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мој поклон онима који мисле 

да су белосветски државници 

и то први у нас 
 

 

 

 

 

њима је важно само да слика има 

рам да не болује 

од неке заразне болести 

(узимајући у обзир разне 

историјске вирусе зле коби) 

опијени незнањем 

не примећују вредну старицу 

тупо буље коњу у зубе 

 

борба петлова је у србији 

тако је хтео лазар трифуновић 

и би 

   с поштовањем 

   један србин 
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зна се 
 

 

 

 
командант неба и земље са оном 
браварском шапом и пола килограма 

тешким златним прстеном на средњем 

истоку одмахује и притеже зубима 
лулу испушили му комунисти 

за неки рођендан како приличи 

балканском цару лукавство 
(нижи степен интелектуалног живљења) 

шта можемо он је мислио 

треба само убити није то поштено 

као вук или то је нешто као 
штакор са крилима вампира 

(крв нам је попио зато смо ми 

тако бледуњави и снени) 
са карпата или из загорја 

све једно шта ко о томе мисли иду 

час на једну час на другу страну 

од темишвара до јасеновца о чему 
сада нашши брину у книну кад 

све мртво пролази кроз наше 

празне главе и нико да спомене 
прошлост плашећи се да му око  

не оде ал ако заборави 

зна се одоше оба 
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ослонац 

 

 

 

 
наш заповедник показује на исток 

тамо је felix romuliana 

шта ли су римљани хтели то 

никоме данас није јасно 

шта су мислили то није било 

јасно ни њима самима баш сад 

ми у очима она слика са гаћицама 

окаченим о браву на вратима купатила 

остало виси селимо се 

у другу просторију зидови су овде 

глатки имају уши 

морам за нешто да се држим 

а и архимед није успео 

иако је имао златну полугу 

није имао ослонац
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о песми и творцу народа 
 

 

 

 

крећем на пут морам да обиђем 

константина теодору заобилазим 

намерно не знам шта ми значи 

timacum minus распитујем се 

код археолога да ли су 

на раскрсницама постављене праве 

неке жене историјске размећу се својим 

официрским брковима указују 

на моћ царства из разних крајева 

дошли су заповедници да виде свог 

победника творца народа 

 

шта да кажем 

царство је његово а песма моја
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знам читаву гомилу људи  

који нису успели да науче ниједну 

лекцију из историје која тражи 

непрестано да се мази под јорганом 

другачије мисли после 

нађу их на неком приградском ђубришту 

из сваког ока бар по једна коприва 

једино свиње тамо њушкају 

нешто покушавају или их сеоски  

џукци повремено запишавају 

изгладнели напросто не стижу 

до велеградског гробља са оним 

бљештавим споменицима испод којих леже  

праве курве
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српска посла 
 

 

 

 

трговачки помоћници су се кајали 

што нису повалили газдарицу 

кад је требало почео је рат 

обули су опанке 

заметнули главе 

и отишли за краљем 

многи од њих нису ни сањали 

да ће после рата бити стрељани
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меса нема без крви 
 

 

 

 

нисам ни ја о томе мислио 

док нисам почео да пишем 

ћирилицу и одавно сањам 

шепури се по византији 

кликће србима и руси се буне 

сада на прагу новог века 

зна се без воде нема живота 

и нема меса без крви
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симонида 
 

 

 

 

хоћу једног дана да те  

дочекам 

да живимо поезију ово лупкање по словима 

гледање кроз слушалицу само чекам кад ће 

пас да залаје 

ако се то деси онда знам 

ниси то ти он добро слути твоје ружне 

навике ипак соколим 

и са сваком сузом из мог ока 

изађе симонида
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свети цар скрасио се у раваницу 

вековима чекали смо га за вечеру 

надали смо се потајно мораћемо 

озбиљно да се припремимо за дочек 

светлости и ново косово 
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сигурности ради кнеза у пожаревац 

љубицу на око оградити све 

ергелу коњи морају бити брижљиво 

одабрани у питању је потомство 

и будућност народа 

на здравље 
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то не и готово 
 

 

