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МОЈЕ МАЈКЕ ЈАВОРКЕ ПЕСМА

Море, мачке те изéле,
мајка сам ти, дабóме.
Девет сам те мéсеци
под груди носúла.
Четвртак је бијá кад си се омачúја,
баш кад је локáл од станицу поодúја.
Избањáше те у врућу,
после у студéну воду,
па те дáдоше на мене.
Онó: ýста ти помодрéла!
А ја ýкај,
ýкај,
ýкај да те згрејем.

Тај смо ноћ ти и ја
ноћовáли на сламу, ко кýчики.
Чак сутра смо легнáли у кревет.
Да ми умреш ако те лажем!
Милáнка те ýјутру úзбања.
После дођé баба Нада, на Пáвловци,
донéла благу погáчу (да будеш благ),
Деска гу омесúла, и вика:
„Дај да му тýримо нешто да чита!“
Туго, реко, немамо у кућу никакву артúшку!
И онá óтиде дом и дóнесе неку нóвину,
тýри ти уз главу:
„Он је момчé, да ни ýчи писмо.“

А онó сиротúња, у Бога да се чује!
Залóжимо талýске само кад те бáњамо.
Несмо те обукувáли до четерéс дана,
нéсмо имáли у кво,
него у неки пашкýљи:
ја врзýјем руке, 
ноге искáчав!
Ја врзýјем ноге,
руке истрчáле!
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На кревáј жéне издонéле пóвоји, врчке...
Само ти баба Линка одéлце купúла.
Ујка Вуле беше дошáја, кобајáги свирáч:
Тáндере, мáндере,
тáндере, мáндере!
А онó једнá зима беше...

После, кад да проóдиш,
тате те врже сас шалчé под мúшку
(да не паднеш)
и држú те.

Е, кад прóоди,
у Пóток пут бéше направúја!
Све викаш:  -Тáнана, тáнана...
У Трошéвине ми жњéјемо,
изгорéја си, запалúја се!
А попци само рипав око тебе.

Пођемо на орáње.
Идемо ко Цигани:
понесéмо леб, и с леб, и теб,
и ајд у трндорúју!
Кад шпáрамо, 
ја те носим у руке,а ти ми спијеш на рамо.
Ће те изé нéшто ако те остáвим!
Ће ми рекнеш аверúм.

Кудé си спаја? Куде нас!
Па те једнý ноћ врзáмо у љýљку,
а онóј стáро пóче ровé:
„Одвојúмо се од детé...“
А како ли ћемо кад у војску отúдне?
И врнýмо те међу нас.

Три гóдине сам те дојúла!
Кад на овúја Бóбини деца мајка беше умрéла,
ти дођеш уз плот и слушаш:
„Те, плачев.“
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Ја дођó из њиву, а ти викаш:
„Маме, нећу ја више дуду,
да и ти не мéеш...“
Па пóвечера што имаше
и више дуду не пóтражи!

И такóј.
После пóрасте.

И квó ти фали саг?

                          - Ништа, мајко,
                          само пожелех
                          да још једном чујем
                          оне топле, старе,
                          гргутаве лепорекости.
                          Да чујем.
                          Да не заборавим.
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МОЈА ЦАРЕВИНА

Кад прескóчиш праг-планúну,
спустиш се у цáревину.
Онá нéје ко све друге:
нема злато, нема слуге...

Има бабу сас унýче
и деду у старо гýњче,
има мајку, татка има.
Шће ти боља цáревина!

Одáмно гу сазидáли,
све од тýглу  – квó ву фали!
Лети – ладно, зими – врућо,
куло моја, моја кућо!

Око танýр посéдамо,
а ложúце тропкав само:
кад чорбúнка, кад пасуљáк,
потпéченке, качамáк,
кво се треви,
па сви сити, ко цáреви.

Дођи óдма! Има место
и за тебе у мој престо.
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ГРУДВА СКИТАРА

Зима царýје и тера силу.
Обрáзи штипка, руке ми ладне.
Трпам сас деду снег на гомúлу
и правим место да нови падне.

Људи ленчáрив по целу зиму,
сам’ се дембéлив, пију и једу.
Гле, нека грудва однéкуд сину,
па по челéнку ýдари деду!

Бацú лопáту и јурнý на пут,
да вúдим кóме смића мој дека!
А он отрúса грудву од капýт
и нежно шапка: „О, моја бека...“

„Нема никога“, викам намрштен,
„кој гу бацúја, тај нéје крштен!“
„Полáко, синко, све це разјáсни.
Чекáо сам гу, ал’ много касни.

Ја сам туј грудву пре много зиме
бацúо увис, преко планúне!
Скитáра бела по свет летéла.
Саг се врнýла, па ме цунýла.“

Снег поче пада. Ми се смéшкамо,
летúмо негде, чак, чак, чак...
Из кућу викав: „На вас чéкамо,
дóђите одма на  качамáк.“
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Кад деда оде и стýпну на праг,
ја једнý грýдву бацú у висúну!
Кој зна кудé ће! И да л’ ће нáтраг?
И да л’ ми деда реко истúну? 

ТАЈНО ЈЕЗЕРО

Испод тéмељ, моја кућа
јéзеро ми тајно крије.
Ноћу чујем кад шапýћа,
кад с тáласи у под бије.

Сви у кућу кад заспúјев,
кобајáги и ја дремам,
ал’ чим први талáс пљусне,
за пловúдбу ја се спремам.

Па из черге таг исплóвим,
и скитам се, до петлóви!

И све бринем:  кој зна кудé
ћу отúднем с модре лађе.
Ће тугýје моја мајка
кад ми празан јастук нађе.
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БАПКЕ

Још у бачу лега
бела зимска черга.
Две вéселе врапке
прáвив по њум штрáпке.

А испод штрáпке
смејев се бáпке.
Смејев се ко луде
слунце да разбýде!

МОЈ ДЕДА

Мој деда целу зиму
из шáке трње скубé
уз кýбе.

Летос га сабирáја по њиве
да се с нешто занúма
док је зима.

Кад повучé трњчé,
стра га,
да несу боцке
пуштúле 
жиле,
да не извучé
из дубúну
неку
купúну...
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ЛАЖОВКЕ

Кад се ласте с пролет врнев,
сас њи ћу се баш посвáђам.
Обећáше: ће ме вóдив,
само да ги ја не гађам.

Моја реч је за мéн’ закон.
Живéле су ко царúце!
Скýпљав слáмке, гнезда прáљав,
летúв ваздан, дрмав жице;

подéвав ме, а ја – ништа!
Посмáтрам ги само ћутке.
Бацú и лáстреж. А обóр ми
пун сас ласте  и гугýтке!

