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ТРЕБАЈУ МИ ПЕСМЕ СТАРЕ

УВЕРТИРА

(Предговор)

Ђак добије књигу за лектиру,
Ред прочита, слатко се насмеје;
Песмама док пишем увертиру – 

Песма свака моју душу греје.

Све су песме из песничке баште,
ту гдe ничу радости и туге...

Сва имена плод су бујне маште,
само моје и ничије друге!

Ђак добије књигу за лектиру,
ред прочита, мало се заплаче;
стихови сви у поетском виру,
све те песме једнако ми значе.

Дани иду, недеље, месеци
и године, ево, брзо лете;

песмама се подајем к’о деци,,
песма нова – ново моје дете!
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ДOЂOШE ВРEМEНA ПРOРOК НEВРEМEНA

Дођоше времена пророк невремена,
сатана из таме – отима се леду...

Од вируса копне: муж, деца и жена,
дошло... Недај Боже, не иде по реду!

Дођоше времена пророк невремена,
алхемије демон земљи зуб живота наче.

Натура у црном завијена њена...
Дошло... Недај Боже, деда за унуком плаче!

Дођоше времена пророк невремена,
док ћелија друштва дрхти иза трема –

ванземаљска уштва, нов круг ада спрема
дошло, недај Боже, да ваздуха има,

/ али даха нема!

Дођоше времена пророк невремена,
сав загрљај, додир, оте драгон сиви...
На земљу се грозна сручи анатема – 

само...Недај боже, да нам мртви буду
/милији но живи.
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ЗБОГ КОРОНЕ

Зашто ноћас звона звоне?
Због короне, због короне!

Чему нове мере доктор Коне?
због короне, због короне!

Што се гасе барске лампе стоне?
Због короне, због короне!

У мрак сад’ и наш град тоне,
због короне, због короне!

Што застаде, шампионе?
Због короне, због короне!

Поружнео...Аполоне?
Због короне, због короне!

У карантин све нас гонe
због короне, због короне!

Стадиони сузе роне
због короне, због короне!

ИЗГУБИСМО МИЛИОНЕ!
Братска Москво, хееј Лондоне,
СПАСИ БОЖЕ ОД КОРОНЕ!
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ЖИВОТ ПИШЕ ПОЕМЕ, РОМАНЕ...

Од почетка до самога краја,
Живот виси на тананом концу...

Стара кока чим не носи јаја-
Врло брзо заврши у лонцу!

Живот пише поеме, романе...
Не зна ко ће којим путем поћи...

Чекајући јутро да осване
Црним вином прекраћујем ноћи.

Од почетка до самога краја
Смењују се и киша и дуга,
Од сјаја је мало до очаја – 

Сви из истог зачараног круга.

Живот пише поеме, романе...
Не зна ко ће којим путем поћи,

Полагано крадем Богу дане – 
Црним вином прекраћујем ноћи.
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МОЈИ ДАНИ СВЕТЛИ, НАСМЕЈАНИ

Шарене се столњаци у низу,
кафана – боема задужбина,

свакодневно правимо репризу
добре песме и још бољег вина.

Моји дани светли, насмејани,
само удри бригу на весеље;

добио сам свој сто у кафани,
срцу своме испуњавам жеље!

Шарене се столњаци у низу
и реш крилца стижу за секунду,

мамурлук крене, провоцира кризу,
устајем и вичем нову рунду!

Моји дани светли, насмејани
а ту туга не може и несме,
на уво ми свирају Цигани,

на салвети опет пишем песме!
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МОЈ ФИЛИПЕ

Види шта ми учинише жене,
направише угарак од стене...

Не нуди ми јабуке зелене,
презреле су незреле за мене!

Сећаш ли се оне старе липе?
Сад ми свака на ту липу личи...

Кад си рекла: - Твоја сам, Филипе!
Али све се заврши на причи...

У пролеће ситне кише сипе
и пупољци, мали, први цвате...
Дрхтала си... Жени ме, Филипе!

Шта се збило, врапци и ви знате?!

Види шта ми учинише жене,
направише угарак од стене...
време лети, већ сам остарио,
али вољен к’о да нисам био.
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КOНAК ДИВНИ БEOГРAДСКИ

Гoспoдскa улицa нoвa,
oд тeмeљa дo сaмoг крoвa;

првa кућa Toдoрoвa -
пa вeликa Гeрмaнoвa!

Кoнaк дивни бeoгрaдски,
нa двa спрaтa сoбe стaшe,
сви учeни људи грaдски – 

дaнe цeлe oстajaшe.

Гдe су сaдa Teрaзиje,
вeликe су билe бaрe...

Стojaн Симић нajмудриje,
кућу дижe срeд мoчвaрe!

Tу кoд Вeнцa зeлeнoгa –
jeзeрo сe цeлo слилo;
a бeз чaмцa дрвeнoгa
и вaрoши нe би билo!
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KНЕЗ МИХАИЛО И КНЕЗ МИЛОШ

Свaкa српскa кућa пева,
вaрoш jeчи свa oд врeвe...
Taд je Toдoрoвић Стeва
нaсликao нaм кнeжeвe!

Кнeз Mихaилo и кнeз Mилoш
jутрoм улaзe у вaрoш,
oбa с oсмeхoм нa лицу,

пa низ Гoспoдску улицу!

Вeсeљe joш пoтрajaшe,
дoк нaпoљу кaтрaн дими,
а кнeжeвe дивнe нaшe - 
влaдикa у цркву прими!

Нoћу фeњeр oд хaртиje
свeтли joш вeчeру свeту,

кo вeсeo биo ниje – 
дугих нoћи нa бaнкeту?!
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КНЕЗ МИХАИЛОВ БАЛ

Кнeз сa лeнтoм oрлa бeлoг
и кнeгињa пoрeд њeгa;
кoњи пртe рeд дeбeлoг,

jaнуaрскoг крупнoг снeгa!

Зaбeлeлo у мoм шoру,
пoнoћ грли бeлу свилу...

Кao нeкaдa у двoру – 
прeд бaл кнeзу Mихaилу!

Jeфрeм вojвoдa у фрaку,
у Двoру сe свитa свилa;

ни тaд’ Србиja у мрaку – 
Србинe мoj, ниje билa!

Дoк музикa бaлскa свирa,
кнeгињa Jулиja плeшe,

a рeд aустриjских oфицирa – 
мeстo пaши зaузeшe!
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БАЊЕ ДОМАЋИНСКЕ

Друмoви у лoшeм стaњу
вeћa бaрa-мaњу криje...
Свe чeзaмa, пa у бaњу –
жeлeзницe билo ниje.

Бaњa нaм je дeснo oкo
глeдa у прoшлoст jунaчку-
кнeз Mилoш у Бaњу Сoкo,
Aлeксaндaр у Брeстoвaчку!

Кo joш тaквe бaњe имa,
прaдeдoви их сe сeтe;

kaд нa вoлoвским кoлимa
oдлaзишe нa излeтe!

Свe нa тврдим пoстeљaмa,
oдмaрaшe нaши стaри,
ручaвaшe зa сoфрaмa –

пoшту нoсишe им татари.
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СВЕТИ САВА

Данас је један свечан дан,
данас је светац, Свети Сава;

данас је осећај прави, посебан – 
данас се слави најсветија српска глава!

Најсветија то је наша глава,
симбол вере, чојства и поштења;
просветитељ први – Свети Сава

божија рука нашег помирења.

Помирио два рођена брата
и чинио само добра дела –

Свети Сава с’ рукама од злата
Србија га вечно памти цела.

Поштовао туђе као своје,
даривао све од срца дав’о...
Поколења будућа му поје:

„ Вечна слава ти и светост Свети Саво!“
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ПРОШЛО ЈЕ БАДЊЕ ВЕЧЕ

Прошло је бадње вече
И посна трпеза мину,
Мајка тад оцу рече:

-Постави бадњак сину!

Данас је Божић, наш благи дан,
пружимо руку помирења;
оцу наше вере рођендан
указује на пут спасења.

Колико варница,
толико парица – 

нека нам жара, здравља и пара,
нека нам православља!

Прошло је бадње вече
и петли се први чују,

печеницу домаћин сече
укућани да обедују!
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ОНА НИЈЕ ОТИШЛА У ЗОРУ

Она није отишла у зору
јер је живот од нас тако хтео,

један морнар на немирном мору
сирену је своју заволео.

Она није отишла у зору,
девојка је прерасла и жену,

сутра идемо у Црну Гору
и молићу ја за руку њену.

Она није отишла у зору –
као једна, пукле су три чаше,
приклони се јела своме бору
па заједно вечност дочекаше.

Прва чаша пуче из мерака,
друга – да нас увек срећа прати,

а трећа – због туге девојака
што ће ноћас горко заплакати!
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„МОСТАР УНИОН“

Ја Мостар волим до неба и више...
К’о зеницу ока ил’ сунца пламен!

Све те топле мостарске кише,
Неретву моју, сваки њен камен.

Ја Мостар љубим и унију нашу,
шаренила која увек ћу да славим...

Нек’ нисмо исти – разлике ми пашу,
загрлим Мостар и ту тачку ставим!

Нек’ причају како и нисмо неки људи,
да поделе, међе и вере нас деле...

Знам док се будим – мој Мостар се буди.
Заигра срце веће и од земље целе!

Ту дух Емине безвремено шеће
с’ ибриком у руци и у шадрвану...

С’ њом Алекса ту живеће
док је живља у Мостару!
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НЕРЕТВА

Истоком 
испод Чемерна и Зеленгоре

зелена 
Неретва тече...

Неретва је
наше море,
јутро наше

и...
наше вече...
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СИМБОЛИ КАФАНЕ

У коноби симпатични брка,
бритка сабља, око стола лети;
тако крупан и погледа мрка –

ал’ сваког госта уме да се сети...

...Песници су малко усамљени...
поче... погрешна им љубав увек крива...

Овај рачун донесите мени –
викну прозивана сива перспектива...

Песници за своје риме дишу,
чашицу и друштво они воле;

на салвети, у кафани, они пишу –
не дирајте кафане симболе!

Све поете воле ди попију...
Рече... забораве често и на мезу...

Донесите вино и ракију –
потврдимо нову хипотезу!



23

ТРЕБАЈУ МИ ПЕСМЕ СТАРЕ

ЈА НА КАМЕН СТАЈЕМ ЛУДИ

Добро јутро мајски цвете,
Добро јутро двадесете!

Добро јутро, добри људи –
Ја на камен стајем луди!

Добро јутро мој Дунаве,
Заспао си поред Саве;
Љубав праву и ја имам

И за жену је узимам!

Добро јутро плаве зоре,
Добро јутро Златиборе!

Добро јутро, добри људи –
Ја на камен стајем луди!

Не, за љубав рано није,
И никада није касно!

Љубав нема шта да скрије –
Једном срце љуби страсно!
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ЗЛAТOКOСA

Сањам ја ту златну косу,
Моју малу златокосу;
Виори се преко гора

Уз шум таласа сињег мора...

Косу плела је у кике,
К’о од злата коса њена;

Још се сећам лета слике – 
Срећо мени намењена!

Сањам ја ту златну косу,
Моју малу златокосу;

Стиже с’ оног краја света
Где искрена љубав цвета!

Косу плела је у кике,
Златнију од самог блага...
Још се сећам лета слике –

Хеј љубави моја драга!
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КОНТРАБАНДА

А кренусмо ми по младу
У цик зоре, како треба;
Наиђох на контрабанду,

На те очи боје неба.

А кренусмо ми по младу
И сада ми срце трне;

Наиђох на контрабанду,
На те њене косе црне!