причао ми деда да су они 

давно са овновима ишли у солун 

за лепе паре сада грци долазе 

овамо не као арнаути 

протуве и сецикесе што се 

мувају по српским панађурима 

од неготина до књажевца и натраг 

(све наводно због политике) 

питам г председника среза тимочког 

да ли су опасни по државу као  

ева по човека 

каква су времена пасја уместо овце 

да чувамо ми се бавимо 

арнаутима оставили смо косово рало 

и волове следимо упорно проклетство своје 

од кад смо вожда уместо бога узели 

често запиткујем једну младу 

не би ли ми она дала нешто 

стих хтео бих песму 

ал ми у стомаку ври 

а златан кључић неће 

у браву арнаутску право 

има нисмо ми за то рођени 

ми смо за рат и мир 

повремено 

у доколици тужићемо 

цело село ту је сав наш народ 

а можда и цео свет па 

не морамо сада светосавска да потежемо 

муда православна да звоне треба само  

оштро рећи не и готово 
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понашање песме при великим брзинама 
 

 

 

 

кад је реч о песми она стално мрда 

понекад слободно пада није ваљда 

коси торањ у пизи направљен само 

да би галилеј оданде могао да лаје 

стање је редовно ништа не ваља 

извештава папски нунције ломача 

спрема се опет ће горети књиге 

и кости запеле ми у грло бело 

гледам када ће се појавити свети отац 

са украденом кокошком испод 

капута пребацујем своју глупу 

тежину с ноге на ногу путања месеца 

тачно је одређена грешке 

дешавају се при великим 

брзинама ту је и ајнштајн 

сумњив врти главом суче бркове 

пре него ће скочити са новосадског  

моста у дунав моли се момцима 

пажљиво само поломићете сва  

јаја онда од песме неће бити 

ништа само ћемо закључити 

да и овај пут није баш прав 

а да је песма куса 
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и опело ако треба 
 

 

 

 

савременика треба се отарасити 

хитно треба прећи на озбиљне 

и проверене ствари 

неког брадоњу из историје па 

по њему опело ако треба 
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господе реч је о томе 
 

 

 

 

годинама тражим некога коме бих 

могао да поверим тајну сада 

када сам га нашао видим да сам 

да тајну немам и питам 

каква је то била превара 

немојте мислити да сам то  

сви смо ми преварени 

да измишљамо оно што волимо 

 

хвала господу сада и ми нудимо реч 

господе реч је о томе ти знаш 
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како написати седму песму 

(нека практична упутства) 
 

 

 

 

чим имам шест 

песама у џепу 

ја мислим књигу 

имам док мрљави 

општински намештеници зуцкају 

и мом политичком паду између ногу 

госпође иза официрског дома 

сап(л)ела ме једна 

малецка из моје подсвести 

затворених очију пузим 

по њој мрави ми у глави 

(због оног проклето доброг 

немачког пива) 

подижем ногу као цуле 

уз дрво све јој радим 

све што хоће 

само седму песму да напишем 

 

(будале тврде да је то лако 

а видите стојан богдановић 
написао у мом одсуству) 
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о једној геометрији  

и скидању паучине 
 

 

 

 

сад на колена и пишем 

повлачим се у кревет са црним 

cardinom у руци придржавам 

за ивицу прекидам све измишљам 

разлог за даму њена вриска 

утуљена као светло у неком париском  

борделу покушај преврата 

и одстрањивање тамо неких црних 

мисли под плаштом црвене 

трансверзале до базе мозга 

и оне мрље математичара 

није у питању оптика тј 

геометрија ока тамо се стиже 

душом тело остаје да плута 

 у ствари не знам да ли мој дах 

 хаљину или њене груди помера 

 мени је све то трепераво 

 губим сигурност кад само помислим 

 још ми се чини 

нисам ни мислио да заспим 

само сам за трен због тога 

затворио очи 

настављајући размишљање 

о једној геометрији 

и скидању паучине у соби једног 

хотела б категорије за само 

370,00 динара 
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мати је оцу препричавала 

у другој соби шта она мисли 

о тим дечјим стварима увече 

морала је да се моли и да крпи 

мислили смо да се никада није убола 

тако је вешто баратала том иглицом 

 