Дођé јесен. И онé се
јутром  збирав, договáрав.
Ја се смешкам. Несам знаја
да и птице мож да варав.

А тéја сам свет да видим.
Ново небо, људи, место...
И затóј ћу с теј лажóвке
да прекúнем пријатéљсто!



17

СТАРИ БУНАР

Кој зна кад му око прогледáло!
Кој зна кýј се све туј огледáо!

Билú момци, тражúли си снашу,
чаврљáли уз кáмену чашу.

Жеђ гасúли грла и кóрење.
А саг жедан. За песму, збóрење.

Кад га месец с танки прсти пипне,
стари чекрк пóново му шкрипне.

Доста му је и тој што учúну
и покúдав конци с пáучину.

Децу бранив да у њега гвúрив,
плашив ги сас але и вампúри.

Евé, нема чак ни стару кофу
да извáдим бар још неку строфу.

МЛАДА КИША

Бацúше деца џилúт висóко.
Погодúше једнó óблаче у обрáче.
Евé га, плаче...
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СТВАРНА БАЈКА

Кроз наш сокáк не се жури,
ни се жури, ни се жмури.
Ко да је из рај укрáден!
Он је сав од цвеће здаден.

Вéтрови му по свет бели
збирав семе и пéлцери,
а слунце му шаре праћа.
Туј су човéк и цвет браћа.

Туј у пролет не зна ники
кво су људи, кво цветúки.
Кáртоп, божýр и шумáни
не успéвав код душмáни.

Али једнá кућа има:
греде, тугле и тамнúна.
Ни рýжице, ни љиљáни.
Плотéви гу ко пијáни.

Само слива међу трње
с пролет бели гуњ огрне.
Увек цвета, ал’ не зреје.
Целу јесен плачу стреје.

Од зграду се плашив деца.
Тамо, викав, има меца!
А некад је туј цветáла
баба Ружа са свог мужа.

Саг је божја баштовáнка.
Још гу чека слива ранка...
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Два дунђéра дошлú јуче
и Ружино праунýче.

„Кућу где се не борáви
и бробúњак мож обáли.
Све ћу“, вика, „да попрáвим.
А сливу ћу да остáвим!“

Притрчáмо и ми деца.
Кви вампúри, каквá меца!
Некој копа, некој риља.
Слива ће не благосúља!

Барабáр и женски радив,
перунúке уз плот садив.
Над њи пчела зузулáјка.
Наш сокáк је – стварна бајка!

БАБА-КЕВА ПЕРИНА

Кад на детé падне нека мука,
па не спије, само вика, кука,
доведéв га, да више не плаче,
куд баба Кеву, у нашо сокáче.

Онá умé старúнски да баје
с брашно, жарја, триста чуда знаје ...
Много вреди тој њојно шапкáње:
плач претвóри у слатко ћутáње.

С њег отéра стрá и почудúшта
и на детé – пâ си буде ништа.
Знам, некад се и на стари плаче,
али нéмав оваквó сокáче!
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ДВОБОЈ

Да л’ за зрно, да л’ за круну,
што се бијев – кој ги знаје.
У авлúју дигли буну,
квачке викав, куче лаје!

Поплашúли се шóчики,
летú пердá као плева,
избуљúли сас очúки
и ћутúв док прође џéва.

И слунце се чак прóбуди,
енé га на вр планúну,
у петлóви гледа луди
што се ваљав у прашúну.

Ћерамúде звецкав с куће
док се онú бесно кљујев.
Љуто ги из черге вруће
жене кунéв, мужи пцујев.

Само деца мирно спијев,
јáгањчики бели, меки.
Једúно ги у сан дошлó
ко зéмљотрес да је неки.
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ТУЖНА ПЕСМА ПИЛИ-ПИЛИ

Мајка пева песму ПИЛИ-ПИЛИ.
Тужан глас ву кроз мâлу путýје.
На шпорет ву врела вода цвили,
тој за неко кокóче тугýје.

Ко-ко-ко-ко којé да увáти?
Голошúче? Или ће грáорку?
Муке њојне не зна род крúлати,
па све трчúв куд моју Јáворку.

З’ч’с нестáше зрна мумурýзна.
Све отóше. Оста ћулумáјка.
Два бисера из два ока слýзна
спýшти пред њум моја добра мајка.

...

Супа беше ко за царско славље,
шаргарéпа златна нарéцкана,
ал’ багúмке да попрáвим здравље,
ја болувá – још нéкол’ко дана.
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ОНÓЈ

Што ми, мајке, сан рáзгруши?
Полагáчке... Ћу се дигнем!
ОНÓЈ што ми у сан беше
никад више нећу стигнем.

Да л’ је биљка, животúњка,
створéње ли неко божје?
Пушти да још мало спијем.
Испод трéпке онó мож је.

Оћу да га из сан óтнем,
у авлúју нек ни стој,
па куј  прóђе, ће се чýди:
„Каквó је ОНÓЈ? Каквó је ОНÓЈ?“

Óтиде у њиву мајка.
Ја у јáстук главу гњýрим.
Трéпке силно, чврсто стискам...
Ал’ изглéда џабе жмурим.

ОНÓЈ ми се не пóјави!
А већ морам из пижáмку...
Вечерáс ћу рано легнем!
И ћу да му турим замку!
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ЈУНАК

Сто мудрости деда рекја ми је, 
ал’ данáске дођé ми на знање:
НЕЈЕ ЈУНÁК ОНАЈ КОЈИ БИЈЕ,
ВЕЋ ЈЕ ЈУНÁК,  КОЈ ТРПИ ТЕПÁЊЕ!

Гледај, дедо, како се јунáчи
док ме мајка с неку метлý лема.
Ја се храбрим: „Стегни се, не плáчи!
Такáв јунáк од Косово нема!“

Па прикóчим и нагáзим с петý:
„Óдмак, мајке, да бáциш метлý.
Баба Линка, знаш да рекла ни је:
Не се жени кој се с метлý бије!

Затóј неће да имаш унýче.
За вутáрку, кој ће да те вуче?
Кој ће да ти напýни тестúје?“
Е, туј мајка батáли да бије.

Ја извýко овýј главу живу,
па си лего испод модру сливу.
А од небо,  кроз грањке ме гледа
и смешка се мој покóјни деда.
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РЕЧИ СУ КО ЦРЕШЊЕ:
ЈЕДНУ УЗНЕШ, А ДЕСЕТ СЕ ЗАКÁЧИВ ЗА ЊУМ!