А кренусмо ми по младу,
Свирај Циго, штимај жице.

Наиђох на контрабанду,
На то лице лепотице!

Од тад’ риме моје вреде,
Са срца ми неста зиме;
А душица тихо преде...

Контрабанда... Усрећи ме!
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ТАЈ ШАБАЧКИ ВАШАР БЕШЕ

Кренух кући да се вратим,
Долазио нисам дуже;

Драгој да на кафу свратим –
Боље и да нисам, друже.

Шта шабачкој лоли фали?
Брк и зулуф – кицош скоцкан...
Мајка њена врата замандали –

Жао ми је, стижеш доцкан!

Тај шабачки вашар беше
Те године понајбољи!

Цигани кад’ повезоше –
Брате, све по твојој вољи!

И не дам се, зором пођох...
Вереник сам, ког се стидим?!
Крај прозора њеног прођох –

Имао сам шта да видим...
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ПОТРАЖИ ПУТ

Зашто срце држиш у рукама
леденим попут челика?

Што је тај челик кован на мукама –
мука твоја је велика!?

Потражи пут...
... пут љубави.

Само ме загрли
И ништа не мисли.

Потражи пут
Пут који чека на нас

Само ме загрли
И стићи ћеш уа час!

Потражи пут
Пут за мирне сне
Само ме загрли – 
Одлазе муке све!
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КОМША

Сад’ сам стално у проблему
Стално мучим муку своју
А сви кажу: -Благо њему,
И вук сит и све на броју!

Сад’ сам стално у проблему,
Стално смишљам нове лажи...
Кући имам анђела – не жену...

...ђавола ми душа тражи

Сад’ сам стално у проблему
И лоши ме снови муче,
Имам жену хризантему
Бршљану ме срце вуче.

Сад проблема више нема,
Што тражио – то добио!
Поруку ми шаље жена:

Немој да ти буде криво –
Комша криво исправио!
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ЗАЛЕЂИНА

Скоро викну: нећу више
Да ти тражим скупе ствари!

Рекох:срећо, мало тише
Да нас не чују другари...

Рекла ми је: не би’ сада
Ону скупу лимузину...

Само вози док си млада
И док имаш залеђину...

Шапнула ми: данас частим
У радњи са „оним“ вешом...
Душо, кад бркове мастим –
Искључиво плаћам кешом!

Данас јесмо, сутра нисмо,
Уживај, не штеди мене;
Теби глава, мени писмо,
Сутра све се преокрене...
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АКО ТЕ ИКАД ИЗГУБИМ

Ако те икад’ изгубим
Срећо једина моја...
Ја не знам... не знам

Да ли ћу моћи
Нашом улицом проћи

У некој од бесаних ноћи?!
И кад се у тугу удубим

И кад ме срце стане болети...
... ја ћу те и тад’ волети!

Само не знам... не знам...
О, тако ми Бога,

Тако ми осмеха бисерног твога,
Тако ми имена мога!

Ја не знам... не знам...
Да ли ћу моћи

Нашом улицом проћи
У некој од бесаних ноћи!
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ДАЛ’ ЈЕ ЈАВА ИЛИ БУДАН САЊАМ?

Дал’ је јава или будан сањам...
Сплав на Ади и румба и самба...

Док узалуд грешне мисли склањам – 
Душу моју стежу као мамбa!

Дал ’ је јава или будан сањам
Мој Лесковац и Врање и чочек,

Све сам дао – немам да поклањам
Сад сећање купујем на почек...

Дал’ је јава или будан сањам...
Крагујевац, Краљево и коло...
У Мораву док главу зарањам – 
К’о да чујем: Поведи ме, лоло!

И кадa би’ могао да бирам –
Да ме има ил’ као да нема;

Нисам рођен само да статирам,
Дража ми је улога боема!
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МИРА КАД МЕ ИЗНЕРВИРА

Мира кад’ ме изнервира,
Несретан сам и мpгодан;

Хоће да се тетовира,
А ја... човек старомодан.

Мира кад’ ме изнервира,
Тад ми душу јадну вади!
Шегрта мог ноћу бира

Па нам радња од три ради...

Мира кад’ ме изнервира,
Направи ми сто проблема!

Мени тешка и лектира –
За семинар кум је спрема...

Тера дикла што је свикла,
Сине, кисело је оно воће...

Мајко, на њу давно си навикла
Само њу ми срце хоће!
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ЈОШ УВЕК ТВОЈ

Кренимо ми ноћас, душо, плимом сећања
Плавог Дунава и старих аласа...

Утопимо ми ноћас, душо, све немирне сне,
Сумње далеке... Нек’ Дунав однесе!

А ја још увек твој и не знам за себе –
Само за те очи боје Неретве...

А да ли ти понекад’ помислиш на мене
Кад’ пролећа прођу, а лета нестанe?!

Да, ја још увек помислим на тебе,
На те твоје очи тамно-зелене...

А да ли ти понекад помислиш на мене
Кад’ пахуља туге ти душу завеје?!
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ПРОЂЕ БАБА С КОЛАЧИМА

Када пукне рујна зора
И засија сунце јарко –
Само умрети се мора,

Ма, без бриге и полако.

Прође живот, све је џаба,
Свако само један живот има...

Готово је када прође баба,
Прође баба с’ колачима!

Воли црну, смеђу, плаву,
Попиј ракију ил’ вино;

Живи живот, слави славу –
Не дај ми се, хеј, људино!

Прође живот, све је џаба,
Свако само један живот има...

Готово је када прође баба,
Прође баба с’ колачима!
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ТОЛИКО О ПОШТЕЊУ

Стално прича о поштењу
Цура мог старијег брата...
Ја попијем дуплу дрењу,

Па пољубим прва врата...

О поштењу цура „сипа“,
У под гледам, само ћутим...

Овлаш ме по руци пипа,
Ја се, јадан, сав укрутим...

Рече: брзо дођи, моје мило,
Биће ти од снова луђе...

Ја одбрусих: Срам те било!
(срећом брат у собу уђе...)

Сад’ кад’ почне о пoштењу,
Брат кроз зубе тад’ прозбори:

„Направи нам питу лењу
И ћути – ништа не говори!“
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ПРАВА ЖЕНА

Време иде, стари друже,
Нигде руку да ти пруже;
Од кад’ света је и века –

Права жена је за правог човека!

Шта ће теби милиони,
Камиони, авиони..?

Више од два брда пара
Вреди жена права!

Године су друже стари,
Заћутали сви другари,

Од кад’ света је и века –
Права жена је за правог човека!

Тражи жену благородну
и искрену, душу сродну!
Више од два брда пара

вреди жена права!
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ТУ, КОД ЗУМБУЛА!

Ту при крају баште
Стигли први зумбули,

Ту сам само ја,
Ту више ниси ти...

Пале прве капи кише,
Влажни мали пупољци...

Ко да их милује,
Да им се насмеши?

Све је као некад’ -
Росна трава мирише;

Само нисмо ми...
Нема нас више...

А дао би’да имам
Срца обадва –
Да смо ти и ја...

...ту, код зумбула!
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РОМАНСА

Волимо се, к’о у трансу,
Срца лупају дамари...

Подривају нам’ романсу
Заједљиви коментари.

Љубав наша с пуно жара,
Искрена не ради-реда!
Кажу: има пуно пара –
А може да јој буде деда!

Љубав наша буја, цвета
К’о латице после кише;

Њој ће скоро дваес’ пета,
Мени нешто мало више...

Волимо се к’о у трансу,
Ко два заљубљене ласте;
Подривају нам романсу,
Хоће да је упропасте...
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Е, МОЈ МИЛИ...

Прођоше та лета фина
са мирисом црног грожђа...

Мила моја ме Милина
напусти због друга Ђорђа.

Пролећа та, дивна, рана,
пуна поља рујне булке...

Мила моја Милијана
одe код комшије Ђуке...

Лед’не су те зиме биле,
забелеле моје риме...

Неста и Милице миле,
остаде ми само име.

Увек веран свакој жени,
волео и црно, плаво...

Јесен стиже, ал’ се не ожени...
(Е, мој мили, луда главо!)
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ТРУБА ГРМИ

На столу су вина флаше,
пристају уз леда кофу...
Радо враћа тамбураше

ако скрате коју строфу...

Кафана сав живот значи
госту с’ капитенском траком,

кадa дођоше трубачи, 
дочека их са мераком!

Труба грми... дум, дум, дум,
пуца срце – стаје ум!

Драгачевска труба је –
окупља Републике.

Труба грми... дум, дум, дум,
пуца срце – стаје ум!

Драгачевска труба је –
Спаја две Америке!



ХЕЈ СТИХОВИ, 
МОЈА РИМО
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ЗДРАВИЦА

Весели ми и здрави били.
мили, радосни и чили.

Ко пије – нек’му ништа није!
Ко даје – нек’ од срца даје!

И кад’ грејало и кад хладило,
И кад’ се лежало и када се радило

И горчило и сладило
И старило и младило!

А увек се волело и никад’ свадило,
Само у весељу и слози

Да будемо оно што смо сами хтели
БОЖЕ ТИ ПОМОЗИ!

ЖИВЕЛИ!
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ВОЛИМ БОРАЦ

Наш је Борац прави чудотворац!
Душом својом сви волимо Борац!

Ја без Борца
к’о владар без дворца,
к’о банкар без новца...

Ма, без Борца к’о без оца!

Ја без Борца...
као чича без најдражег синовца,

ил’ учитељ без најмлађег основца,
као буквар – без иједног словца!

Ја без Борца...
к’о столац без стоца...

Ма, ко алас без мреже и ровца...
... или голман без резервног шорца!

Волим Борац!
Наш је Борац – среће наше творац!
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ХЕЈ СТИХОВИ, МОЈА РИМО

Хеј стихови, моја римо
уз вас нисам човек мали!

Нек’ сам дао што сам им’о –
само да сте ви остали.

Хеј стихови, моја римо,
уз вас нисам човек мали!
Касно је да преваримо,
нас су давно изварали...

Хеј стихови, моја римо,
уз вас нисам човек мали!

Када једном остаримо,
нема за чим’ да се жали!

Хеј стихови, моја римо,
уз вас нисам човек мали!
Ту смо само да љубимо,
срцу на пут неби стали!
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ТРИПУТ’ МЕРИ – ЈЕДНОМ СЕЦИ

Ти најлепша жено мила,
све на свету си ми била,

ти си мене оставила,
љубав нам се угасила...

Трипут’ мери – једном сеци,
Немој лажну наду да ми дајеш...

Онда своме срцу реци
Дал’ ме волиш ил се кајеш?!

Ти најлепша жено мила,
тако драга, тако чедна;
ти си мене оставила –

била једном љубав једна...

Трипут’ мери – једном сеци,
прво прст на чело стави,
онда своме срцу реци –

дал’ сам твој број...онај прави!?
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ЉУБАВИ НЕСУЂЕНА

К’о година дан ми дође,
још мирише коса њена...

а за трен та срећа прође –
хеј, љубави, несуђена!

Остаде ми само име
посестриме моје риме,
к’о снегова после кише
љубави ми нема више...

све на свету ми је била,
а постаде успомена,

другом сад’ је добра вила
хеј, љубави, несуђена!

Само избледела слика
да се сећам њеног лика
к’о снегова после кише
љубави ми нема више...
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МАЈСТОР ЖИКА

Он послове праве има,
у паузи радо „шика“,

два чилера, једна клима – 
мајстор Жика, мајстор Жика...

Дружи се са пар другара,
слика су му и прилика;
за рулет им тражи пара

мајстор Жика, мајстор Жика...