сестра је била љубоморна 

што и она то не може 

(кад би бар могла неког пса  

увече да води у шетњу само 

да не буде много бесан) 
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бадње вече 1991 
 

 

 

 

очекујући на вратима храма 

људе у кожним капутима 

свеци су изгледали мудро 

лагано обучени само је мене 

подилазила језа од помисли шта смо 

дужни све остали онима горе 

са балкона севали су 

блицеви док сам се намештао 

поред светог георгија 

до мене аждаја понад главе 

копље 
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цео дан сам са бабом 

провео у храму 

питао сам је  

она као свака права вештица 

никада не открива шта је 

све видела 



 28 

најзад сам напунио празну главу 
 

 

 

 

        миомиру вукићевићу 

 

улазимо у краљево помало свечано 

са леве стране доктор аца његов 

шофер уобичајено љубазан тражи 

општинску зграду а мисли на пензију 

отворена су главна врата дочекују нас 

неки саветници и секретарица са 

спектром боја јефтиним 

парфемима и ногама изненађени смо 

нема још председника ни светог павла 

пут од сремских карловаца до краљева 

изгледа да је клизав био је и пре 

супротног смера сада смо ту  

због студенице архимандрит брзо 

позајмљује скалпел нисам уочио 

од дамјана или кузмана отвара нам главе 

као кутије сардина 

ту одмах десно са једног прозора 

њих двојица забезекнути како се усуђује 

покушавам погледом да их смирим  

архимандрит мисли да има право 

(зна човек није мутав све бивши 

комунист) наставља причу према сави 

све се одвија лагано смирено и брзо 

од рашке до јерусалима па трново 

муке са бугарима турци су после дошли 

главе и њима и нама 

парче малтера из неког века 

звекну ме по празној глави 

почеше да се врзмају грехови предака 
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врпољим се покушавам да сакријем 

немир тражим неког доброг анђела 

нашао сам му згодно место 

при врху у мом мозгу али 

тамо већ засео сава озбиљно 

жмарци ме подилазе од симеона 

шта би било ако сад баш почне 

да тече неће ваљда опет 

суздржава се лукави светац 

можда су поново у храм ушли 

турци неки цркли да бог да 
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шта све зна моја баба живка 
 

 

 

 

сад је време за поезију 

будућност само нам се смеши лукаво 

а змија може човека појести 

али га не може родити 

то зна и моја баба живка 
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што се бушења тиче 

зна се где је уво најмекше 

то је велика геометрија 

и врло је тешко доказати 

да је тачка права  

тачка 
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радомир андрић мечка и ја 

у процепу 
 

 

 

 

крећем са неба 

спреман у име господа 

мечку да јашем 

док је буновна и врела 

кад тамо иза ружа 

видим 

њој се избистриле очи 

остављам радомира андрића 

да се мешкољи у свом процепу 

и на прсте 

(не дај боже да се мечка опет пробуди) 

напуштамо сцену 

у хајдук вељковом конаку 

 

тимок је одавно упропашћен 

нама је остала само крајина 

дабоме 
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лек за добар сан 
 

 

 

 

у панчево су васдан долазили песници 

и њима подобни из њега одлазили 

ја сам опет овде вратио себи 

хтео бих да течем кроз ваше жиле 

зна се скроз крв није вода 

из биљаниних извора 

зна се и пре сеобе србаља 

да сам тамо теко 

сад и панчевци знају лек 

за добар сан мухамеда испод 

и јахати јахати док рага не цркне 

у време паузе стави му муда 

у процеп 

обавезно 
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како отворити изложбу  

и шта понудити дамама 
 

 

 

 

пред публиком уозбиљите се 

тобож се љутнете мало само 

искорачите пажљиво 

отворите изложбу и свим дамама 

понудите да се упишу 

вашим специјалним перцетом  

у књигу утисака 
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опрости им боже 
 

 

 

 

они који нису спавали 

са женама мисле 

мала жена мала риба 

што је потпуно нетачно 

опрости им боже 

живе у незнању 
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тигрова маст 
 

 

 

 

накинђурени као официри 

вишег ранга сићушни и марљиви личе 

јапанци или кинези у рукама им 

севају боцкице у леђима муње 

као и осталим тупавим саплеменицима 

и мени препоручују  

тигрову маст 
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дама са књигом 
 

