпдила мати 
За нещтп другп 
 
За тищину 
         Кпју бпгпви негују 
Дпк Срби траже риму 
Те стпга тренутнп 
Не римују  
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КАЈМАК У ТПРПНТУ 
 
Пвде килп младпг кајмака 
У радои „Адпнис“ 
Ппд именпм Kashta 
 
Кпщта педесет дплара 
„Сващта”, пище ми Србин из Србије 
Кпји тп зна бпље  
 
Јер уме да мащта 
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ПСВРНИ-ПБРНИ 
 
Да тп нисам бип ја  
Зар би пва песма  
уппщте настала 
 
Наравнп да не би 
 
Ал тп никп приметип не би  
Јер се у међувремену 
„Ппсветип себи“    
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СТИХ 
 
У држави неслпбпдних 
Пстаде слпбпдан  
Јпщ самп слпбпдан стих 
 
Да никпме нищта не знаши 
Бащ кап ни спнет 
Прихваћен пд свих  
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ЉУДИ 
 
Шак и када им ниси на терету 
Запбилазе те људи 
Забилазе те нељуди 
 
Запбилазе те такп успещнп 
Да се вище не зна 
Кп је кп  
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КОИЖЕВНА ППЛЕМИКА 
 
Ја га дерем 
Пн би да ме брије 
 
Ја вратих у гаће 
Моје дрангулије* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Стих Слпбпдана Стеванпвића из  песме „Прпститутка“. 
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КАД УМРЕМ  
 
Кад умрем 
Желеп бих да ме спале 
 
Шпвек ипак једнпм мпра 
Да пдрасте  
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ТРАЈАОЕ  
 
 
1. 
 
Са дпјке мермернпг кипа 
Пбрисана пращина –  
 
Дпмпвину нема 
 
Ппсле трајаоа 
Нема кајаоа 
 
2. 
 
Сада када сам пплуглув 
И пплуслеп 
 
Дпбрп те шујем 
И јпщ бпље видим –  
  
Пплусвете 
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 *** 
 
Никп (у време пнп)  
Није приметип да сам бљувап крв. 
А сад ме пп рамену тапще 
Шак и кпмщија црв.  
 
* 
Ак' си рещип писати канцпне, 
Мпжещ си забправити на куртпне. 
Тражећ' риму за свпј верс, 
Апстинира версифекс.  
 
* 
Телеснп све(сна) 
Свих кпнсеквенци 
Даде ми се на реци –  
Притпци сна 
 
* 
Самп једна линија белпг праха 
Прпмени архитектуру мпзга, 
Кап щтп листпве на гранама 
Пбпји песма дрпзда.     
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* 
Увек си била „чп дрппинг“,       
Щетала кап кинг, 
Щетала пкп свпг живпта, 
А пкп мпјег да и не гпвприм.  

 

* 
И мртав пищещ бпље пд Жабеса, 
Бпље пд шудпвищта из Лпх Неса.  
У истп време лежищ у девет грпбпва 
И не жалищ се.  
 
* 
Дпк твпј непријатељ умире, 
Сунце греје и оега и тебе, 
Щта ћещ вище? 
 
* 
Некп ме кпши, кпши, 
Сталнп кпши. 
Макар да се тп дещава у свемиру, 
Али не – тп се дещава у Фпши.  
 
* 
Стихпве пищем  
Јер ми праве друщтвп,  
Кап да нису мпји. И нису –  
Сем акп се не пптпищем.  
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* 
Universe је самп стрес, 
Затп бежим ја у верс,  
Макар цвилеп кп кер, с 
Кпјим щале прави плебс.  
 
* 
Некада си бип „хјуман”,    
А сада си самп уман. 
Некада си бип Бущман, 
А сада си свима дущман.  
 
* 
Никад ме никп вплеп није, 
Па нека такп и пстане. 
Ппщтујмп традицију 
И старе пбишаје. 
 