Он у пићу тражи лека,
не мучи га политика;

један мајстор, срца мека
мајстор Жика, мајстор Жика...

Волимо га, „кваран“ није,
шлосерска је пост’о дика,
пуши, коцка, мало пије –

мајстор Жика, мајстор Жика...
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ПРОФА

Профа нам је боем стари,
позивао више пута

у кафану с’ пуно жари
под именом „Дуња жута“.

„Студентима свима пиће,
профа зове да се боље учи“.
Помислисмо... добро биће
да се профа не прикључи.

Сумње наше све се збише,
кафана се узнемири...

тамбураши кад’ скочише –
полетеше сви шешири!

Гори „Дуња жута“ наша
момачка је то силина,
јечи осам тамбураша

као с’ Петроварадина!
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ТЕОДОРА

К’о мирисна Зеленгора,
Теодора, Теодора...

Од Ловћена срце веће,
нема веће среће.

Србија и Црна Гора,
то смо ја и Теодора –

Једно без другога неће,
нема веће среће!

Ружни сни се остварише
Теодоре нема више...

јечи подно Дурмитора:
Теодора, Теодора...

Па, зар тако бити мора?
Теодора, Теодора!?

Лице ми је пуно бора –
Теодора, Теодора...
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БИЛА ЈЕДНОМ

Све ме ноћас подсећа на њу...
Загрљени у ђул-башти

Памук-крила мојој машти...
Ех, да ми је, да је ноћас ту!

Била једном љубав једна,
Циго, свирај, али тише...
Љубио сам уста медна,

Била једном, никад више...

Све ме ноћас присећа на њу.
Шарене се тулипани...
Све је исто к’о и лани.

Ех, да ми је, да је ноћас ту!

Била једном љубав једна,
Циго, свирај, али тише...
Љубио сам уста медна,
Риме туге срце пише...
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ТО СЕ ЗОВЕ ЉУБОМОРА

Мене исте бриге муче,
никад црња рујна зора...

Данас горе него јуче –
то се зове љубомора!

Дамaри мог’ срца туку
к’о хрид вали сињег мора...

Немирa сад имам луку -
то се зове љубомора!

Проблеми ме, нови, море
Судбино, зар тако – мора?!
Сваким даном све је горе –

То се зове љубомора!

Непознати друже, грешиш –
У реалност живот стави...
Да се љубоморе решиш?
Станује у твојој глави!
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ДАЈТЕ КОЊЕ, ДАЈТЕ ЧЕЗЕ

Свадба беше к’о из бајке
и сватови с’ пуно стила...

Стигоше до моје Рајке!
(Мислим,што је некад моја била.)

Дајте коње, дајте чезе,
летео би’ ал’ не умем,

нек’ је стари сват довезе
да је видим – па нек’ умрем!

Уплакано лице мајке,
данас раста се од Рајке...
Опазише ту, код врата

старог свата...знам к’о брата!

Не сећам се шта се збило,
брзо падох преко стола...

кажу, до јутра се пило
и певало:“Дуњо моја...“
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ЛАЖНА СРЕЋА

Жена му је отишла пре лета,
на те речи требала сам стати...
Водиће ме све до краја света –
чим му пунац фактуру уплати!

Синови су њему тачка света,
сам, без жене, рођендане слави;

дођосмо до женског тоалета,
морала сам да се супроставим...

Нисам смела преко свега прећи
због очију плавих, тога петка...

Јер знала сам да мојој лажној срећи
крај ће доћи брже од почетка!

Поштујем те и искрено ценим,
твоје усне слађе су од меда!

Искрено би хтео да те женим,
али како, када жена неда!?
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МОЈА ВИКИ, ВИОЛЕТА...

Имала је шесн’ес’ лета,
А ја пуно вишње... Штета!

Са другим се сада шета
моја Вики, Виолета...

Са тобом би на крај света
ишао у зоре нове;

моја Вики, Виолета –
још те моје срце зове!

Придикују... „Мало лета 
цура има...“ шта вам смета?

Заљубих се тога лета –
А близу је тридесета...

Још jе сањам насмејану,
Певушимо у мом стану;

Нек’ је туђа, нек’ се не сме –
Поруком јој шаљем песме!
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НОЋАС НЕ ГЛУМИМ УТЕХУ

Он је тако сладак, тако меден,
У пролазу сам му се насмешила,

Знам да свеже је разведен –
Ма, ноћас мој је, већ сам решила!

Место одреди и на месецу,
Ништа не вреди ако мислиш на њу;

Ноћас не глумим утеху –
Ни њену двојницу!

Ноћас одлучи и бићу ти све,
Само не мучи истину због ње

Што би за утеху служила,
Није заслужила!

Он је тако згодан, јако,
миран, девојке не спопада;

класичан кежо, мајица, сако,
ма, баш ми се јако допада!
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ВРАТИО СЕ РАЈКО

Ja сaм срeтнa, мajкo,
к’о никад’ до сада,

вратио се Рајко,
моја изгубљена нада.

Ја на живот се не тужим
јер ми срце другог неће,
само хоћу да продужим
сто година наше среће!

О, животе, бајко!
Да ли ја то сањам?
Дошао си, Рајко,

душу ти поклањам!

Још те волим јако
и душом и телом,

љубићеш ме, Рајко,
под венчаним велом!
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ОБЛАК ГАЛЕБУ

Имаћемо сретне зиме, 
имаћемо сретна лета,
теби даћу своје име – 

ти најлепша жено света.

Насмејана, заљубљена,
бићеш моја љубав верна –
златна звезда на мом небу, 

облак галебу!

Имаћемо сретне дане,
имаћемо сретне ноћи;

љубав наша да престане,
никада, драга, неће моћи!

Имаћемо сретно вече,
сретно јутро нек’ нам сване...

Река среће нека тече,
нека плави океане.
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БАТО, БРАТЕ!

Добијао си и губио
и плаћао сваки цех,
али увек си љубио –

свака љубав није грех!

Бато, брате,
ову туру нека плате –
конобари брате моj,
оставио си кафани

и последњи динар свој!

Вратите мом брату снове,
љубав, наду, веру, смех;

заљубљено срце зове
а свака љубав није грех!

У љубави се напије,
па доживи неки пех...

Шта ту има да се крије
свака љубав није грех.
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МAЛО МАЧЕ

Због твог дивног, белог лица
настала је песма једна,

мога срца си – краљица,
тако невина и чедна.

Ти си тако рањива
као неко мало маче,
та два ока сањива

мени читав живот значе.

Због те дуге црне косе
настале су речи ове,
анђели ме сада носе

кроз љубавне, слатке снове.

Због осмеха са усана,
хеј, најлепша жено мила:
срећа мени није страна,

ти си ми је подарила.
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МОЈЕ МИСЛИ ЖЕЛЕ ЊУ

Моје срце још се сећа
једног давног пролећа,

не могу, веруј, ништа ту –
моје мисли желе њу!

Ја љубав узимам,
али љубав желим и да дам;

опрости, најдража,
ипак ћу ноћас бити сам!

Пробудићу се јутром, знај,
у неком туђем сну;

боље је рећи да је крај – 
моје мисли желе њу!

Све си себи узела,
ноћ жељом обасјану;
веруј, ниси успела – 
моје мисли желе њу!
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БИВША ШВАЛЕРКА

Рукама нежно кроз косу,
пролазиш ми и масираш врат;

милујеш ме, а видим, душа ти у носу,
мало- мало па погледаш на сат.

Дал’ ћеш довека, са мајком деце своје,
ил’ да те чека жена жеље твоје,
једном пресеци – определи се:

да ли ћеш кући да слушаш и куваш,
давно умирући – такав брак да чуваш,

коначно – реци, овако – не иде!
Ко ти је жена? Реци, ноћас бих да знам,

Кажи да сам усамљена,
Намести да је упознам...

Слажи јој да сам 
твог школског друга ћерка

или неком некад
бивша швалерка!

Ма, хајде Душко, буди мушко,
када се воли, даје се све!

Ма, ноћас Душко буди мушко,
твоја сам ружа – убери ме!
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ИСТИНА У ВИНУ

У чаши шампањац пени,
месец жут, к’о сунце сија,
знам да сутра идеш жени,

знам, чека те фамилија.

Зашто волим само црно вино,
идем старим љубавима!?

Карте отварај, истино,
ако те у вину има!

Зашто волим што је туђе,
што не могу да ми дају;
зашто ми је срце луђе –

од свих других што куцају!

Зашто слушам туђе песме,
па сам зором заплакала;

зашто морам што се не сме,
па сам тугу изабрала?
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У ЉУБАВИ

Амајлије сад ми хоџе праве,
срцу своме да пронађем лека,
све узимам од врачара траве

да не љубиш погрешног човека.

У љубави, у љубави
шта све жена може

да направи;
шта све жена може 

да учини; сунце – сини, 
па ме спаси чини!

Ја кад’ волим, заволим искрено,
камен ти си насред мојих груди;

имај душе ти, неверна жено,
имај душе и верна ми буди!

Док у крчми рујно вино точе,
пријатељи – свако нека пије;

напишите сред надгробне плоче:
ВОЛЕО ЈЕ, ВОЉЕН БИО НИЈЕ!
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СЛАБА ЖИЦА

Морам од тебе побећи,
ма – знам шта ћеш ми рећи

да ме волиш и молиш да до јутра –
размислим!

Ти као да не схваташ сиже,
ма – рода нам ускоро стиже

а ја желим да се селим,
да ти млада не – обелим!

Брзо гнездо палим,
само још једном – 

да ти топло захвалим...

Открио ми слабу жицу,
освојио љубавницу –

преотео моћи љубавне...

Открио ми слабу жицу,
освојио љубавницу – 

ни трага од птице селице!
Док гнездо палим,

Само да не зажалим?!
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БУДИ АКТИВНА

Буди активна –
не плачи ми кући сама,
не помаже ту ни мама –

буди активна!

Буди активна,
нађи свога супер-стара,

младог, згодног, с пуно пара –
буди активна!

Хладно, тада, ништа му не брани;
једном, изненада у стан му бани,

и на делу га затећи ћеш;
мало се љути док те лаже и моли,
а када пожути и вели да те – воли,

близу си – успећеш...
... срцу да разгориш жар

јер твој је супер-стар!

Буди активна,
не лупај ми бесно врата,

нису кривци брат, ни тата...
буди активна!
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У СРЦУ ЛЕД

Љубав се не купује,
љубав се не продаје;

ако те искрена љубав занима,
она станује у – нама самима.

У срцу лед, а већ си сед,
доносиш само тугу и јед;

знам, ноћас је на мене ред,
лако улази отров у мед...

Попијеш вино и бациш карту,
теби је фино, а ја к’о ружа у марту,

од иња ограда,
хладна, богорада...

Ја када волим, ја дајем све,
срце не признаје године;

али, прави жар када престане,
довиђења, господине!
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НA СВEТOГ ИЛИJУ

На Светог Илију громови... Целу ноћ бију...
Склапам руке и молим те, Громовниче,

да ватре твоје разбију три моје туге,
дуге, предуге...

Једна, што ме није волео,
друга – то је зло – није јој одолео,

трећа, његове лажи, срце моје све зна,
а ипак, тражи, да га волим ја!

Трећа је најгора!

На Светог Илију громови... Целу ноћ бију...
И свеци се на небу боре;

размишљам, постељу,
зачарао си - чију?

Кojoj си вeрaн дo сaмe зoрe?!

