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ЛУТАМ И ПЕВАМ 

Лутам по Србији као и некада  
Од села до села, од града до града 
По Србији наших потамнелих нада 
Потуђених чобана и слуђених стада 
Лутам и певам, тужан кô никада. 

Градови прождиру градине и њиве 
Воћњаке и винограде – своја жива плућа 
По пустим селима још цветају шљиве 
И јабуке око глувонемих кућа. 

Суше се храстови столетњаци, суше 
Брестови, кајсије, дуње, оскоруше 
А купина, глог и разно растиње без душе 
Штрља око старих кућа што се руше. 

Кад год се нека стара кућа сруши 
У заборављено име и презиме 
Она се сруши и у мојој души 
Где су све краћа лета, а дуже зиме. 

Пресушују извори, стублине, бунари 
Гавран дрежди на плугу а сова на сачу 
И кад мраз стеже и кад сунце жари 
Иста је студен у песми и плачу. 

Нигде да видиш млађег женског створа 
Од педесет лета, сем гошће понеке 
Ни да чујеш бистри жубор разговора 
Па чак ни жубор загађене реке. 

Бели момци прежају црне удовице 
Запарложена им поља невесела 
Онемеле школе кô мртве кошнице 
Зарђало и небо изнад пустог села. 

Старице належу квочке у колевке 
Жуте као јесење дуње крај пушнице 
Само гробља живну уз неме лелеке 
На летње и на зимске Задушнице. 

Ил кад нека грешна стара душа прне 
Из воштаног костура у плаво безмерје 
Па се цела безуба околина згрне 
Да ждере до у тамно предвечерје. 

А старци што личе на тужне монахе 
Беру кукуруз, јабуке и грожђе 
И млате презреле шљиве и орахе 
Ни у цркву више нема ко да дође. 

Расрбљени синови черече и крчме 
Прапостојбину – кости и знамење 



Својих предака, амајлије српске 
Нашим душманима, и то у бесцење. 

А обезбожене кћери, веренице 
Змијског цара што их мази из далека 
Бљују по матери својој, бесцветнице 
Змијски отров место материнског млека. 

На сваком кораку бљешти латиница 
Mini market, Gril, Franš, Cazino, Sinema 
Тек понегде стидно светли ћирилица 
Пекара, Суд, Печењара, Погребна опрема. 

Покрштавају нам и језик, разбраћа 
А ми се поново братимимо с њима 
Безглави кô пчеле без матице и саћа 
Причамо и свађамо се туђим језицима. 

Браниоце свете земље и ордења 
Нови власници коцкарница власти 
Дају џелатима а краљеве подземља 
Дочекују и испраћају уз царске почасти. 

Сваког дана свету показују мртве 
Које стиже српска Суза и освета 
Јаме безбојнице где су српске жртве 
Крију и од Срба и од целог света. 

Моја земља личи на пијану лађу 
Усред мртвог мора у које и тоне 
Само нам још крчме светле у безнађу 
Што веје ко црни снег из васионе. 

Лутам по Србији, посребрена чела 
Од града до града, од села до села 
Са злотокругом лептира и пчела 
И обућом пуном блата и пепела. 

Градови расту, села урастају 
Све ређи су они димњаци што пуше 
Стока не риче, ничији пси лају 
По парлозима, а куће се руше. 

Кад год се нека стара кућа сруши 
У гроб домаћина, у оца без сина 
Она се сруши и у мојој души 
Која је већ пуна таких рушевина. 

Дању, жедно сунце, луталица стара 
По руинама сеоским тумара 
А ноћу млад месец, с дивљим кучићима 
Завија кô мршав пас над кућиштима 
Па се над Србијом, на коју из тмине 
Гракћу црне белосветске тичурине 
И над језером библијске тишине 
Разлеже васељенски лавеж месечине! 

 

 



БАЛАДА О МОСТУ И ЉУБАВИ 

 

Плави Дунав памти црна јата 
И бели мост и два млада госта 
Који су се на почетку рата 
Састајали на средини моста. 

Обоје су живели крај реке 
Она с десне, он са леве стране 
А с пролећа деведесет неке 
На мосту су проводиле дане. 

А мост је био налик на дугу 
И они на мосту кô галебови 
Лепршали су по видокругу 
Махали свакој лађи што плови 
Низ плаву воду и смру пене 
У даљине тајанствене… 

То су били  Милан и Ивана 
Она с плаве Уне, он са Дримна 
Он одскора ђак осмак с Лимана 
Она седмак с Петроварадина. 

Она пошла у град, он из града 
И са моста гледали су дуго 
Белу лађу што прође баш тада 
И видели потом једно друго. 

Он запази да су њене очи 
Љубичице са Бистрице пуне 
А она чу у његовој коси 
Развигорац с Грмеча и Уне. 

Тако тај мост њин завичај поста 
Башта за две душе љубичасте 
Градили су гнездо на сред моста 
И живели у њему кô ласте. 

А мост је био налик на дугу 
И они на мосту кô галебови 
Лепршали су по видокругу 
Махали свакој лажи што плови 
Уз плаву воду и срму пене 
У даљине тајанствене… 

 

Србију су нападале звери 
Деветнаест силних пробисвета 
А они су били тинејџери 
Тек тринаест-четрнаест лета. 
Нису чули светски свемоћници 
Што су на њих покренули трупе 
Како дечак шапће девојчици 
Мала моја из Босанске Крупе... 

Једне ноћи док су милиони 



Заљубљених сањали пролеће 
Срушили су Нато-авиони 
Њин бели мост – дугу њине среће. 

А мост је био налик на дугу 
И они на мосту ко галебови 
Лепршали су по видокругу  
Махали свакој лађи што плови 
Низ плаву воду и срму пене 
У даљине тајанствене... 

А сутрадан и једно и друго 
Слушали су сирена лелеке 
И гледали срушени мост с тугом 
Са две стране наружене реке. 

Ивана је видела у роси 
Својих суза Миланово лице 
А Милан у свему њене очи 
Плаве као шумске љубичице. 
Дозивали су се у маглини 
Преко реке, ал се нису чули 
Можда су се бар гласови њини 
Понекад над водом додирнули. 

Ивана је лутала ко сена 
И махала с Петроварадина 
А Милан је уз звуке сирена 
Пио своје прве чаше вина. 

Увече је у Дунавском парку 
Тумарао од клупе до клупе 
И шаптао брезама у мраку 
Мала моја из Босанске Крупе... 

Нема више оног белог моста 
Ни њих двоје на крилима дуге 
Од моста и њине среће оста 
Само хрпа бетона и туге. 

А мост је био налик на дугу 
И они на мосту ко галебови 
Лепршали су по видокругу 
Махали свакој лађи што плови 
Уз плаву воду и срму пене 
У даљине тајанствене... 

 

Ову причу још причају вали 
Дунав-реке што памти два госта 
Који су се некад састајали 
На сред белог новосадског моста. 