(кочанске мудрости)

Алáл ти качамáк! (Свака ти час!)
Без ујку, ништа не бива. Без ујку нема ни ујна.
Будáлу и врзано куче изедé, не знаје колкú му је ланац.
Детé иде по чувáње, а куче по комáт.
Докле детé не заплáче, мајка га не узúма.
Да папрúче неје љуто, и куче би га у бачу изéло.
Две лубенúце под једну мишку не мож да носиш. 
Игра мечка куд чúчини, ће дође и куд нас.
И  крава дава млекó, ал’ кад га расúпе, све ти џабе.
И кýсо кýче умé да се радýје, само му фали реп!
И цар легне да се ручак слегне.
Једнá рука и у море жедна.
Кад остарúш, ће видúш.
Кад се кола искршив, пут се нађе.
Кад се куче наýчи на касáпницу, тешко се одучýје.
Кад се сиромá зажéни, и гоч се ицéпи.
Којá рука дава, тај се целúва.
Кој не чује, две знаје.
Кој се чува, и Бог га чува.
Кој си седú под крушку, он си крушке једé.
Кудé је танко, туј се кида.
Мама на тату, тата на маму, остáдоше деца нетéпана.
Мајка и кад тепа детé, онó пâ вика мама.
На сиротúњу и Бог помáга.
Нема нигде омéсено па обéсено.
Нема нигде –седи леба да те једéм.
Обрáмо зелéн бостáн, још колúбу да запáлимо! 
Од будáле семе нема, онú сами ницав!
Под његóво дрво лад нема, посéкја грањке.
Сас голéму крошњу се не иде у фáљене јáгоде.
Свака кука на куд себ’ вучé.
Сврака иде од колáц на колáц док се не набодé.
Што ми испуцáше лејке! (Баш ме брига!)
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И НА ПАРЕ ОВЧАР ТРЕБА

Дóђе ујка. Да ми банку.
Од радос до небо рипкам.
Турим гу у лево џепчé
и док шеткам, ја гу пипкам:
„Туј је, туј је!“

Дође баба. Из пешкúрче
да шићéрче, банку да ми.
И њум турим у џеп леви.
Туј се играв и звецкав ми:
„Туј смо, туј смо!“

Кво да купим? Свашта оћу.
Све ми мило и све драго.
Жеље крупне, паре ситне.
...Чек да избрóјим моје благо.

А бре, кам ги?
А бре, кам ги?
Леле, леле,
изубúја сам ги! 
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ДОБРОЈ’ТРО, ЊИВО

Слунце звоно клати
кроз јутро сањúво.
Роса листé злати.
   „Доброј’тро, њиво ...“

У срéд брáзду деда,
дрвце суво, криво,
сам лепóту гледа:
   „Доброј’тро, њиво ...“

С око слуза капну, 
болно, невúдљиво,
па и онá шáпну:
   „Доброј’тро, њиво ...“

ЗВОНО

Ућутáло се поље и слуша:
Заштó ли бије звоно црквéно?
Да л’ у рај иде нéчија душа
ил’ је данáске слово црвéно?

Ветар це брзо из селó врне,
ће каже има ли марáме црне.

Младо се жито брине у брáзду.
Одáмно неје видéло гáзду.
Свако листé на куд пут надзрћа
и чека ветар. Што ли се не врћа?
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КАД МОЈ ТАТКО ЦЕПИ ДРВА

Чим ýзне секúру,
петáл одмá бега:
не знá за куга је
– за дрва ел’ њега?

Он уста нашýпи,
свúрка враголáнку,
и ко да је перцé
узúма цепáнку,

намúшћа гу, гледа,
ко да му је прва.
Ал’ кад крене, за чáс 
нúкне брдо с дрва.

Ја секúру узнем
кад не гледа ники.
А петáл? Ич абéр,
викне и пúлики!

УСАМЉЕНО ДРВО

Од грање му место воће
висúв туге и самóће.
Неки пут за лисја доњи
дође ветар, врже коњи.

Одмóри се, па кад клисне,
отресé му цело лисје.
Дрво тугу пâ огрне
и чека да нéкој сврне.
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СРАМНИ ГОСТИ

Кад ни дођу гости срáмни,
ја се скитам док се стáмни.
Не питýје мајка: „Де си?“
Нема време, готви, меси...

Ја у свако ћошé ргнем,
ко да се од лáнац тргнем!
Пáучине све ицéпим.
Кво ти не се таг исéтим!

На срéд тáван правим чамци
за мачóри и погáнци.
На багрем се укентéрим
сврачја јајца да измéрим.

Дуд калéмим на копрúву
и на петлá чéшљам гриву.
Потéпам се сас тројúцу,
закúтим се сас модрúцу...

Мајка с гости обедýје:
„Данáс му се глас не чује!?“
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СКИТАЊЕ

Често ми шýкне
да негде штýкнем,
да се одклéндзам.
Ал’ – кудé? Не знaм...

Да л’ ћу сас слунце,
ел’ ћу сас птице?
Да л’ ћу сас ветар,
ел’ ћу сас облак?
Све су тој стари
добри скитњáри.

До слунце тркнем,
мéсечину сркнем,
и ветар скубнем,
и облак шутнем...
Диза џеву свет
да сам џенабéт,
а ја се смешкам
и табáни чешкам
за ново скитáње.

ДУД

Дигнýја главу до Бога!
Ишáја би и он у свет,
ал’ га деца с нишáљку врзáла!
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КИТКЕ

И ноћáс ме сан не ваћа.
Моји снови кој зна де су.
Месец и ја, тужна браћа,
глéдамо се кроз завесу.

И звезде ги нема више,
очукáле се од грање.
О, ноћáс ми све мерúше
на плакáње, на плакáње.

„Крава ни се тели, брго“,
кроз зáвесу татко виче.
Месец рипну! Ја се трго!
Побéгоше тужне приче.

Отрчáмо у кошáру:
телéнце у сламу лега!
Као Булка има шару
на вр’ челó : два белéга.

И китку му тури ћале
од урóци, почудúшта.
Месец и ја, две будáле, 
од плакáње – нема ништа!
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ПЦУВАЛО

Кад мој деда
почне пцује,
тој је да се записýје!

Ће ти треба
три писаљке
док дођеш до триста мајке!

Ће ти треба
цело блокче
док дођеш до мило бокче!

Он си пцује,
пцује, пцује...
Ко да чита, рецитýје!

Из бисáзи
ко да сéје!
Тој му личи, женá неје.

Тој ћу и ја,
саг сам дечко.
Пцýвало ми још малéчко!
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ПИЛЧЕ

Над авлúју док летéла,
испáло на свраку неку
једнó пилче, грутка бела,
једнó клупче с вуну меку.
Уз дрвнúк се шћућурúло,
све га болú: ноге, крило...