На Светог Илију громови... Целу ноћ бију...
Склапам руке и молим те, Громовниче,

поштеди ме бруке,
другу проведи кроз моје муке,

кроз све три моје тужне приче...
Једна, што ме није волео,

друга, то је зло – није јој одолео...
Трећа, његове лажи, срце моје све их зна,

а ипак тражи - да га волим ја!
Трећа је најгора!
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ЉУБАВ ЗА ЈЕДНУ НОЋ

Како си ме препознала?
Управо одлазим од ње...

Да, ја сам остао исти лик –
Лузер, вечити губитник

За романсе љубавнe...

Како си за мене дознала?
Нека ме бивша хвалила,
теби се помало жалила
да сам флерта доајен...

(Ноћас, за тебе, ја нисам њен!)

Ноћас смо ту, ти и ја
и вино, и свеће;

свако од нас зна –
да дуго трајати неће...

Јер ми партнери нисмо стални,
већ само идеални –

љубавници за једну ноћ.

Ноћас смо, ти и ја, и вино и свеће.
Ја варам њу, а тебе он, кажеш,

преварити неће...
Прво би’ вино охладио,

у друго се не бих кладио...
Мало пожури, брзо ће поноћ,

јер ми партнери нисмо стални,
већ само идеални,

љубавници за једну ноћ...
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НАВАЛЕНТНО

Ти би мене и у рај,
само да са тобом легнем;

нашој вези сад’ је крај,
морам да ти побегнем!

Навалентно, игра навалентно!
Мало смешно а више неспретно;

навалентно, јако навалентно,
навалентно - у љубави штетно!

Навалентно, игра навалентно;
мало тужно, вишe препотентно,

навалентно, јако навалентно,
надарен за раскид - изузетно!

Водио би ме и на Хаваје,
нудио од птице млека;

циљ се лако препознаје –
кући женица те чека!
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ДЕВОЈКА ВЕЛИКА

Крене лево, ја би’ десно,
померим се кад је тесно...
Има одбрану од челика – 

девојка велика!

Од истока – до запада
безуспешно ме напада –
са одбраном од челика,
то је – девојка велика!

Од севера, па све до југа,
бежим му из видокруга...
Има одбрану од челика – 

девојка велика!

Пође десно, хоћу лево,
знам, на уво сад би пево... 
Има одбрану од челика – 

девојка велика!
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ЦРНИ ПИРАТЕ

Црне очи насмејане
што погледом мазе,
разбијају црне дане;

бриге пролазе!

Као пират сињег мора
оробио си ме...

без тебе ми црна зора,
црни пирате!

Коса к’о гар кад ме дирне
и падне на груди...

Поремети снове мирне –
па срце полуди;

осунчане црне руке,
снажне мишице...

Долазиш до моје луке
Црни пирате!
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БИО ЈЕДНОМ БЕЋАР РАДЕ

Била једном та времена,
било људи, било жена...

Узим’о, углавном, свако своје...
Било једном, кад’ су снаше

радо љубиле карташе...
Аласи о томе и сад’ поје!

Био једном бећар Раде
црна карта све му даде,

карта даде – сто коцкарски зове...

Био једном бећар Раде,
о њем’ певају баладе-

добијао коње и волове!

Био једном бећар Раде
али црна га жена издаде...

Изгубио и последње снове...

Поигр’о се са судбином
туђом женом, црним вином

и што народ каже:
ту ни Господ драги више не помаже...
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СЕЈА

У студентској ми смо соби,
илегалац сам, без места;

код сестара још на проби...
Ма, куд’ прођо’ оба теста?!

Нећу рећи да сам срећан
што те с другом мојим виђам,

али нисам ни несрећан
јер се твојој сеји свиђам.

Крајичком ме ока мериш
а ја само раменима слегнем,
ти ћеш сутра да се вериш,

боље да у сејин кревет легнем...

Не сме срце да се слуша
и брзо морам дилему да решим,

јер где ће ми грешна душа
ако кревет сејин случајно погрешим...

Нећу рећи да сам сретан
што те с другом мојим виђам,

али нисам ни несретан –
нову веридбу предвиђам!



ЗМАЈ ОД ПАПИРА
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НЕВЕРНИК

Пет до дванаест, љубави,
венчаницу носиш ти...

Али мене нема –
нема ни у најави!

Женим тебе – желим њу,
изигравам судбину –

црне мисли никако да прођу.
Женим тебе – желим њу,

отераћу музику – 
сама чекај сватове ... Кад дођу,

реци:
„Побег’о је неверник са љубом –

горком тугом – највернијим другом“!

Мислио сам да ћу моћи
у живот нов да кренем;

али нема дана, нема ноћи –
да је не споменем...

Подне куца, љубави,
дланови ти знојави,

али мене нема...
...нема ни у најави!
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СТРИКО

Неће, сине, ми у кућу
тој и длан – тетовиран;

јаој, мајко, шта ћу, куд ћу?
Срећом, стриц јој има празан стан...

Дошли смо, већ беше касно,
соба топла, фина, ма – милина;

ето стрица, хрче гласно,
ал’ та са њим... није стрина...

Од тада се не здравимо,
куд’ изреко’ глупост силну;

„Стрико, само да те поздравимо,
комшика – пољуби стрину...“

Живот даје и узима,
сваке ноћи, сваког дана...

Срце нову љубав има,
Ал’ изгуби кључ од стана...
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ЗА МЕНЕ – ПОЉУБИ ЈЕ!

Нећу више претплату бола за двоје,
срећи да пише – воли и срце моје -

не желим споменаре од суза тешке, оловне...

А бол...И теби мало да сврати,
уз „де“ мол – њему је стало да прати

везе сувише старе, животне грешке половне...

Одлазе задњи возови,
последњи се виски попио;
вуку се последњи лозови,
ти си већ своје потопио!

Онда се сети – шта сам ти срцу била,
она ће хтети – анђелу твом да сломи крила,

тог малог дечака, јасно, у теби да убије...

Онда се сети – где ти је памет била,
а време лети – одлети и наша идила,

ти само још једном, страсно, за мене - пољуби је!
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ЉУБАВ НАС ОБАВЕЗУЈЕ

Ти знаш да нисам више са њим,
човеком старијим, а несталним...

Ја знам ти ниси више са њом
девојком заносном, ал’ превртљивом...

Можда још има наде за нас,
стајем на кочницу, ти смањи гас;

жеља пуста везује...
Љубав нас обавезује!

Драги Пеђа, не окрећи леђа,
још те воли једна цура смеђа!

Молим Саву – не окрећи главу,
погледај ме – нашао сам праву!

Можда још негде нађемо спас,
стајем на кочницу, ти смањи гас;

жеља пуста везује...
Љубав нас обавезује!
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ЗИДНИ САТ

Сам сам, а ноћи предуге,
већ ми је глава клонула;

уз ред једа, ред туге, 
моја је нада потонула...

Са самоћом давно упознат,
сам к’о велики зидни сат...

На небу мала звезда светлуцава,
а сат откуцава...

А све би’ дао, дао бих све,
да опет све буде к’о пре –

да су на небу сад’ звездице две
ја све би’ дао, дао бих све!

А све би’ дао, дао бих све,
да опет будим се крај ње – 

да су на небу сад’ звездице две
ја све би’ дао, дао бих све!
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ДОБАР ГЛАС

Певали смо у кафани
пар месеци пред корону;

с’ њом син татин зализани,
ма, покидај авиону!

Узаврела атмосфера,
ти устаде са столице;

лоше глумим кибицера,
ма, развали хаубице!

Бог ми дао добар глас,
ма, спојиће нас

за час!

Ето, сад’ имамо добар глас
и твој стас...

Ето нас – 
за час!
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ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД

Из Краљева, краљевскога града
с’ братом дошла је до Бања Луке;

на први поглед нашли смо се тада –
и одмах се држали за руке!

Пољупци на топлој, летњој киши,
а образи врући... ма горући!

Шапнух: Надо, обавезно пиши
експрес карту чим ми стигнеш кући!

Искрено се заљубисмо тада
на први поглед, осамдесет пете;

један Осман и једна Нада
и тек су нам биле двадесете...

Музичари, сви у ред да платим
песме градске и старе и нове...

Помозите само малко да се вратим
у времена...када нисмо продавали снове!
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МОЈ САНЕЛЕ!

Још те пусте усне желе,
врати ми се, мој Санеле;
приједорска моја дико,

раставит’ нас неће нико!

Нема ми венчаног вела,
нема мени без Санела...
Да живота имам два – 

дала би му ја!

Питају се груди вреле
где си ноћас мој Санеле?

Од самоће да ме спасиш – 
ватру срца да угасиш!

Дозивам те ноћи целе,
а сви су ми дани сиви;
када ниси ту, Санеле,

мени се не живи!
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ЉУБАВНИ НЕГАТИВАЦ

Нема никог, само тетку има,
кибицује сред кафанског’ стола,

рекох: „Склонимо се од густога дима –
ту су кола сеоског жигола!“

„Тетка ми је старија и строга,
до десет се иде на спавање...“

„Срећо, нисам вук а ни Баба Рога,
Ал’ и ти ми не личиш на јање...“

За трауме туђе нисам кривац
и не нудим ни срећу ни тугу;

љубавни сам, душо, негативац,
волећу те док не нађем другу!

Љубили се ватрено и страсно,
уз шумицу мењали смо гуму...

Ма, чим смо се срели, беше јасно –
Само једно имасмо на уму!
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МОЈА МАЛА БАРАКУДА

Напада к’о баракуда
жена, каже, разведена;
побег’о би’ - али куда?
Бржа је од Супермена!

Моја мала баракуда – 
како лако ме заведе!

За њом пошао би’ свуда,
због ње имам нове седе...

Напада к’о баракуда,
ал’ попусти кад’ загусти...

паметна је – није луда
пун новчаник да испусти!

Моја мала баракуда,
за њу цурица је баба!

Зна она за триста чуда,
зна где ми је тачка слаба!
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КОМШИНИЦА

Тог пролећа раног’ у Паризу
к’о у бајци, поред реке Сене;
љубио сам своју Мона Лизу-

у те њене образе румене!

Прош’о пуно, обиш’о сам света
и љубио плаве и гараве

нисам знао да већ овог’ лета –
комшиница ће ми доћи главе!

Зима није зима у Бразилу,
песми, игри... тамо нема краја;
блондицу сам држао на крилу-

ватренију и од самог’ змаја!

Лето дође и за ветропира,
враћам ти се Нишу, родни граде;
насмеши се комшиница Мира-
од тада за мене време стаде...
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РУКАВИЦА У ЛИЦЕ

Драги ми је мирна лука,
воли ме највише...

Ал’ кад’ стигне нека му порука,
он је нервозно обрише...

Зашто бивша другарице
кад’ знаш да је само мој?

Рукавицу ти у лице
бацаш жени погрешној!

На прослави мог’ рођендана
кришом нађох му поруку...

Кад’ друга најбоља - Драгана
Руши нашу мирну луку!

Зашто бивша другарица,
кажи – што учини то?

Рукавицу ти у лице
баци ми – безразложно!
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НЕСТАЛА ЈЕ У ШУМУ ТАЛАСА

Пријатељу, мени нема спаса...
О, судбино, што ми драгу узе?
Јецао би... остадох без гласа,
плакао би – пресушиле сузе!

Дадох ти душу своју
од срца године две;

за искрену љубав моју
заувек рекох си – не!

Пријатељу, мени нема спаса...
Моја ружа сада другом’ цвета;

нестала је у шуму таласа
једног дивног, романтичног лета...

Дадох ти душу своју,
дадох ти своје сне;

за искрену љубав моју
заувек – рекла си не!



Владимир Стојановић

90

МА СВЕ ДОЂЕ И СВЕ ПРОЂЕ

Једни људи би за власт
све што имају дали;

љубав искрену и страст
нису упознали!