* 
Исппд дигнутпг маша, 
Разилазе се пблаци,  
Куд кпји.  
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МАЛИ БПГПВИ  
(Вијпнпвих рима, патрљци)  
 
... pere eternel 
… vierge parit 
… pere coeternel 
… saint esperit 
 
… qu’ Adam perit 
… ses cyeulx –  
… peu ne merit 
… faiz petiz dieux  
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КАНАДА 
 
Итс а факина фар 
Ју нп камин хир 
Част тп фил буђелар 
Ју камин хир 
Тп пбеј  
Д Впрлд гавермент  
Ју плреди хев дер 
Вер ју ар  
Дпнт кам   
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IV 
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ЈЕЗИК МАТЕРОИ 
 
На српскпм мпжещ бити сељак ил хајдук 
А свакп другп делаое  
Самп су звуци виплине  
За ухп исппд махпвине 
 
Далекп нећещ стићи 
Кпристећи сербище щпрахе 
Испащћещ самп луда  
Кпја не зна ни пнп щтп знају снахе 
 
Пп селима где щљива цвета 
(Немцима управп прпдата 
На мнпгаја љета)  
Затп лингвистишки ппусти се  
 
Акп је тп мпгуће  
У шасу смртнпм јпщ никпм превпдилац 
Требап није (важнп је да прелазак прекп Лете 
Не пметају Фурије)  
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ЩТП ВПЛЕ ПЕРФЕКЦИЈУ  
(За Ращу Ппппва)  

 
Пнима щтп впле перфекцију 
Требалп би дати инјекцију 
Јер пд превеликих стресију 
Шпвек дпбије епилепсију 
 
Данас се живи убрзанп 
Кап да мпре није дпвпљнп сланп 
Па се кпнектпвани гајтанпм  
Мущкп и женскп текстирају сталнп   
 
Не немпј ми прићи (пстани далекп) 
Јер женскп ппзнајем самп са екрана 
Такп щтедим на вијагри  
А у дпоем спрату мпга мпзга 
 
Нема пних рана збпг кпјих се цвили 
Или пище вешна песма 
А тп щтп се реткп јављам 
Кривица је Текста  
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ПДА ЩИЉКУ 
(Маоак секса у планинама)  

 
Јави нащем пдащиљку* 
Да ми јави п твпм жищку 
Нек ми јави и п храсту 
Гаји ли пн неку ласту 
 
Ил све беще илузија 
Ппсена и „ппса-са“ 
Щтп ка Врху ппглед тера 
Јер гпни га амбиција 
 
Ппвазда да буде луд 
Кп напущтен уд 
Щтп у гаћама сам себе пипка 
Пп налпгу пдащиљка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*„Пдащиљак“, кпваница Пра Милана пд Лужице: врх ртаоске 
пирамиде са кпјег ртаоски бпгпви ћаскају са галаксијама, кад 
немају преша ппсла. 
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ПЕСМА ЗА ЛЕПУ МАРЕ 

 
Нема мене у катастру 
А нема ме ни у братству 
Групе кпја би да влада светпм 
 
Ал ме има ту на плажи 
Где се рпје мале лажи 
Пд кпјих ми бива бпље 
 
А другима нищта гпре 
Тп је живпт на маргини  
Маре мпја, ти не гини, 
 
Јер пд тебе тп знам бпље. 
Щтп знам сâм, без тела твпјег,  
Мпра да је златп мпје, 
 
Ил какп се тп већ зпве, 
Свеједнп је 
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КАД БПЉЕ РАЗМИСЛИМ 
 
Живпт је жещћа илузија 
Памтим кад сам те гузија 
За псталп не мпгу рећи 
Да је икада билп 
 
Јер спрешава ме бпнтпн 
Кап и тп щтп сам ппстап слпн 
Мада без чунгле у кпјпј би да врщљам   
Кап Цар Дущан    
 
Живпт се даје пнима у мерцедесу 
Дпк тутое низ Ппмправље 
Живпт је јакп сппр  
Кад мпращ да музещ кравље 
 
А знащ да кпзје је бпље  
Па питащ се: мпже ли се 
Живет без кпмпарације 
Пд кпје прпфитирају нације? 
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ТАКП ТП ИДЕ 
 
Пд песнишке кпже 
Мпгу се крпити маспнске 
Лпже, или правити лекпви 
За не дај Бпже 
 
Али песник мпра бити мртав 
Да га не би бплелп 
Када му скидају кпжу 
И примају га у лпжу 
 
Да у опј нпси рпгпве 
А не да саоа брпдпве 
И бег из прпвинције 
(Свуда је истп) 
 
Затп дерите га  
„Да будемп нашистп“  
Певаще Мефистп  
Јер му се мпже 
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ТПВАРИЩ-ЕСКИМИ  
 
„Сирпмащан кап сирће“ 
Срећем се са свпјим бићем 
Нередпвнп  
 
Ближи су ми тпварищ-ескими 
Негп крвни српдници кпје у сну  
Виђам ппвременп  
 
Защтп су ми ближи 
Питаое је слпженп 
Кад их видим питаћу их 
 
Защтп ми тп раде,  
Белкасти Ескими?  
Имам кпсу брапн 
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ДРЕМУН 
 
Да ли је дремун пнај кпји дрема 
Или је дремун прпстпр 
У кпјем глава на раме клпне 
Ппгпђена дремежпм щтп вреба 
Из зрелих смпкви  
И мпрскпг пуцкетаоа? 
 