Цел дан га је крадивýчка
тражúла ко гладна ала.
Јурúла гу наша кучка
и баба гу пустосáла:
„Иш, одáтле, áле те!
Што баш овдé нáлете.“

Нађóмо га кад мрак пóче
и турúмо уз фурýну.
Пред легáње,  тој сирóче
свако детé трипýт цýну.
Заједно смо с њег цивкáли.
Не знам да л’ смо тај ноћ спали.

Зачáс пиле петáл поста,
шарéн, гáћес, с ћулумáјку.
„Нéје он за празник, госта“,
молúли смо нашу мајку.
„Нек се шета као паша.
Мож је нека срећа наша...“
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Ал’ не само нешто копка:
Заштó никад не зáпева?
Видúмо га, с крила тропка,
али му гу песма нема.
Кад га сврака онáг крала,
мож му жичку искидáла?

ЈАЈЦÉ САС ЧЕТРИ ЖУТКЕ

Кад ћулумáјка рипне из сламу,
почне да крека, диза галáму,
да уз Морáву чýју сва сéла
какó је онá ýправо снéла!

Друге кокóшке гледав гу ћутке:
„Ко да ву јајцé сас четри жутке!?“
Петáл се смешка, áла несúта,
па рипне на њум да ву честúта.

Мен’ ме срамóта, гледам кроз трепке
тог љубáвника сас врторéпке.
Он, ко капетáн подúгне главу
и манда кресту као зáставу!

Такóј ћу и ја носим тробóјку
кад голéм буднем. И нађем девóјку!
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ЋУТЕК

С прут непоткáстрен
некад мајка бије.
Ко да несам њојан,
дзверив се комшúје!

Туј нема бегáње,
превршена мерка.
Рéкаја сам стопут:
Боље да сам ћерка...

Удáра ме онá,
забрáви на бројку.
Знам да такóј не би
тепáла девóјку.

После кришком плаче,
крије гу муштáкла,
и гледа ме тужна
кроз прóзорска стакла,

и слузе ми брише,
и због све се каје...
Овóј за њум неје.
Татко с ћутек знаје!
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ДУГА

Са небо се јавља божји гочобúја.
Спрема се над поље тешка градобúја.
Црна се тамнúна створи усрéд пладне.
Голéма ће киша на берићéт падне.

Крава диза главу, и онá страýје.
Зна кол’ко су страшне теј летње олýје.
Амрéл отворúла једнá стара крушка,
ал’ не смéш под дрво кад почне градýшка.

Џóпке ми већ мокре, а грбúна гола.
Мајка вика: „Брзо, бéгајте под кола!
Ми волимо Бога, овдé смо сви наши.
Тај што горе пуца, Он тој други плаши...“

Онá такóј збори да ми стрá ублáжи,
али Тај,  што свитка, можда мене тражи? 
„Неје, сине, неје,“ татко с мајку вика,
„насмéј се, не жмýри, тој те Онáј слика.“

И почéше одмá неку причу другу.
Баталúмо муње, саг чекамо дугу.
Чим невреме прође, онá ће засúја,
а - кој не види дугу, дугáчка му шија!
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ГОТОВÁН

Мрзим кад ми викав да сам готовáн,
и док се обрнем, онó – готов дан!
Ја идем полáко, да закáсним нећу.
Онú што се журив, прескóчив и срећу.

Мрзим кад ми куче узме ладовúну.
Ручáк не рачýнам кад је на брзúну.
Ти што потрчкýјев, несу моја браћа.
Човéк само бýве на брзúну ваћа.

Мрзим тој што неје сваки дан недéља.
Зéмља Дембелúја, тој је моја земља.
Кажу, за будáлу, увек пóсо има.
Али ја се чувам, ич ме не занúма.

Легнем на грбúну, ýвис све четúри.
Око мен’ бробúњци, пчеле и лептúри;
тамо људи копав... Пуно цело поље!
Кад гледа са стране, човéк вúди боље.

Мрзим кад сам жедан, а бунáр долéко.
Мрзим што дубóко úскопа га неко.
А мрзим и даље да сас тебе збóрим,
па óдо под крушку, да мозак одмóрим!
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НАМЋÓР

Деси ми се па ме ватив
неке моје бесне лутке.
Све ми смића и свет мрзим
oд бробúњци - до гугýтке.

Ко да сам од туђу сорту,
ил’ од неку бесну семку.
Таг ми бегај испред очи,
испред очи, испред сенку.

И искршим обе веђе,
и нос дигнем, челó збрчкам,
па мир немам ни секýнду,
горе – доле, само трчкам.

Испред ноге све шутúрам,
да л’ је кýче, да л’ је мачóр,
и од мене на свет нема
већи баксýз, већи намћóр.

Кад све прође и пуштив ме
онéј моје бесне лутке,
ја се смешкам и свет волим
од бробúњци - до гугýтке!
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ЦРВЧÉ

Слушам док се  жалив стари Кóчанчани:
„Да је једнá мука –с шићер  да се рани...
Ал’ муке се котив, једнá другу стиза
и док човéк живи,  на челó ги низа.“

„Благо си га на вас“, викав на малéчки,
„ви не знате јоште кво је живóт пцéчки.
Обелúв старéји док ви порастéте.
Нема на свет боље него док си ДÉТЕ!“ 

Ако смо малéчки, и нас вáћав кризе.
Свакога човéка неко црвчé гризе.
Џабе се он смешка, џабе тура маску.
Једé га узнýтра, као сипац даску.

Татко се испýца, дерé се и свађа,
а ја мора кријем кво ми се  догáђа.
Ако нешто рекнем, викнев ми: „Занéми!“
Неће ни да чујев за моји проблéми.

Кад се ја ожéним и кад се отáтим,
ћу поштýјем децу! Умéм да ги сватим.
Из гнездó малéчко голéм сóкол прне!
И кáменче ситно, ал’ кола óбрне!
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ШТРОКА

Наш се бате у Јужну Морáву
стално бања кад запóчне жега,
ал’ чим шкрокне и загњýри главу,
рибе почнев да бегав од њега.

Тражив рупу којá најдубóка
и кријев се у муљ и у тињу.
Кад он плива, то је таквá штрóка,
замýти ни реку лепотúњу!

Вáздан кисне прашúну и блато
што сабúра по селски сокáци.
И у песáк тражи неко злато,
ко штрк да је с онú голи краци.

Једанпýтке напипáја змију,
па рипнýја пóбрзо од зеца!
Никад више не зáгњури шију.
Од воду се и данáске штреца.

Саг дóсадно у нашу Морáву.
Течé време. Никако да мине.
Тужне рибе стално дизав главу
и надав се  -да ће бате смине. 
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ЖИ’ МИ ОЧИ

Је л’ ти реко, лепóтице,
пази се од лубенúце.
Теј бостáнске намигýше
тражив младе жедне душе.