Ма све дође и све прође,
пуне кесе свак понесе...

Знај на онај свет ко пође –
у гроб ништа не однесе...

Други, светски бизнисмени,
од њих ветар дува...

Ал’ помоћи нису могли жени
да кућу сачува!

Трећи, владари из сенке
на нивоу даљинском...

Срећа је... код моје Ленке
при... купусу свадбарском!
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БИЛO НEКAД’ СAД СE ПРИПOВEДA

Помози ми, вино, да преживим,
да не мислим на ту косу плаву...
И да ноћас јадну душу смирим –

неће да је преда забораву!

Љубио сам је и волео к’о Бога,
плава коса још ми мира не да...
Сам, без срца остао сам свога –
било некад’, сад се приповеда!

Крчмарице свима - нову туру,
плаћам, плачем... није ме срамота;

желела је само авантуру,
а била је љубав мог’ живота!

Ново вино, нову песму, људи!
Љубио сам је и волео к’о Бога...
Ал’ хтела је само провод луди

И ништа више... баш ништа од тога!
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ЗМАЈ ОД ПАПИРА

Ја змај сам само од папира,
Кривудава, мала, планинска река;

Ја сам ти љубавна увертира –
Никада даље од почетка!

Она би хтела сад да ме мења
И да ме за себе прилагоди...

Не, све док је на гори стења –
Боем овакав... једном се роди!

Ја змај сам само од папира,
Кривудава, мала, планинска река;

А срце моје уме да бира
То ново срце што залуд га чека...

Она би хтела сад’ да ме мења
И да ме за себе прилагоди...

Не,стварно ми није до прстења...
Вечерас ми се љубав води!
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ДОШАО САМ ДА ЈЕ ВИДИМ САМО

Волео сам једном, беше давно
Од тад’ ти ме не напушташ тамо...

Сада дођох у пролеће рано,
Дошао сам да је видим само...

Дошао сам да је видим само...
Стари друже - једно морам знати;

Кад’ упитам ... одакле се знамо,
Да ли ће јој тад’ глас задрхтати!?

Дошао сам...срце лагати не умем,
Друже и ја сам ти од крви и меса...
Да је видим само, пе нек’ умрем –

Ако каже... Погрешна адреса!

У теби сам, прошлости дубоко,
Дал’ ће моје име да изусти?

О, да ли ће то црно, крупно око
Бар малену сузицу да пусти?!
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АПОЛОН

Громада људска јака, за њим цура свака
Лети к’о без главе мушица!

Позитиван јако, пожели га свако –
Једна добра душица!

И свакој нудим
Два дана „форе“;
Има да полудим,
Биће мој до зоре

То је он,
Мој Аполон!

Господин и мистер и дон –
Само мој Аполон!

За њега гинем....
Дајем сузе, крв и зној...

Да изгинем,
Ал’ да буде мој!
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ТРЕМ

Стиг’о сам из Котор Боке,
Жур у Будви, ту код тече;
Маске, вотка, „караоке“,

Зрикавци уз летње вече...

А под маском мала,полу-гола...
Пије, игра ко у трансу!

Ногом дира испод стола...
Видим време за терасу...

Све се за трен одиграло,
Кад’ чух течу иза мене;

„Сиђи за сестрића, будало...
Поскидајте маске, бене!“

Течо, хвала ти на свему,
Сад’ полако на пут ваља...
Што се појави на трему –

Што ти име не укаља!
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ВЕЗЕ МОЈЕ...

Рекла ми је... све ће проћи
Кад’ се мало смирим;

Прихватам, ал’ нећу моћи –
Без тебе да живим!

Везе моје... све без везе,
Сунца нигде да ми сине;

Повуче ме јако мезе –
Никад’ доћи до кртине!

Оно што је... било јуче,
Боље заборави...

К’о врућ шамар да ми пуче
Врти се у глави!

Ми заједно више нисмо,
Скупила сам ствари...

Баш се фино растависмо –
К’о градски клошари!
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МИШЕЛ

Удај ме, молим те, татице,
Мишел вратиће на ратице –
Како год с’ удајом прошли...

Продај ме добро, ујна,
Има да блиста кујна
Кад’ космати свати...

Буду...
По мене пошли.

Модерна - „геј удавача“
она „минус“ страна јача;
ред сузица, редић трача...
модерна – „геј удавача“!

Јединац сам у свог таје,
јединицу сад’ удаје

за човека срца мога –
мог Мишела бркатога!
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ОСТАЛА МИ ЈЕ КАФАНА

Још се сећам топле зиме,
Љубио сам уста медна;
Остало је само име...

Горка успомена једна...

Остала ми је кафана,
Болног срца друга страна;

И она је верна само
Док у вину уживамо...

Још ме гоне душе муке
Сретна звездо, где си сада?

Не траже се мирне луке
Сред олује, сред торнада!

Узалуд су песме биле...
Од карата пале куле;
Риме моје закасниле,
Све љубави увенуле...
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ВРЕМЕ НОСИ

Дан за даном време иде
А месеци брже лете;

Сећања још мал’ко виде
Заљубљене... двадесете...

Од кад’ света је и века
Истину не знамо другу –

Време носи за човека
Срећу, радост, бол и тугу...

Ех, животе, мален’-цвете
Дах прошлости већ узе те...

Понекад се мисли сете –
Те стасите... тридесете...

И све после, стари друже,
Године пролазе брже;

Кажу... напунио пола века –
Сад’ је пола од човека!
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МОЈА ДУЊА СА ОРМАНА

Неки људи стално траже
Залуд комад туђе среће...
Једном срце кад’ се слаже,

Веровати судби неће!

Јутра су нам насмејана
И сва су нам Богом дана!

Љубав, ту је, мог живота – Стана
Моја дуња са ормана.

Други, по правилу, чине
У превари грешке веће;

Када нема сјајне месечине –
Не види се пут до среће!

Јутра, сунцем окупана,
Цвета љубав... обострана!

Љубав, ту је, мог живота – Стана
Моја дуња са ормана!
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ВРАЋАМ ТИ СЕ БРАТЕ БЕОГРАДЕ

Враћам ти се брате Београде,
Давно беше... осамдесет пета!
Ја и даље љубим цуре младе,

А већ имам... подобрано лета...

Враћам ти се брате Београде,
Пандемија, људи се не смеју...

Град на води под маскама граде,
Флертује се с’ маскама на Кеју...

Живот, кажу, да романе пише,
Мој још није у реду до камина...
Још од свега волим понајвише –
Ред младих цура и старога вина!

Враћам ти се брате Београде,
Знам, кориће те... Зар се тиме дичиш?

Не можеш без побратима Владе –
На њега ћеш почети да личиш!
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НЕКАДА

Некада се живело лагано,
Чезама полако кроз паланку;
Мирисало прво воће рано –

Свак’ имао бар по шљиву ранку!

Некад беше кад зора заруди,
Тад’ петлови први све разбуде...

Нису исти некад’ били људи
Некако су личили на људе...

Некада се пушило на луле,
У амбару - свак’ дувана врећу!
Како трну зуби од мушмуле...

...тако мало... требало за срећу!

Некад било кад зора заруди
Тад петлови први све разбуде,
Нису исти некад’ били људи,
Некако су личили на људе...
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ОВИХ ДАНА СЕТИМ СЕ КАФАНА

Ових дана сетим се кафана – 
Шпорет, бунар, пар крпа и метла;

Шљива чиста и домаћа храна,
Све мирише на супу од петла!

За бећаре кисела је чорба,
Мелем-рана... права шећерлема...
Стижу хладне пихтије од боба –

Бар два дана подварак се спрема!

Ових дана сетим се кафана,
Кад’ са кумом залила се бурма...
Децембарска ледна јутра рана...
И кувано вино... па кавурма...

Насмејана млада крчмарица,
Када служи – ма у душу зна те!

Кратка меза, сир, па љута кобасица
Да се гости и сутрадан врате...
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КАДА ПИЈЕМ, ЈА ПИЈЕМ ДО КРАЈА

Када пијем, ја пијем до краја,
Пружам банку, шешир циги кривим;

Кафана је мој комадић раја,
Пустите ме живот свој да живим!

Ал’ највише волим црно вино,
Црно вино и мени је фино...
Волим тада, тебе, виолино –
Не враћај се до јутра истино!

Када пијем, ја пијем до краја,
Полагано, онда кренем брже;

Чини ми се... јачи сам од змаја...
...да не паднем...шанкери ме држе...

Ал’ највише волим црно вино,
Црно вино и мени је фино...
Волим тада, тебе, виолино –
Не враћај се до јутра истино!
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ХЕЈ ТРУБАЧИ, ЈАКО ЗАСВИРАЈТЕ

Трубачима сипајте по лозу,
Своје пиће давно сам попио –
Због неверне љубе остарио...
Само хладну донесите бозу!

Нека тло се од силине тресе,
Хеј трубачи, јако засвирајте!
Нека труба све туге однесе –
Да се мени никада не врате!

Усијајте атмосферу радну,
За тренутак надјајчајте звона;

Свима маске саме нека падну –
Нек’ побегне заувек корона!

На столове, хајмо сви полако,
Ближимо се првоме свитању;
Хеј, трубачи, засвирајте јако...

Засвирајте ... моју Нишку Бању!
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РАДОВАНЕ, РАДОВАЊЕ МОЈЕ

У романси Радован и Раде...
(Радован је тај што леђа трља),
Али негде средином баладе –
Лепи Раде почео да шврља!

Дошли дани кад ти није право,
Глумиш, ћутиш, као главом климаш,;

...како можеш...целог’ сам се дав’о,
Ко закуца, ти га слатко примаш!

Знаш ли шта је љубав, одговорност?
(Радован је почео да пени...)

...Бивши драги...смањи ратоборност...
Мени треба неко да ме жени!

Радоване, радовање моје,...
Било, прошло, мили готово је!

Мили, зар би због пустог’ мерака –
Оставио богатог мужјака!



КАО ДА ТЕ 
ОДУВЕК ЗНАМ
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ЈАО ДУЛЕ, ЈОЈ МОЈЕ ДУЛЕНЦЕ

У првом сам реду до олтара
Чим оздрави твоја мајка стара...

Јао Дуле, јој моје Дуленце,
Не да тебе твоје срцуленце!

Кроз чаршију, када пустим црва,
Место прве ја постајем прва...

Јао Дуле, јој моје Дуленце,
Не да тебе твоје срцуленце!

Кад догрејем жандара и брицу,
Заборави своју вереницу...
Јао Дуле, јој моје Дуленце,

Не да тебе твоје срцуленце!

Чим куму шапнем за његову тајну –
Рачунај на брачну везу трајну...

Јао Дуле, јој моје Дуленце,
Не да тебе твоје срцуленце!
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РАНО ЈУТРО...ПОЛА ДВА...

Рано јутро...пола два, клону глава уморна;
Газда би нас дизао, али се нализао...

Рано јутро...пола два, задрема и музика;
Газда би нас дизао, али се нализао...

Газда, све смо платили
И мало преплатили...

Уста газда, туру викну,
Отвори прозоре;

Нову чашу „Вранца“ шикну:
„Моји сте до зоре!“

Рано јутро...пола два, кафана сва весела
И газда и дружина –

Од мелем-вина рујнога!
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ЖИВЕО САМ, ПРЕЖИВЕО СНОВЕ

Живео сам... преживео снове
И имао среће на рулету...

Хеј,животе, пали пустолове
Сам сам ост’о на беломе свету!

Мислио сам... да ће увек бити
Неко други у коцкарском дугу...