 

 

 

на атинском аеродрому ауторитативно 

без замуцкивања до мене је 

седела занимљива 

млада дама упорно листајући 

неку књигу ни једанпут није лизнула 

п(р)ст 
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једно важно место где се може  

наћи песма 
 

 

 

 

све ми мирише на млеко 

мислим на дете гледам тражи 

притискам са свих страна мисао да се врати 

у детињство прикрадам се муком 

ту тик уз сису потпуно гола песма 
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рибе и слика драгослава живковића 
 

 

 

 

они мали лукави провинцијски 

новинари женски женски и мушки 

потресају ми ускршња јаја 

мене стварно задњих година 

интересују рибе пастрмка нарочито 

долазе у обзир и друге којима могу  

потезом кичму да ишчупам 

 

гледам слику драгослава живковића 

из мрачног периода пишем песме 
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како песму да угојим 
 

 

 

 

из темена прамен се пружа 

године седе у перчин се свијају 

мудрост само 

 

како песму да угојим 

кад сам реч потрошио 
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једно озбиљно питање 

освајача африке 
 

 

 

 

боже колико мисли 

побегне за само једну 

ноћ пре празника 

 освајачи африке 

 постављају једно озбиљно питање 

шта вреди црнцу што цео дан чучи 

никако да избледи 

(на ово питање до дана данашњих  

одговор нису дали ни амерички научници) 
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ваљам се по папирима 

пробадају ме речи 

тврдо ми је 

никако да се исправим 

ни главу да наместим 

 

јебо не јебо свака 

постеља може бити самртна 
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песму немојте брзо 

због књиге 

 

треба снажно замахнути прецизним 

потезом одрубити јој главу 

реп ће сама подвити 
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пут 
 

 

 

 

кроз главу ми провејава снег иза аутобуса 

на станици у зајечару схватам да сам 

у предности могу да пишам у лавабо 

купујем карту и за виолину смештамо се 

на оном месту иза точка коло почиње 

да се врти покривам главу piccadillyjem 

чешкам се по врату и полако нестајемо 

пут снова 
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1 понедељак 

2 преболео сам 

3 још један weekend 

 

1 

3 

2 

 

2 

1 

3 

 

2 

3 

1 

 

3 

1 

2 

 

3 

2 

1 
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ујед који сам храбро издржао 
 

 

 

 

зачуђено гледам портира 

шта ће нам два кревета 

установио је одакле сам пао тутнуо ми 

кључ у руку и насмејао се 

мојим годинама 

мислио сам 

локални политичари уједају 

а пас лаје  

с разлогом 

храбро сам издржао ујед 
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први крајински круг 
 

 

 

 

у зеленом салону сликар неки  

стеже тикву адамову између ногу 

очима шара по њој нешто за музеј 

црне крајине прилаже своју душу 

уз стих из првог крајинског круга 

музика мокрањчева овај пут 

подгрејава наду да се из круга може 

водимо ли рачуна о замкама 

које су подмукли европејци 

поставили за вука 
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ухапсила ме мисао 

свет није постао 

осећам се невиним 

чујем жагор у судници 

(као у лудници) 

судија ме искључује из игре 

(вероватно сам псовао противника 

или сам вређао поротнике) 

устајем мамуран 

окрећем себи леђа 

напуштам амфитеатар 

 

лако је хераклиту он је мртав жив 

али то се вас не тиче 
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узрок и последица 
 

 

 

 

само да нека глава процвета 

као старом певцу креста 

тада зна се и мајмун 

се уозбиљи а глупо би било  

да вас сада неко убеђује 

како сте ви његоб потомак 

кад ви тачно знате 

да вас је нека мајка родила 

о узроку није потребно говорити 

треба само да схватите 

да сте ви једна обична последица 

све остало је у божјим рукама 

једино волан повремено преузима ђаво 
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историја човечанства на путу је 

да изгуби рат против хемије и физике 

биологија постаје болешљива 

почиње да се потуца 

скоро да ће мисао испочетка 

али ми још увек мислимо 

о ногама које нас издају 

гени нас задивљују и даве 

боје се сиде сви 

а опет заборављају да то већ било је  

само наш ограничени ум (проклет био) 