Црвењáјке и медéнке,
танке корке, ситне семке!
И добрúчке, и мекúшке!
А ти зидаш брдо с кришке.

Душа оће, рука бира,
ал’ стомáк ће експлодúра.
Дињољýпцу мој áлави,
кајúш одма олабáви!

Саг ће почну сцене мучне:
не мóж нигде да се чучне!
Рефлéктор од слунце сија,
поље рамно ко тепцúја...

Нигде жбуњчé, нигде густиш
па да клекнеш, да се спустиш!
Слободно у булке скочи!
Ја ћу жмијем, жи’ ми очи!
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ДВОДИНАРЧЕ

Пет минута киша је лила,
тек прашину угасúла.
С босе ноге већ трчкáрам
и по земљу штрапке шарам.

Рипкá, рипкá, као врапче
и нагaзú – дводинáрче!
Ко дукáче златно сину
испред мене у прашúну.

Од Бога је мени дато!
Узéдо га, скинý блато
и - пођó у посластичáру!
Да потрóшим овýј пару.

Успýт мислим: „Еј, динáрче,
док ја певам, други плаче...
Још те тражи по џéпови,
кунé себе и лопóви...“

Таг одлýчим: Правац дома!
Ни слáдолед, ни бомбóна.
Све по исте штрапке газим
и на своју срећу пазим.
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ВОЈНИЧКА

Наш ће бате буде војнúк.
Дошлú трубáчи чак из Бојнúк,
па смо сви срећни, али изглéда
највише се радýје деда.

Кад бате прође, он се успрáви
и стане мирно да га поздрáви.
Стално корúсти неку прилику
и вади своју војнúчку слику.

А слика жута и поцéпана.
На њума деда до капетáна!
Убав, млад, висóк, прав ко тарáба.
Не га је џабе чекáла баба!

Две гóдине му писма писáла
и на мéсечину уздисáла.
А саг унýка у војску прати
и моли Бога да не зарáти.

И мен’ ме грли, па од праг вика:
„Још да дочéкам овóг војнúка!“
А мен’ срамóта, селó ме гледа.
Какáв војнúк! Голéм два педа...
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БЕЛО КАМЕНЧЕ

На пут дотрчáло
ко неко детéнце.
Чијó је? Одóкле?
Да л’ је врáпчја слуза?
Да л’ небéско пуле?
Под јастук га чувам.
Спијем ко уз клáденче.
Цел ноћ ми шáпка 
бéло кáменче.        

МОЈЕ НЕБО

Кад од радос оћу литнем,
светлú небо, златан грумен,
па ми дође да га пипнем
и ко брата да га цунем.

Кад ме скепчав тешке муке,
небо с мене плаче кише
и видúм га: пружа руке
да ми с челó бол обрúше.

Сјај ми чува, и тамнúне,
и мој облак, дугу, врапче...
Не дáм ником да ми скине
моје небо, моје капче!
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KОД СТОЈÁНА МЛИНÁРА

Идем сас татка у воденúцу.
Тéрамо кола пуна с пченúцу.
Тóчкови крцкав, па брине тате,
душéме гледа, пипа канáте.

Млинáр úзмери жито на вагу,
па трља зрно, да л’ има влагу.
„Суво је“, вика,  „нема гламнúцу,
деца ће једéв леб и бáницу.“

Пóче мељáва. Пред млин ко сабóр!
Триста човéци и једáн мачóр.
Смејев се, причав, пијев и пушив.
У млин кад óћеш, из млин – кад пуштив.

Кад татко пóче да пуни џаци,
брашно сас шаку на мене баци.
Ма, обећáо он још дома је
да ће смо бели као óмаје.

Саг једва чекам да стигнем дóма.
Мајка ће меси погáчу óдма!
Врућа погáча и сир велúја!
Из млин дошáја њојан делúја!
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ЧОВЕК СЕ УЧИ ДОК ЈЕ ЖИВ (а умре ко будала)

Много сам волéја да слушам каквó зборив старéји, на пут, у млин, 
уз ракијицу, на славу. Стáнем пóдалеко, кобајáги нешто гледам, петљам, 
а ја слушам њине приче: лóвачке и мóмачке, војнúчке, вампúрске… И 
такој, доклé бé још малéчак, кво ти не  сам чуо. И запамтúо! Па оћу и 
на теб да кажем. И ти да знаш. Тој су голéме истúне.

Овај је лескóвачка. Узми плајваз и напúши број 1. Е, тој ти је 
кад само једáн знаје нешто, само он. Е, саг поред тај 1 напúши још 
1. Видúш ли да је тој 11 – једанáес! Такој буде кад нешто ти једáн 
знаш, па тој кажеш још на једнóга, па ће он на другога и такóј ће си 
сви знајев. Затóј запáмти да су 1 и 1 једанáес! И не поверáвај се ни на 
једнóга. Питај Лескóвчани ако ми не верýјеш!

Билú два брата, много сиромáшна. Неје имáло куче за кво да 
ги уáпе, али, билú су и много несложни, па се решúше да се одéлив, 
да подéлив  тој што имав и да свакој за себе ствара и сам живи. Од 
имовúну имáли су само две куке што се бакрáчи (котлови)  вешав за 
њи. И онáј најстарéј брат овакóј изврши поделу:

„Евé, брате, куку тебе, а куку и мене!“
                                                    
А КАКВÓ ЈЕ ТОЈ?

Проведи ме од петлá, од куче ме неје стра?
- Глиста!

Отуд брег, отуд брег, а у средину веје снег?
-Кад мајка сеје брашно у вогáн!

Лајка лаје у горúне, чак се чује у долúне?
- Секúра!
А једанпýт сам чуја и једнé загонéтке које су Аца Бабић и још неки 
шапкáли, да ги не чујем, али ја сам добро начуљúо уши! Ко зајче.
Бабино зинýло, а дедино виснýло?
Да неје бабино и дедино, цел свет би помрéја!
- Бунáр и кофа, бунáр зјајú а кофа висú!

Тетка одоздóл, тетúн одозгóр, а дéца се око њи радýјев?
- Црепýља и вршњúк, а деца около чекав врућ лéбац, црепуљáн! А 
како се меси црепуљан, ћу ти испричам други дан.
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ЧАЧКÓЉИ

Немóј се бијеш, ће чује бате!
Његóве шаке као лопáте.
Ће те ицéпи ко стару канту.
Таквú чачкóљи добро га памту...

У нашу кућу и фамúлију
не волив свађу ни да се бију,
ал’ не дај, Боже, ако зарáте,
прво се чује: „Викајте бате!“

Чим га спомéну, престáјев битке.
На другу страну подвúјев шипке,
ко да ги дрмну четúри грома,
па све гýзачки бегав си дома.