Кренух мало са „Џонијем“ пити –
Данас флашу, а сутра тек другу!

Ал’ највише фали ми кафана,
Та кафана из студентских дана...

Пар ракија... гитаре уз свећу,
Никада је прежалити нећу!

Живео сам... преживео снове
И радио оно што сам хтео;

Касно сад је за љубави нове,
Ја ни старе нисам преболео...
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МИСЛИЛА СИ – ИДЕ СВЕ ПО ЛОЈУ...

Мислила си – иде све по лоју...
Што помислиш, то има да буде;

Бацила под ноге љубав моју
У љубави понижаваш људе!

Мислила си – иде све по лоју...
Да на свету једина си жена;

Уздахнеш ли, пустиш коју сузу
Сад када си и ти остављена?!

Сад ти криви таласи и море,
Понајвише Аморова стрела...
Сјала није ничија до зоре –
Остани ми сретна и весела!

Мислила си – иде све по лоју...
Да се можеш од живота скрити;
кад’ се нуди – не одбијај проју –

И печења човек се засити!
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КУЋИ СТИЖЕМ, МАЛО ДА ПОЖИВИМ

У Швајцарској и радим и живим,
Ту су: жена, деца и раја из краја,

А кући стижем, мало да проживим
За празнике око Првог маја!

Градишка је рај на земљи прави,
За њу вежу ме најлепши дани...
Не бих мењ’о брвнару на Сави
За најлепши дуплекс у Лозани!

Иде време ка мирнијем добу,
Све милија премија и плата;

Не би’ дао малену конобу
За најскупља три швајцарска сата!

Није лако живети на селу,
Крај са крајем најтеже се спаја...

Ал’ чим остварим ја пензију целу –
Крећем право путем завичаја!
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ЗАЛУД ТРАЖИМ

Залуд тражим само мало мира,
Пар искрених, топлих речи хоћу;

Оста само тужна увертира –
За утеху, добијам самоћу.

Зашто тражим оно чега нема-
У прошлости сећањем занесен?!

Ни љубави ми нема, ни багрема –
Побегли су, ма још прошлу јесен!

Зашто правим проблем без проблема –
Злу судбину више не остављам?!

Погрешна ми у љубави тема,
Лоше учим, одлично понављам!

Залуд тражим само мало мира,
Пар искрених, топлих речи хоћу;

Оста стара љубавна лектира –
Душу јадну да загреје ноћу...
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ВОЛЕЛИ СЕ ЈЕЛЕНА И ЛЕНА

Волели се Јелена и Лена,
О, каква је то љубав била!

Тепали су... медени...медена... 
Сунчанога, варљивог априла!

Јелена би, по свом, везу да уреди,
Све копира ратоборног бату;

Медена је престала да „меди -“
После друге модрице на врату...

Лена крхка, слабашна и мала
Ал’ шамар љуби пуче – тако ситна!

Насред собе Јелена је пала
(на сву срећу... раздвоји их хитна).

Волели се Јелена и Лена,
Свега има на овоме свету;

(Растурише пола сутерена –
Газдарици још плаћају штету)!
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ДОШАО САМ ДА ТЕ ПРОСИМ

Да се још година сто
Грлимо и волимо

Ја поруку срца носим –
Дошао сам да те просим!

Да време не губимо,
Увек да се љубимо

Ја поруку срца носим –
Дошао сам да те просим!

Да се, увек заједно
Мазимо и пазимо

Ја поруку срца носим –
Дошао сам да те просим!

Само да се смејемо,
Смехом душе грејемо

Ја поруку срца носим –
Дошао сам да те просим!
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МОСТАР МИ У СРЦУ ПИШЕ

Тихо збори мајка стара:
-занавек упамти, сине –

Нема ништа до Мостара,
До једине Херцеговине!

О, како је трешња медна,
Од смокава трну зуби...
И сад’ кад’ је коса седа –
Мостар ми се увек љуби!

Кад’ угреје сунце јарко,
Почну од Мостара кише...

У срцу ми увек лако –
Мостар ми у срцу пише!
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МОЈКОВЧАНКО

Полетео соко зори,
Полетео са литице...
У лијепој Црној Гори
Полетеше соколице.

Мојковчанко, жељо мила
Пођи самном на игранку

Јер си мени наменила
Срце на првом састанку...

Заклела се земља рају
Да се тајне све сазнају...

Мојковчанка бисер грано
Моја си и Божја само!

Мојковчанко, жељо мила
Пођи самном на игранку

Јер си увек моја била – 
Љубим своју Мојковчанку!
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У КРИЛУ ОЛЕАНДРА

Облаци к’о пена пролазе у низу
Миљама далеко а у мислима близу;

И као да чујем хук мог вољеног Јадра
Уживај у крилу од Ларе олеандра!

Снови од памука одлазе лагано,
Топле летње ноћи још топлији дани...

Негде... у даљини... ехо мога падра
Уживај у крилу од Ларе олеандра!

Само у даљини треп још мора плави,
У муклој тишини глас мајке се јави...
Ма барем за мене, кад ти нисам кадра

Уживај у крилу од Ларе олеандра!



Владимир Стојановић

120

МOСТАРСКИ БОЕМИ

Нисам ја вриједан сваке те сузе твоје
Мостарски боеми, кажу, још увијек постоје!

Ја снове снивам искључиво своје –
У њима нема мјеста за двоје!

Ја сам ти облак без панталона
И галеб стари, сувише дуго;

Вагабундо и примадона –
Никада нису били једно за друго...

Нисам ја вриједан те црне косе твоје
Мостарски боеми, кажу, још увијек постоје...

Моје је јутро за тебе вече –
Жилама мојим Неретва тече!

Ја сам ти облак без панталона
И галеб стари сред мостарске кише;

Вагабундо и примадона –
Док плаче она, он јој сузе брише...
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ЂАВОЛОВА ТИГРИЦА

Ђаволова тигрица
Прави лом у срцу мом,

А ја њена смешна игрица
На нивоу почетном.

Ђаволова тигрица
Оте дом и срцу мом,

А ја њена мала чигрица
На том столу коцкарском.

Аморове стрелице
Ка свом срцу пресреће,

Црна птицо селице –
Од среће до несреће!

А ја би ноћас у Дунав скочио
Јер не могу више и очајан сам...

Само твоје грешно тело би’ орочио
За случај да испливам...
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ВИБЕРУ,БРАТЕ...

Сваки се Божић питам ја 
и држи ме дана три
Како је моја улица,
Сви стари другови?

Дал’ је месец још увек онако жут?
Овде посивети зна...

Кад’ једном кренемо на пут –
Нема ту повратка

Далеко од очију, од срца и даље...
Последњег либера

Кад осмехе ти нико не шаље
И стиже спас у задњи час

Од брата Вибера!

Виберу друже, брате, куме мој,
Љуби те либеро твој!

Са тобом опет видим оџак свој,
Враћа се живот мој!

Виберу друже, брате... куме мој
Љуби те либеро твој!

Уз тебе опет видим старе другове –
Брате Вибере!
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НЕ СКИДАЈ МАСКУ ДРАГА

Не скидај маску драга
Ни кад ми у снове дођеш

Па поред старе трешње прођеш...
На прстима,полако,па преко кућног прага...

Не скидај маску драга!

Не скидај маску драга
Ни кад’ ти на сваком ћошку пише

ПАНДЕМИЈЕ НЕМА ВИШЕ
Када вирусу црном коначно не буде трага –

Не скидај маску драга!

Ни кад’ ми у снове дођеш,
Па поред старе трешње прођеш...

...на прстима,полако,па преко кућног прага –
Не скидај маску драга!
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КОРОНА

Венеција, тај азурни на води град...
Ал’ ја нећу вам о томе сад,

Путовали ми смо скоро сваког петка,
Ма да кренемо испочетка...

Ево, тачно је два месеца
И још ме у грудима пресеца...

Не нису ране љубавне,
Мас кажу фобија од пандемије...

А наша љубав? Спорна није, не!
Волимо се има већ две године.

Послове имамо, срећом, фино плаћене,
За путовања... за дуже викенде!

Венеција, тај азурни на води град...
Ал’ за пута баш вам нисам рад.

Хвала ти, Боже, код нас нема ње – 
Те Короне – вирусне краљице.
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КАО ДА ТЕ ОДУВЕК ЗНАМ

Tрaжим тe нeгдa у прeдeлу снa,
крaдeм ти oсмeх сa усaнa;

мисли сe рoje, a прсти знoje,
joш нисмo свeсни дa љубaв тo je!

Кao дa тe oдувeк знaм,
плимa je, мoрe тихo пeни;
дoк твoje мисли oсeћaм – 
ти си билa увeк у мeни!

Tвoje су рукe гaлeбa двa,
прeдивнa, бeлa, искрeнa;

a oчи твoje зeлeнe бoje
пoљупцe мoje нeспрeтнo брoje.

Пливaмo мoрeм љубaви,
свe дoк нaс сaн нe рaстaви;
рукe мe нoсe дo твoje кoсe,

к’o jутрa трaвку дo кaпи рoсe!
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JЕЛЕНА

Кaд’ сe сeтим нaшe срeћe,
дивнe нoћи, jутрa снeнa,
joш сe питaм зaштo нeћe

дa сe врaти свe Jeлeнa.

Пунo дивних успoмeнa,
joш ми увeк срцe зeбe,
дивнo билo,је Jeлeнa – 

сaд’ мoрaћу сaм, бeз тeбe!

Кaд пoмислим штa су мoгли
jeдaн чoвeк и jeднa жeнa,
сaмo дa смo снaгe смoгли 
хej, љубaви, хej – Jeлeнa?!

Хej jeсeни нaшe жутe
и прoлeћa, хej зeлeнa;

хej, судбинo, чудни путe,
хej, љубaви, хej – Jeлeнa!
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MАЛИ МОСТ НА МОРАВИ

Moрaвa ми прoтиче крoз сeлo,
Moрaвa je жeљa мoja живa,
низ Moрaву мoje лучe бeлo

кoшуљу ми пустилo дa пливa.

Крчмaр кaжe –прeстaни,
срцe лaжe нeстaни

из живoтa мoг,
a сaвeст зaбoрaви

мaли мoст нa Moрaви,
убиo гa Бoг!

Moрaвa ми прoтичe крoз сeлo,
мoja рeкa нeмa зaбoрaвa;

Moрaвa ми и душa и тeлo –
свe штo имaм, то ми je Moрaвa!

Moрaвa ми прoтичe крoз сeлo,
нa мoстићу мнoгe сaм вoлeo;
Moрaвa ми хлaди срцe врeлo,

oj, Moрaвo – живoт си ми цeo!
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TРЕБАЈУ МИ ПЕСМЕ СТАРЕ

Сaмo стисaк рукe груби
и бeз жeљe и бeз снoвa;
сaмo мeсeц звeздe љуби

свaкe нoћи, изнoвa...

Виoлинe и виoлe,
Тaмбурицe и гитaрe;

мeнe прoшли дaни бoлe – 
трeбajу ми пeсмe стaрe!

Дoлaзим ти сaв зaнeсeн,
нe мoжeш ми нaдe дaти;

и слутим нa тужну jeсeн-
мoрaмo сe рaстajaти!

Прилaзим ти изнeнaдa,
ту сaм тe и упoзнao;

ту сaм усрeд трeшњe хлaдa –
цeлo срцe тeби дao!
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КЛАРА

Oстaви ми мoja jутрa,
мoje зoрe, мoje нoћи;

изгубљeнo с тoбoм сутрa,
шуми мoрe, знaм,

свe ћe прoћи!