није му се дало само подавање је 

врло компликована ствар без разлога 

умишљаја и предумишљаја то и треба 

оцењивати и на крају жилаву кокошку 

оставити да цркне од старости онако 

из ината 
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сд би сви да буду  

мађионичари илузионисти 

а нико дугме да ушије 

рупу требало би закрпити 

без потреса ако се може 

треба отпљунути што даље 

то боље у будућност свакако 

сумњу поставити на сцену 

у пристојној мери гледаоце подучити 

пригодном садржају што да не 

главе извући из јама из муља из песка 

и лепо сахранити  

по свим православним обичајима 

ниједан народ није погрешан 

не види се шта смета тупавим 

државницима многи од њих себе сматрају  

паметним да народ себе види 

на постољу изабраног то је награда 

за труд и трпљење земаљског 

шта ли би требало да буде 

до врста ниска у недоглед 

према сунцу боље према богу 

без алхемије препустити биологији 

оно што је њено и то поштовати 

једино се тако можемо раздужити 

времену и јунацима сваке врсте 

који су крв пљували и божур заливали 
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пјем кафу пушим пишем у паузама 

туширамо се мало анатомије па поново 

психологија 

покушавам све немам појма шта има на оном свету 

ексер сам заковао да бих се попео горе 

зачас само да звирнем потребно је и уже 

(што дуже) 

 

морам да се насмешим иначе би ме убили 

глупаци 

само зато што су гладни 
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ко је крив 
 

 

 

 

заповедници осиони егзерцир 

униформе за ту прилику 

лукаво жмиркају освету 

 

за будалу зна се  

ко је крив 

песник врач или математичар 

 

а шта се прича по држави 
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цех за уживање 
 

зебу ми ноге подижем наочале 

покривам очи у глави ми слика 

у огледалу набрекли подочњаци 

истерујем подсвест на чистац 

склањам се у купатило тражи се 

дискретно светло све немогуће је 

покушавам да избегнем осицу 

на ивици каде засецам средњи прст 

 

уместо ружа за усне лижем крв 

подсећам светину како су астру растргли 

вукови чим је мало онемоћала 

нико није видео када је отишла 

у другу бар до раван с великим 

амбицијама да постане мала 

звезда као сунце макар само 

да сија по нечијој ћелавој глави 

 

због чега је то значајно то не зна 

нико па ни римски папа који још увек 

седи на оној истој столици путем 

које му курија свакодневно тетоши 

јајца да би проверили његову мушкост 

чега ради кад децу правимо ми 

уместо бога ни изасланици нам 

нису потребни док смо у годинама 

може да нас смири само циганска 

музика и обилан ручак са печуркама 

уз константиново вино сањамо 

о царству што да не свакоме 

мора бити јасно да је то 

привилегија уопште све у животу 

добро је само ако је илузија 

да тако је а сутра ће 
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бити нешто друго жене би могле 

слободно рећи до курца а ми 

од њега и то озбиљно 

силазећи озго прерушен мењам се  

са манијаком покушавам да проникнем 

у психологију светине удварам се 

нимфоманкама онако из знатижеље 

предлажем игру утроје уз очекивано 

питање коме је тада лепо 

на које одговор зна се унапред 

бацам маску у вир видим да сам 

опседнут у ишчекивању ђавола шетам 

обалом провлачим прсте кроз браду 

гладим бркове удишем испарења 

смело без присуства јавности признајем 

себи не мирише то на паприкаш 

после свега гладан и уморан опет 

мислим само на кревет кад сам већ 

близу њега све се руши и личи брате 

о не сестро на васкрс изгледа да тако 

мора да буде због тога увек када 

души је хладно покривамо се  

најбољим тренуцима живота лек ваљда 

што мало не размислите ко је 

и због чега кроз историју прошао 

као бос    и због чега 

су увек опљачкане биле само царске  

гробнице књиге спаљиване шта је то  

сметало његовом величанству код умних  

људи зашто није повукао реч кад сви знају  

да је и његова крв црвена 

да је и он кроз уста неке пичке 

на овај свет крочио а да је то био 

само њен цех за уживање 
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