Затóј ми никад несмо видéли
какó тој бате прáвдину дели, 
ал’  прича иде и шири славу.
Наш бате познат и у држáву!

Саг ћу га викнем, тој тешко није.
„Бате! О, бате! Овáј ме бије!“
Што бегаш, стрино?! И тебе стра те!
Пâ без тепáње пóбеди бате. 
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БАТЕ ЋЕ СЕ ЖЕНИ

На одéло пази, бира кво му личи.
Огледáлце носи, сваки дан се бричи.
Чим помéну свадбу, одма удремéни.
Све ми тој мерúше:
Бате ће се жени!

Неки пут узврцка, недосéд га ваћа,
с татка се спорéчка, смићав му и браћа.
И на мен удáра квокавци жéжени
кад му нажмикýјем:
„Бате ће се жени...“

Ја сам још малéчак, још за свадбу несам,
а бате је тамáн: убав, млад и бесан!
Ја ћу буднем девер сас пешкир вéзени.
Једва чекам кад ће
БАТЕ ДА СЕ ЖЕНИ!
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ЉУБАВ

Има једнá врторéпка,
чим ме сретне, онá трепка.
Онá ће се љубавúше,
не знá дзиву да обрúше...

По другáчке, две поштáрке,
праћа писма, љуби марке,
пише свашта неписмена:
Оће да ми буде жена!

Због љубав се усукáла,
већ три ноћа неје спала,
сањáла је наше бурме,
и због мене оће умре!

Ја сам био тресак, силан.
Саг сам тужан и ýилан.
Ко да ме је омајáла
тај што би се саг одáла?

Викам – нећу, ал’ гу оћу!
Почé да не спијем ноћу...
Да л’ сам стварно толко ýбав?
Да л’ тој мене ваћа љубав?
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ЈЕДИНЧЕ

Једнó без дно, кажу за једúнче.
Ја не волим да слушам теј приче.
Тој не знаје кој неје патúја,
око ког су сестре и братúја.

Ваздан правим сабље и кубýре,
занесéм се ко пинтер у буре,
па се тргнем: „Шће ти тој орýжје?
Кам’ ти војска, мој несрéћни друже.“

Киша прóђе, па поток надóђе.
Воденúцу правим на ýлицу,
али џабе, тој су само жеље:
нема брата да жито самéље.

Берéм црешње, качим се на вршке,
па ги гледам: све по две на дршке!
Да је мене сестрá близнакýља,
да се брине док се црешња љуља...

Мора нађем једúнче девóјку
да заједно лечимо туј бољку.
Самотúња, мука очиглéдна.
Једнá рука и у море жедна!
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ВРСНИЦИ

Кућа до кућу смо ја и мој врснúк.
Исто не слунце печé под вршњúк.
Али, ипак, он је од мене по бољ.
Ми сиротúњке, голи ко пиштóљ.

Ја се с њег’ дружим. Живи ко цáрче!
Не зна за нема, не зна да плаче.
На њи све иде ко подмáзано.
Негде је горе такој кáзано.

Мучи се и мој татко ко Исос Кристос,
ал’ нема боље, све ни је исто.
„Син ће не спаси“, мајка се смеје,
„и  нас ће слунце једнóм огрéје...“

Затóј ми школа неје на терет.
Нe мислим само на леб и кревет.
Ја чýвам краву и књиге гýтам.
Ће дóђев ваљда моји пет минýта...

У главу већ видúм обóр и кућу,
врапци и деца по њум цвркýћу.
Лéса гвоздéна широм отвóрена,
а  ја комшúју нудим с ракúју:
   „Цугни гу, бате, из ново лојзе.
    И моја врба родúла гројзе!“
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НЕСАНИЦА

Књига ми уз јастук
склопúла корице.
Мен’ очи ко жабе!
С несаницу борим се.

Молим доброг Бога
и дању и ноћу:
„Шће ми кило памет?
Ја грам срећу  ’оћу!“

Мајка ко да чула
овýј моју молбу,
пошто сви заједно
спијемо у собу.

Пóмери ми књигу
и ýшушка ћебе:
„Ајде спавај, чедо.
Ми смо туј, уз тебе.“

Ја заспúјем, али
-ко врапче на грањку.
Тешки снови терам
од татка и мајку.
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СВИРКО

Кад сам срећан, кад ми тешко,
ја сам Свирко, ја сам Смешко.
Да л’ у кућу, да л’ у поље,
ја сам увек с добре воље.

„Детé нашо“, вика ујче,
„мýзикално, ко славýјче.
Па кад тол’ко воли свирку,
купите му армунúку!“

Молú татка, молú мајку
да ми купив дугметáрку.
Море, каквá армунúка...
Не разýмев ýметника.

Збогом, моја жељо пуста,
и даље ћу свиркам с уста.
Туј, у гушу, где се плаче,
дао ми је Бог свирáлче.

Једнó јутро, те га ујче,
и голéми куфер вуче...
Моје срце и саг шапка:
„Маме, тате! Гле, далáпка...“
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ТЕСТАМÉНТ

Деда штапчé на грбúну мéтне,
па заједно пођемо у њиве.
Око нас су бразде берићéтне,
úзнад главу две шéве брбљúве.

Таг ће  деда:  „Почé заборáвљам...
Једнó јутро - ћу забрáј’м да дишем.
Али, сине, аманéт остáвљам:
имáње ћу на тéб’ да препúшем!

Вредне руке имаш на дéдицу.
Речи су ти пáметне, госпóцке.
Кућа ће ни има напрéдицу.
Њиве неће зарáсну у бóцке...“

Жито шушка, а ми уздúсамо
док гледамо где су наше међе.
Мен’ је драже оној непúсано,
што ми  љубав дава у наслеђе.

„Живóт с тебе, приче и савети,
то је нешто што се не мóж мери...
Тој су, дедо, твоји аманéти,
а не земља, њиве и éктери!“

Деда  штапчé у пченúцу баци!
Док ме љуби, чујем  -тешко дише...
Слунце спремно, зашиљúло зраци,
чека да му тестамент потпúше.
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ДУДИНКЕ

На мојег другáра као шинúк глава.
Никој не зна кво се у њума дешава.
За четúри прста од моју је вишља.
Служи за шишáње и да свашта смишља!

Данáс смо шетáли гаће по сокáци.
После смо бројáли кол’ко има врапци.
Ал’ џивџáни бегав, у грање се крију,
па је измислúо нову играрúју.

Испод дуд легнýмо (цел дан смо одúли!)
и зинýмо као гладни крокодúли.
Саг ће изберéмо од нас победника:
комé прво падне у уста дудúнка!