Tугa црнa срцe пaрa,
У грудимa свe мe бoли;
Oстaви мe мoja Клaрa

И сaд нeкoг другoг вoли...

Срцe oвe римe срoчи,
jeдну тужну пeсму ствaрa;

ja joш сaњaм твoje oчи,
сaмo тeбe љубим, Клaрa!

Душa тужнe пeсмe пишe,
јаднa jeцa и уздишe...

зaштo бoл нaм нaду бришe?
Зaр зajeднo никaд’ вишe?!
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MАЛА РИЂА МИ СЕ СВИЂА

Свe фризурe дeвojaчкe
вoлим штo сe нoсe,

aли пaдaм нaглaвaчкe
ja нa риђoкoсe!

Maлa риђa ми сe свиђa
кo ни jeднa другa!

Ta кoсa риђa ми сe свиђa
И крaткa и дугa...

Жeнe црнe или плaвe,
кo љубиo ниje?

Риђa ћe ми дoћи глaвe –
oд свих слaђa ми je!

Tу je снaгa, ту je вoљa
срцe дa прeвaри;

aли риђa ми нajбoљa,
сaмo зa њу мaрим!
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MАЛА ПРИНЦЕЗА

Tи си мoj сaн и мoja jaвa,
мoja jутрa и мoje нoћи,
ти си мoja љубaв прaвa

и сaмo зa тeбe ja ћу пoћи.

Tи си мoja нajбoљa вeзa,
дa,ти си чoвeк мoгa живoтa;
зaувeк бићу твoja принцeзa,
твoja рaдoст и твoja лeпoтa!

Tи си пoпут снoвиђeњa
и срeћa нaшa нeћe прoћи.

Зaувeк ти рeћи: -Дoвиђeњa!
Никaдa, душo, нeћу мoћи.

Tвoj пoљубaц тaкo врeo
сaдa je дeo срцa мoгa,

jeр ти ми знaчиш живoт цeo
и вишe, мнoгo вишe oд тoгa!



Владимир Стојановић

132

БАРОН

Ни трaчaк нaдe,
другa га крaдe,

руши ми снoвe...
... пустoлoвe!

Бaрoнe мили,
Срeтни смo били -

Стидљивa мaлa
И причaлицa...
Бaрoнe мили,

гнeздo смo свили -
a ти си пoстаo...

... кукaвицa!

Сузa je крупнa
у рeци тугe...

нeдoступнa сaм -
зa другe...

У лeдeнoj зими
нeмa вeсeљa;
oстao си ми

пустa жeљa...
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JЕДАН НА ЈЕДАН

Живот је море љубави.
Зашто не бисмо и ми мало пловили?

Један на један и то је то,
као море немирно.

Један на један, само ти и ја,
пољупци страсни, тиха музика.

Један на један и то је то,
звучи неодољиво!

Живот је игра љубави,
зашто се не би и ми мало варали?

Један на један и то је то,
делује превртљиво.

Живот је рулет љубави,
што се не би и ми мало коцкали?

Један на један и то је то
савршено скоцкано!
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ЈОВАНЕ, МОЈ ЈОВАНЕ

Ја сам увек будна, мајко,
и куца ми срце јако

сваке ноћи, сваког дана,
због Јована, рад’ Јована.

Јоване, мој Јоване
о теби дивне сањам сне
и поклањам моје све – 

пољупце и године.

Волим једне црне очи
као црно вино што се точи,

сваке ноћи, сваког дана
због Јована, рад’ Јована!

Волим једне црне косе
као трава прве капи росе,
сваке ноћи, сваког дана
због Јована, рад’ Јована!



135

ТРЕБАЈУ МИ ПЕСМЕ СТАРЕ

ЗАШТО, МИЛОРАДЕ?

Дала сам ти и душу и тело,
да л’ ти икад то иједна даде?
с другом оде моје луче бело,

другу љубиш – зашто, Милораде?

Милораде, Милораде,
гледај шта ти жене раде!

Срце верно ти издаде,
Милораде, Милораде...

Дала сам ти живот и срећу,
остављаш ме без снова и наде;

а без тебе ја оваква умрећу.
Бар ме једном спаси, Милораде!

Дала сам ти. Више ништа немам,
моју љубав сада други краде...
И за дугу самоћу се спремам,
зашто оде мили Милораде?
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ЗАЉУБЉИВ ЈАКО

За љубав једној Ивани
све бих дао, све!

Тако фино дивани,
дивно лаже ме.

Заљубљиве сам ти природе, мајко,
заљубљив лако, заљубљив јако!
Душе једне, још љубави жедне,
заљубљив мајко, јако, наопако!

За пољубац Светлани
све бих дао, све!

Моје ноћи, сви дани –
не могу без ње!

Да сам опет с Данијелом,
све бих дао, све!

Насмејана, сва у белом,
краде моје сне!
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ПЕВАЋУ ТИ КУКОВИМА

Нек’ се мучи неко други
са погрешним љубавима,
пољупци су наши дуги,

певаћу ти куковима.

У мени знај снаге има
још да играм вече цело
ноћас пева куковима
само теби моје тело!

Нека се неко други свађа
док нас љубав обузима,

нека сам ти од меда слађа,
певаћу ти куковима!

Пожелимо зато срећу
свим несрећним паровима,

и само за тебе – све ћу!
Певаћу ти куковима!
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БЕЖАЛА СИ ТИ ОД БОЛИ

Ја стварно не могу даље!
Не, ти ниси заслужила лажи,

ово за мене предуго траје,
стара ме љубав, слобода – тражи!

Бежала си ти од боли,
живот да ти – срећу врати...

Слободу кад човек воли,
сав живот ће јој дати.

Ја стварно не могу више,
у задњем реду писма ти пише,

желим да чујем ветар кад гране њише,
само се пуним плућима дише.

Немој, молим те, да ти је жао;
Обриши сузе само те молим...

Сети се, чим сам те упознао, рекох:
-На свету највише слободу волим!



ПОСТЕЉИНА 
БОЈЕ МЕДА
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КОЦКАР

Коцкао сам ноћи целе,
освануо сав у зноју...

Само лоше карте деле – 
с тобом губим срећу своју!

Ја сам коцкар своје среће
што је некад све имао –
новац, зиму и пролеће
и срећу сам прокоцкао.

Коцкали смо све до јутра,
задњу пару, све остави...
Нема мени боље сутра
због пораза у љубави.

Залуд нове карте бирам,
соба ми се сва окреће.

Како себе да блефирам?
Без тебе ме ништа неће!
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ДЕВОЈАЧКА СУЗА ПРВА

Прва љубав се не мери
и свим жаром срце воли;

али кад се изневери –
читав живот боли!

Девојачка суза прва
памти се кроз живот цели,

а у себи срце чува
љубав коју жарко жели!

Прва љубав, жива жеља
што се једном деси сваком...

Предвечерје и недеља
а ми шетамо сокаком.

Прва љубав је највећа, 
друге дођу срцу мање,

јер једна је права срећа –
а све после је – кајање!
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ПОСТЕЉИНА БОЈЕ МЕДА

Опет ми је украла све сне...
Сањам њене усне медене!
И постељина је боје меда,
слика твоја на нас гледа...

Зар је сан где јава почиње?!

Још те волим, мислим на тебе,
на те твоје цветне хаљине...
И постељина је боје меда,

борати се више не да –
па ми боре чело прекрише!

Она ми је све, и зима, и лето...
Не могу без ње, да заборавим све то.

Боље ме водите на суд,
признаћу да сам луд...

У казамату том... Боловаћу за њом...

Она ми је све, и зима, и лето.
Она туђа је, ма знам за све то...

Боље ме водите на суд,
признаћу да сам луд...

И не мора ни да зна... И нек је неверна...

Престао сам се од света крити;
како ми је, ја најбоље знам...

Али, ако неће моја љубав бити –
ја ни Богу милом, такав не требам...
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ИМАО САМ ТОПЛО ЛЕТО

Имао сам топло лето,
ал’ заволех хладну зиму –

и сада се нађох, ето -
у кафанском густом диму.

Поручујем свима туру,
наздравља нам и – музика;

ја пијем за авантуру,
ти за новог - љубавника!

Имао сам мирну луку,
ал’ заволех океане,

у циганске песме звуку –
зора никада да осване.

Имао сам своје гнездо,
ко ће срећу сада да нађе?!

Одлазиш ми срећна звездо -
зла судбина срце снађе!
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МЕСЕЦ БОЕМ

Узалуд чекам, љубави нема,
уздах самоћу замени:

погледам небо – Месец се спрема
да своје сунце засени...

Месец је боем, лола стара
и да сам месец, ноћас би’ хтео...

О, како само он звезде вара,
Оне му верне за живот цео!

А љубав ноте песме ми греје,
ја волим дует, а певам соло;

погледам небо – месец се смеје...
Звезде на небу играју му коло!

Љубав је боја за карте наше,
заљубљен, боље играм покер ил санс...

Погледам небо – Месец ми маше,
звезде због њега падају у транс.
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СУШТИНА ЉУБАВИ

Сунце је зраке расуло
као рој звезда, по целој планети;

срце ми љубав насуло – 
знам да се питаш хоћу ли смети...

Немој да бринеш што мењам град,
јер твој град – мој је од сад’ -

ма, моје је место где си ти,
то је суштина љубави!

Срећа и мене дозива,
јасно чујем њен умилни глас;

одлука је неопозива –
идем код тебе, гласам за нас!

Сунце је зраке расуло
пао рој звезда, по целој планети.

јутро те сумњом засуло - 
немој да бринеш да ли ћу хтети...
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НАЈСЛАБИЈА КАРИКА

Кажеш да си због њега венула.
Лажеш, недостојна моја замено!

Бројач давно си окренула,
срце твоје – то је парче стене, камено!

И док се наша тела преплићу,
у црном вину отров вештице...

Ја поред ње до тебе лећи ћу-
да будем грешнија од грешнице!

Хвалиш се: мушких срца сломила си сто!
Шалиш се да ти се баш осладило...

Видећеш ти ноћас ко је ко,
кад се утроје буде радило!

Да, ти си због њега „патила“,
ма, ни речи ти не верујем ја!

Схватићеш, ако ниси схватила-
ко је најслабија ноћас карика!
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ШТИЋЕНИК

Питаш ме: имаш ли ватре?
Лупиш, па останеш жива!

Као да питаш краља шатре:
-Може још једна тура пива?!

Срећо, ја сам ти нико и ништа,
само обично за плакање раме,

мали ноћни чувар пристаништа
и штићеник старије, богате даме.

Молим те, срећо, настави даље,
ја ноћу радим, а дању помало дремам...

Можда те сама судбина шаље,
веруј да просто више наде немам.

Питаш ме: имам ли код тебе прођу?
Лупиш па – останеш жива!
Као да питаш машиновођу:
-Може ли нова локомотива?
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РОБИЊА

Кажеш да би морала
да све што имам – ја дугујем теби...

За милион долара –
к’о робињу купио ме не би.

Переш паре и дању и ноћу,
брзо возиш, скоро сумануто;

а ја бољи,слађи, миран живот хоћу,
робињу нађи па нека ти робује за жуто!

Шапућеш ми да је зима
самном теби у мислима,

залуду не губи дане,
друга нек’ ти робиња постане!

Говориш ми овог лета,
не могу се више крити,
за сва блага овог света

твоја нећу ја робиња бити!
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ТЕШКО ЈЕ

Тешко је...
Кад је сањаш, кад је волиш,

млада... А када и како да преболиш?
Тешко је...

И кад хоћеш, искрено желиш, 
искрено тражиш искру љубавну – 

а не знаш ни број, 
ни улицу...

...она више не станује ту!

