
СРБИЈА 

 

Србија је у срцу 

осећам је као гелер 

заостао у грудима 

из не зна се више ког рата 

 

Остају имена 

Изет Сарајлић 

(у мом памћењу он је свакако Србин 

Срели смо се на Варшавској 

песничкој јесени 

и он ме је уврстио 

у групу Београдске песничке школе) 

 

Миодраг Павловић 

(Кад смо он и ја наступали 

на фестивалу поезије у Кембриџу 

испоставило се да смо једини 

песници из социјалистичких земаља 

те нас стога није снимала   

Евровизија) 

 

Васко Попа 

(срели смо се у Београду 

у хотелу Москва пили кафу 

што је већ довољно 

да се за свагда запамти) 

 



Иван Лалић 

(срели смо се у Енглеској 

фестивал је био на обали мора 

он ме је и позвао у Србију по први пут) 

И још драга имена градова 

Вршац  Сремски Карловци Мрчајевци  Неготин 

неко тамо и мене памти 

 

Драги градови 

а увек се налазе на некаквој граници 

 

 

ОДА ВРЕМЕНУ 

 

О! 

О, пола седам! 

О, четврт до седам! О, пет до...! 

О, седам изјутра! 

О, осам! О, девет! О, десет! 

О, једанаест, дванаест, тринаест! 

О, подневна пауза! О, после- 

подневни сан разума! О, послепо- 

жудни одмор фауна! О, последње 

вести! О, ужас! О, вечера! О, већ 

последња кап! О, последњи облак 

развејане олује! О, последњи 

лист! О последњи дан 

Помпеје! О, сутра 

у петак! О, после 



нас ма и потоп! О, пола 

дванаест! О, пет до дванаест! 

О, поноћ! 

О, подне! 

О, поноћ! 

О, по челу! О, у чело! 

О, по московском времену! 

О, по Гриничу 

О, за ким звона звоне! 

О, избијање сати! О, срећни! 

О, пола седам! 

О, подне! 

О, поноћ! 

О, пет до... ! 

 

 

ОДИСЕЈЕВА ПЕСМА 

мојој жени Наташи Румарчук 

 

Када ми лађа пристане уз жало, 

са мном на обалу сићи ће и песма, 

пре ју је слушало само море, 

где се надметала са зовом сирена. 

У њој ће бити само влажних самогласника, 

који овако звуче у бледом преводу 

са језика луталаштва на језик пристаништа: 

 

Волим те промуклим криком морских галебова, 

кликтајем орлова што лете на воњ Прометејеве јетре, 



хиљадоликим ћутањем морске корњаче, 

писком уљешуре који би да рев буде, 

пантомимом, испуњеном пипцима хоботнице, 

од које се све морске траве у ужасу костреше. 

 

Волим те свим својим телом што је из мора изишло, 

свим рекама му, притокама Амазона и Мисисипија, 

свим пустињама, што умислише да су мора, 

чујеш како се њихов песак пресипа у мом пресахлом грлу. 

 

Волим те свим срцем, плућима и кичменом мождином, 

волим те Земљином кором и озвезданим небом, 

падањем водопада и глаголским спрегама, 

волим те продирањем Хуна у Европу, 

столетним ратом и татаро-монголским јармом, 

Спартаковим устанком и Великом сеобом народа, 

Александријским стубом и накошеним торњем у Пизи 

и тежњом Голфске струје да загреје Северни пол. 

 

Волим те словом закона теже 

и осудом на смртну казну, 

смртну казну вечним падом 

у твој бездани Бермудски троугао. 

 