Зевáмо, чекáмо... Ниједнá не мрда!
А грбúна болú, оздóл земља тврда.
И таг нешто шљисну! Мој противник врисну
и поче да вика: „Да л’ је тој дудúнка?

Ко дудúнка мека, али неје слатка...“
Тој га поздравúла озгóр једнá врапка!
Гле, како се врцка и сас репчé шара!
Лично се подсмéва на мојег другáра!

            Тој беше одáмно. Саг смо штрби старци.
            А дуд јоште рађа. И још цврцкав врапци.
            Ми се присéћамо и врћамо снимке.
            Баш ни се понéкад приједéв дудúнке. 
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УЧИТЕЉСКА

Мóју ýлицу викав Свéзнајућа.
Учу има свака друга кућа.
Паметна је ко књига, ко свеска.
Какó не би кад је ýчитељска!

Друге мâле сас жито се фале,
ил’ се гордив кад ги сливе родив.
У мој сокáк чуда се догáђав.
Мало-мало, па се уче рађав.

Једáн шврћа родúја се јуче.
Ми већ знамо, и он ће у уче.
И мен’ спремав за тој од детéто!
Али ја ћу у нешто девéто.

Ћу наслéдим Загóрку и Пишту.
Слáдолед ћу правим на дечúшту. 
Ораслúке и слатки чибýци
ће купýју деде и унýци.

Па јáбуке тýрене на дрвце!
Поглéдаш ги, заúгра ти срце.
Потресýљци, тулýмбе, баклáве...
Има људи улаз да заглáве.

Традúцију нећу да промéним:
с ýчитељку некад ћу се женим!
А деца ће, на мајку и татка,
да си буднев ПАМЕТНА И СЛАТКА!
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НАПОЛИТÁНКЕ

Кад пођем у школу, мајка ми дâ банку
да успýт купим наполитáнку.
Там’, куде ради Тоза Бакáлин,
да кажем број’тро, да се захвáлим...

Други пут вика, кад паре скупи:
„Немóј жељýјеш, нешто си купи.
Свашта продáва Тоза Бакáлин.
Кажи му број’тро, после захвали...“

Такóј си беше док ме издáли
Деле Служúтељ и Тоза Бакáлин.
На мајку рекли каквó ти не:
место ýжину, купýјем нóвине!

„Ја давам паре на бата Блеска,
а на њег’ дража Весела свеска!
Дома се јéдва крај сас крај крпи,
он чита штампу и – гладан трпи!“

Такој се мајка љутúла силно.
После ву беше помáло мило:
„Мож’ ће некакву школу изýчи?
Да се кроз живóт бар он не мучи!“

Од таг заједно збирам паре с мамку
за Дечје новине и  - наполитáнку. 

Кочане си је ýчитељско селó. Пукóвац пун с армоникáши, а Кочане с учúтељи. 
Па се шалив, викав – бациш се на куче, а погóдиш армоникáша! Овдé је  школа 
отвóрена још 1879. године! Óдмак по ослобођéње од Турци. И тој у турску кулу, у 
кућу на господáра од селó. Баш у мој комшилáк, у сагáшњи обóр на Борка Јовића. 
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МАЈКЕ

Мајка бесна: „Не мóж људи спију.
Шарка сву ноћ лаје пред капúју!
Свадбу тера сас некол’ко кера.
Једнó бело дошлó од крај село...“

Ал’ тај мука брзо се забрáви
кад се кутре једнó јутро јави.
Ја из черге, још дрљав и пóспан,
јýрнем под кош и нађем ги -осам!

У сред сламу сискав своју маму.
Онá жмирка и с њушку ги дирка.
Једнó -бело, а седам су -сури.
Викнем мајку: „Пожýри, пожýри!“

Ко да ни се опрасúли праци!
Па кад чују другари -ортáци!
Те гу мајка, носи комáт леба:
„Уморна је, саг ву снага треба.

Кад проглéдав, ће раздéлиш седам,
а бељáјку ће чувамо с мајку.
Мнóго деца! Треб’ нарáним све то...“
(Туј рачýна и мене, девéто!)
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ЛЕГАЛО

Ја сам на гости. Чак у Зáплање!
Дођé прва ноћ и брег зáтамне.
Баба ми ново дóнесе ћебе
и вика: „Синко, ћу спијем с тебе...“

А кад легнýмо, узе ми руке
да ги загрéје у њојне пáзуке.
Там’,  где дојúла ћерке и сина,
још се осéћа иста топлúна.

Причá ми, певá, па после заспа.
У топло сопче тишина наста.
Лéгало туђо. Jа не мог’ спавам.
Друштво ми правив миши на таван.

Товáр орáси ко да тркáљав!
Почéше да се петлóви јављав...
А баба пућка и с уста мрда.
Ништа не чýје, на уши тврда.

Ујутру рипну: „Леле и туго!
Никад не легá овóл’ко дуго!
А с теб ми ýбаво!“ И туј ме цуну,
па поче трчка око фурýну.

Слунце óдјакну, људи се дизав,
а мен’ цúганчики топþв пристúзав!
Ваћав ме сништа, не видúм ништа...
Сам’ баба Линку - док носи палачинку!
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ЛОПÓВ

Фамúлија му поштéна, знана.
Он се родúја ко бела врана.
Бегај од њега, од крадивýка!
Никад се не зна ’де му је рука.

Рука дугáчка, лепљúви прсти.
Лажно се куне и лажно крсти.
О, не дáј, Боже, да му намúгне,
он ће из цркву кандúлче дигне!

На сваки вашар редом путýје,
а нит’ продáва, нити купýје.
Кад нешто сними, брзо га смота.
Кад га увáтив, не га срамóта.

Никој га неће џабе кабáти!
Некад ће све тој дебéло плати.
Тој ће да буде ко за уз гусле!
Како дробúја, такóј ће кусне.

Ко Миле Путник, само се скита.
Украдé књигу, ал’ гу не чита.
Овáј је песма добро скривéна.
Ако гу нађе, има гу нема!
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РОЂЕНДАНСКА

Фала на маму, фала на тату
што су избрáли баш овај датум!
Рођендан неје обична стварца.
Затóј ми уши ко на магáрца...

Прво ме вукли баба и деда,
а после сви су чули изглéда.
Чим се појáвим, огрéје слунце:
„О, ’де си бате“, па држ’ за увце!

Па вучи, тегли, ко да је лáстреж:
„Овóл’ко, бате, да ни порáстеш!
Горе до месец и Мала кола!“
Вукла ме цела-целцата школа.

Ја се смејýљим, а глава дзáмни.
Од честитáње ће ми се стамни.
А све се надам: комшúче ће стане
у туј колóну за честитáње.