Тешко је
И да си камен, ма да си стена, 
када си само успомена њена!

Тешко је...

Тешко је...
Очи плачу саме, зноји се лице,

не дај ме другој срца мог газдарице!
Тешко је...
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ПРОМАШЕНА ТЕМА

Хаљину носи боље од Наоми,
к’о Мадона се „монтира“;

сањам како куковима „ломи“,
тако ме саботира!

Ти си моја промашена тема –
немам увод, губим закључак;
али кад те прве ноћи нема – 
боље да ме... прогутао мрак.

Ти си моја промашена тема,
мало речи, а велика брука...

Љубоморе бура ми се спрема,
јагње моје са канџама вука!

Поглед попут Тајсона њен бије
и све мушко – обара на тло!

„Дон Перињон“ искључиво пије
безобразно, бахато!

Чувајте се браћо моја драга,
стихови су ови опомене;

чувајте се, не зовите врага,
он се крије у лику те жене!
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АU!

Да су ти кревети од сувога злата, 
постеље златне све.

Заувек одлазим, али не затварам врата –
ти се већ спремаш, идеш код ње!

Аu – злато има формулу,
златом си оковао њу.

Аu – злато моје, дај јој све,
све моје ноћи бесане!

Аu – злато има формулу,
златом си оковао њу;
аu – за мене злато је,
само без главобоље.

Упознала сам те временом,
све прочитам у погледу твом;

кажеш – излазиш са мушким друштвом,
ма, лажеш – опет си са њом!
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РОЗАЛИНА

Не знам ни сам како се створих 
у неком дивљем,далеком свету...

Сањам како се са крокодилима борих,
па се претворих у покретну мету.

О, Розалина, о сењорина,
за тобом дамари мог срца бију.

Нећу текилу – донеси вина
па пођи са мном у Србију!

О, Розалина, о сењорина,
за тобом дамари мог срца туку.

Нећу текилу – донеси вина
И не смеј ми се и не седај на муку!

Хтедох да пољубим то дивно лице,
те црне очи што душу греју,

мамуран као да зачух свице –
то ми се Розалина и крокодили смеју.
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САТИСФАКЦИЈА

Принцеза остави принца свог,
за добром госпом пати Бог,

стихови тужни, све риме празне,
нећу да плаћам свој део казне.

Утеха, сатисфакција,
то сам само теби био ја.

Не, не, нећу жаљење,
узећу пиће, пијан – лакше је.

Адам је прогнан за живот цео,
За Ђулијетом јеца Ромео;

Стихови тужни, све риме празне...
Нећу да плаћам свој део казне!

Слепи је Самсон плак’о за њом –
женом свог срца, за Далилом...

Стихови тужни, риме све као празне,
нећу да плаћам свој део казне!
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МОРАМ И ГОТОВО

Змију у џепу немој да кријеш,
на моме шлепу и ноћас пијеш;

трипујеш да имам кинту у штеку
типујеш на душу меку.

У мору има нешто,
морска лира нека

што ме вуче право на дно.
лажеш, мажеш вешто,

љигава си зверка –
само... морам и... готово!

Сипај једном у кола „чорбу“,
не пипај где сам ставила торбу;

трипујеш да имам кинту у штеку,
типујеш на душу меку!

Картице избаци кад рачун сине,
остави маци још кешовине!

Трипујеш да имам кинту у штеку,
типујеш на душу меку.
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ЛУСИЈА

Прошло је толико времена,
две-три седе власи сред мога темена,

и сам бог зна – зашто још волим те, Лусија?
Прошао је скоро век, 

ма четвртина бар,
а као да смо се упознали тек

и, да, млад смо пар!

Ја само намигнем,
она се насмеје,

зна да сам само њен,
знам да ми значи све.

Била си ми све,
зима и пролеће.

Живот је божији дар,
поново смо пар...
Ја само намигнем,

она се насмеје;
зна да сам само њен,
знам да ми значи све!

Ево ме, опет ја
На лудом камену;

Једна је Лусија,
Не требам замену.

Ја само намигнем,
она се насмеје;

зна да сам само њен,
знам да ми значи све!
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ТИТАНИК

Рекла си ми – нећу више!
Те ме очи преварише

што сијају чудним сјајем
па им душу дајем.

За тебе је љубав трик,
Мени кап отрова, теби река меда;

Нећу бити Титаник,
Чујеш, санто леда!

Рекла си ми – немам куда,
Са тобом би’ ишла свуда;
Ја помислих моја да си – 
Ко потопа да ме спаси?

Рекла си ми – сва сам твоја,
сада остах без спокоја;
срце све би да јој дамо,
остале нам лажи само.
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МОЈА ВОЉЕНА ДРАГАНА

Очи су јој два језера,
мед пао с усана;

она је моме срцу вера –
вољена Драгана.

Моја вољена Драгана,
срце ми не крије,

бићеш моја сваког дана –
е, то, жеља ми је!

Осмеси јој ко бисери,
а увојци врани;

неће да ме изневери
чежња ка Драгани.

Дуга коса сред рамена,
да ти памет стане;

не постоји лепша жена
од моје Драгане!
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БАМБУС

Весео је сунчан дан,
Ја за столом седим сам;
Карту пића узимам – 

Опуштен сам и уживам.

Твоја рамена су гола,
Црно вино и хладна кола:

Зашто дама седи сама и пије ђус,
Време је за – бамбус!

Твоја колена су гола,
Црно вино и хладна кола...

Музика почиње џумбус,
Заједно пијемо бамбус.

Свануо је нови дан
Ал’ ја више нисам сам;

И од сада што да кријем,
Искључиво – бамбус пијем.
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РЕКЛА САМ ТИ – НЕ!

Теби је све њено боље,
шта ја имам с тим?

Немам снаге, немам воље
да те променим.

Рекла сам ти – не!
Нећу жаљење, нећу кајање.

Нећу, нећу туђу срећу!
Рекла сам ти – не!

Рекла сам ти – не!
Нећу жаљење, нећу кајање.

Нећу, нећу туђу срећу!
Остани код ње!

Ти си такав увек био,
душа ме боли,

знам и њу би оставио
чим те заволи...

Неће моћи ове ноћи,
врати се код ње,

нек тугујем у самоћи,
нећу жаљење!
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БАРАЈКА ДЕВОЈКА

Једна слатка црна мала
на путу ме стопирала –
осмех ми од злата дала
једна слатка црна мала.

Барајево, Барајево,
мало Сарајево!

Ту живи срца мога бољка,
Барајка девојка.

Барајево, магистрала,
мала звезда обасјала;
срца део ми постала

једна слатка црна мала.

Да сам тужан није знала,
Да сам остављен...

Дивна, слатка црна мала,
Ја заувек бићу њен!
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ОПРОСТИТЕ МУ СУЗЕ МОЈЕ

Опростите му сузе моје
јер он одлази,

за нас двоје – готово је,
љубав пролази!

Пробали смо све – и не иде,
вреле, дуге пољупце,

пробали смо све – и не иде
летње и зимске

дивне сунца заласке;
пробали смо све
али презрело је 

воће што се
касно убере.

Праштајте сузе, због свих дана
што мој био је;

срећа нам је закључана,
нема хемије...

Опростите му сузе моје
за све црне сне,

промашена љубав то је – 
просто не иде!
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РАЗБИЋУ ЈЕ КАО ЗВЕЧКУ!

Како је само боје „уклопила“,
платићу јој бојаницу;

схватићу, мало је више попила,
али већ прелази укуса границу!

Код мене све се зна,
веруј ништа лично није,

таква сам ја
када браним своје

-љубавне територије.

Поручи јој да те се клони,
поучи да се од мене склони,

дискретно, позови се 
на своју „школу бечку,“

иначе не опра је ни Дунав, ни Сава,
има да плаче – постаће модроплава,

ја, разбићу је, 
разбићу је као беба звечку!
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ДАНАС ЈЕ РОЂЕНДАН ТВОЈ

Помисли ветре како је мени
јер мој је живот тако несретан,

ја срце своје дадох тој жени
а она са другим слави свој рођендан.

Данас је рођендан, рођендан твој, драга,
у кафани сам сам с’ рујним вином

док полако издаје ме снага,
узалуд се борим са судбином!

Данас је, рођендан, рођендан твој, злато,
за неког’ другог’ ти се насмејана спремаш;

а да још те волим, свима је познато,
али ти за мене грам љубави немаш!

Помисли ветре како је мени
јер мој је живот тако несретан,

ја срце своје дадох тој жени,
а она са другим слави свој рођендан!
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ЗАДЊИ ВОЗ

Данима и ноћима
сањам да сам Броз!?

Ма, ја сам њеним моћима – 
подлегао скроз!

Нисам Јожа Броз,
нисам Робин Худ,
твој сам задњи воз
што те прати свуд.

Недељама дугим
маштам да сам Робин Худ!

Она излази са другим,
А ја за њом луд!

Месецима тежиш 
да си јачи пол,

(немој да ми бежиш
и наносиш бол)!
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КАМИКАЗА

Равнодушан с девојкама,
све онако, у пролазу,
откада она није сама

подсећам на камиказу!

Камиказа, камиказа,
живот дајем за свој плен;

верујте ми, није фраза,
ил’ умирем, ил’ сам њен!

Камиказа, камиказа,
ја сам када си са њим.

и када нема ми пролаза
главом кроз зид пролазим!

Равнодушан с’ девојкама,
све онако, у пролазу...

Сада одједном немам срама,
подсећам на камиказу!
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ФОРМУЛА ЗА БРАК

Она сама остаје,
молећиве погледе шаље,

мада ми недостаје – 
ја ипак морам даље.

Одлазим до пустог отока,
да на миру ту дочекам мрак;
од Њујорка до Владивостока
све ми нуде формулу за брак!

Друга шири руке
марамицу стеже плачну,
прошао сам све луке – 
морам и ову брачну...

Трећа ми је срећа
као кулу осваја ме,
радости највећа – 
мој одговор је не!

Ветар престао,
ја сам нестао!

Памтиш само лик –
мрачан неки трик!
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МЕТЕОРОПАТА

Боли тело, шкрипи врат,
ја сам метеоропат,

време то је Брут, мој брат,
ја сам метеоропат!

Од времена апатија – метеоропатија!
Злоћудна симпатија – метеоропатија.

Наша тела савија – метеоропатија.
Као лутке навија – метеоропатија!

Болест препознатљива – метеоропатија,
болујем уз тебе ја – метеоропатија!

Метеоропати,
постали смо ја и ти,

метеоропатија,
чудан страх од времена!

Метеоропати,
Постали смо ја и ти!

Метеоропатија,
Горак укус времена.
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ЗЛАТО

Одлазим да купим злато,
јагње моје умиљато,

суво злато, петкаратно, мила,
само да би моја била...

Злато, злато, злато моје,
све ми узми – све је твоје;

бисери и брдо пара,
ово срце из недата...

Злато, злато, злато моје,
све му узми – све је твоје;

љубав моју, пуну жара,
ово срце из недара!

Одлазим да купим злато,
што си туђа – ништа зато;

суво злато, петкаратно, мила,
само да би моја била...
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ЧЕМЕРНО

Слатко било је до бола,
пољупци уз загрљаје

и трубачи насред стола,
мислила сам – вечно траје!

Слатко било је до бола,
пољупци уз загрљаје,
ја сам била само пола
улоге што нестала је...

Чемерно је срце моје,
чемерно, а куца лудо;

ноћас живи за нас двоје,
само то и – ништа друго!

Чемерно је срце моје,
чемерно, а куца лудо;

ноћас плаћа грехе своје,
само то и – ништа друго!
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