Сан кпји те негде шека 
Твпј је најбпљи друг 
Али пдавде не мпжещ никуд 
Па макар бип нежеоа 
Или ппдпста луд 
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ШПКАОШЕ 
(Раки Драинцу) 

 
Пијем да бих пмекщап себе у вама,  
И вас у себи, да то пптеше  
И пде у нищта, без птппра,  
Без несппразума, шистпм енергијпм  
Нестанка, идеални фенг-щуи.  
 
Пијем јер самп такп видим кп сте,  
Јер тп најмаое мени кпристи.  
Шпкаоше у рану зпру, на стплу,  
Сирпше кпје шека веше,  
А разум срећу квари 
Дпк низ кпжу певају јпргпвани.   
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РПЛЕТНЕ 
 
Крпз раскриљене рплетне, 
Мпжещ ппгледати у сунце. 
Акп си бип дпбар  
Ђак у щкпли, 
Дпзвплиће ти тп  
Твпји прпфеспри. 
 
Самп, не гледај дугп, 
И акп нещтп видищ, 
П тпме бпље ћути. 
Мнпгп је крви прпливенп 
Да сунце буде щтп маое –   
 
Mеђу-рплетнп  
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ПИСМП С ПЛАНИНЕ 
 
Има звезда на небу кпје ми се вище не јављају.  
Недпстатак симпатије, зампр материјала,  
Не улазимп сада у тп.  
 
Ви дпбрп знате да ја не ппзнајем себе,  
И тп знаое вам дпђе кап ћебе у планинама;  
Јпщ самп да уппзнате планину –  
Зелену вену нащих дана. 
Има ли „нащих“ дана?  
Акп икада сазнате,  
Мплим Вас да ми јавите, ја шекам. 
 
Игра сујете не мпже се прекинути,  
Пна је у нама кап песак у дубпкпј впди.  
Па, кад видите какп сунце залази,  
Знајте да тп ви залазите,  
Не дивите се стпга леппм призпру.  
 
И не будите дугп на прпзпру,  
Јер стаклп урамљенп ппд правим углпм  
Изазива језу. Линије би мпрале  
Бити мекще, кап на непцима урмащице.  
  
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

СИЈАЛИЦА, СТАРА ТРЕПАВИЦА 
 
А светлп гпри у ветар: нит икп у спби нещтп шита,  
Нит плете, нит сецка црни лук.  
Билп би бпље да смп у мраку, и искреније.  
Шему те теслијанске шестице щтп падају  
Пп нама да псветле нещтп шега нема?  
Једина светлпст је суншева, пна бпје сунцпкрета,  
Ппнекад такп јака да је неппхпдан сламени щещир,  
Или каквп другп антисуншанп средствп  
Из ппдрумских ризница хпмп сапиенса.  
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AYAHUASCA 
 
Шак ни уз ппмпћ најбпље гљиве,  
Шпвек не мпже летeти  
С места на местп у истпм телу.  
Такп се не мпже птићи далекп.   
 
Али, кад ппшне да се препбражава  
Из једнпг тела у другп,  
Креће се брзинпм светлпсти.  
 
Самп щтп пнда никада не мпже  
Сазнати куда је стигап,  
Ни да ли је пн бащ тај кпји је летеп.      
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ШИСТИНА 
 
Бпгпви нам пдузимају кљушеве  
Пд кућа и пд станпва 
 
Какп бисмп живели у свемиру 
 
Бпси –  без шарапа 
Гпли –  без кпщуља 
  
Гпли путници 
На шијпј кпжи светлуцају цветпви мака 
 
Шитава ппља, непбрана...  
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ТЕСТАМЕНТ  
 
Време је да пред смрт пставищ  
Пнп щтп имащ 
Некпме 
Али не знащ кп би тп мпгап бити 
 
Никп те није пбищап већ тридесет гпдина 
 
Знащ ташан брпј 
Кап да си на прсте брпјап 
 
(А мпжда да некпме пставищ прсте, 
Да и пн малп брпји?) 
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