И онá дођé! Од óблак скóчи,
па се усмúшка, зáцакли с очи ...
И место да ми уши извýче,
цýну ме као баба унýче!

До нов  рођендан нема бањáње,
да ми пољубац дуже остáне!



66

ЗАШТО СУ ПАРЕ ОКРУГЛЕ

Знам ја заштó су паре окрýгле!
Да се тркáљав, да мењав газде…
„Ал’ моје руке ко да су шугле“,
смеје се татко, „ вечито празне.

Дође ми често да плачем тужан
ко старе жене на задýшнице.
Увек ми фали, увек сам дужан.
Проклéте паре вадодýшнице!“

Прича ми татко и стиска шаку:
„Ал’ горе главу! Kаквá бре, туга!
Мора поштýјеш и стару банку,
само ву никад не буди слуга.

И нé ти треба крýпно ни сúтно
за онóј што је за живóт бúтно:
обрáз и здравље, љубав, слобóда
и пријатéљство... Паре су вода!“

Па диже руку, ко на селски збор.
Ја га посмáтрам, ýбав ми, Боже!
Несу динáри једúни úзбор.
Што не мóж с пáре, сас реч се може!

Две иљадáрке стиснýја у џеп.
Онé су тáтков једúни буџéт.
Бате це жени, ће дође снáша.
С њи ће кúтимо армоникáша!   
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УСПАВАНКА

Детé спије. Мајка неће.
С њума лампа, верна друшка.
Брине мајка кво да ради
да не тропка, да не шушка.

У колéвку поглеђýје,
једнó слунце тамо мртка.
И ноћáс је мајка добра,
и ноћáс ће само вртка.

Вретéно се врцка, врцка.
Нежно крцка пређа танка,
пређа танка крцкутáнка
за детéнце успавáнка.

„Нећу да ми цар постáне!
У Кóчане нек остáне.
Млад учúтељ, весељáк,
а к’о бадњак здрав и јак!

Па ће мајка да га жени.
У чарáпке има игра…
Опа, опа!“, викну срећна.
Детé трепну. Рáзбуди га! 

У Кочане кад се детé роди, па куј дође да га видú, тýри му неку пáру уз глáву, 
под јáстук, и вика:
- Да си купи сан.
- Да си купи брата!
- Да си купи сестрý! 
            А благосúљав и овакóј:
- Да иде у војску!
- Да је орáч!
- Да му играмо на свадбу!
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ГРОМ

Лелке бóшке, кад гром пýче!
Па кад ситна киша пóче!
Без кишóбран, без капýче,
ја се бањам као шóче.

Киша ми по главу тропка,
ал’ црéпови моји цврсти!
Цéпана ми десна пóпка,
па ми жмичка међу прсти.

Трчúм дома, врљам крáци,
поздрáвља ме свака бара.
Јóште треска из óблаци,
још се деда с бабу кара.

Мóлим Бога и Илúју,
пóче да ми табáн трнú.
Киша преста у авлúју,
ал’ туј мајка пóче грмú:

„Скиђај све тој, луди коње!“
Па ме свлачи љута, óстра.
Мокре ми и гаће доње!
Што од кишу, а што - од стрá!
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ШВРЋА

Пут ме носи кроз пченúцу.
Слушам жито, бројим булке...
Пућпудáјка сас дечúцу
под небо се  игра јурке.

Пред мене се кутре створи,
па ме гледа с очи слузни,
само што не проговóри:
„Ајд’ ме узми! Ајд’ ме узми...“

Кво да радим с лепотáнка?
Само цивка, не зна лаје.
А шија му танка, танка,
ко црешњóва дршка да је.

Кој зна кад га изврљúли?
И да л’ јоште  за њег’  брину?
Неки ветар луд, брбљúви
зáтрча се од планúну...

„Олýја ће, беж под дрво.
Саг ће буде куку-леле.
Не мог’ да те узнем, мрво.
Већ чýвамо три џукéле...“

Па дом тркнем, као кљусе.
Плачем с кишу, слузе шмрћам.
Тек пред кýћу обрнý се!
А пред мене - онáј шврћа!
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КОМÁРЦИ

Несу више ни комáрци  ко пре!
Овú нови имав неко копље.
Кад ме боцнев с игле цепоýшке,
буљим очи ко праске, ко крушке!

Тамáн дремнем, утóнем у љýљку,
он уз уши, тражи неког ујку.
Такóј свýноћ, па ржúм ко куче:

„А, бре, бегај, ја ти несам ујче!“

Таг се бацим у хоризонтáлу
да превáрим шúљасту будáлу:
кад примéти да ме не тангúра,
ће побéгне, да на деду свира...

Лéгам. Чéкам. Очи као лампе,
а он за инáт - неће да ме цапне!
Уши чýљим, чешкам се кроз гаће
и надам се: Саг ће, саг ће, саг ће...

Тек пред зору успем да заспúјем.
У сан бунцам, с некога се бијем...
Комáрци се ородúше с мене:
иста крв ни протúца кроз вене!
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МАЧЕ

Ја пијем млеко јутром по лонче,
да будем здраво, вéсело момче.
Пред мене маче у белу гуњу.
Гледа ме жално ко болан дуњу.

Слуза му ситна из око склизне.
Оће и онó мрвка да лизне...
Дóђе ми туга, па узнем тацну,
малко одсúпнем и дам на мацу.

Од какó прасе реп искривúло,
оваквó чудо још није било:
човéк и маче на исто стóче!
Он млеко пије, а онó лóче.

Ал’ једнó јутро, пазúо нисам,
нáиђе мајка и дрекну: „Писа!“
Пóбеже маче, литну папýча:
„Да л’ си ти ћóрав? На остáл руча!“

Саг свако јутро на моје маче
дóручак турим испод остáлче.
У селó је исто детúњство свáче:
растéш уз млеко и с неко маче.
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ОГЛЕДАЛЦЕ

На вашар на Светог Симеóна
дóшо народ, триста милиóна!
Од унýци до деде и бабе.
Све је скупо, само гужва џабе.

Óдмак ми се око загледáло
у шарéно сјајно огледáло.
Ћу прежáлим рúнгишпил и кокту!
Ћу га купим  – за послéдњу стотку!

Друг најбољи туј ми је постáло
тој окáто верно огледáло.
Ујутру се на њег’ прво јавим.
Где год кренем, с њега се поздрáвим.

Кад ме мајка видú с огледáло,
вика: „Лепи, остáви га мало.
Душу имав и стаклéни ствари.
Од гледáње ће ти се поквáри!“

А јутрос ми из руке úстрча!
Рáспрште се и пóстаде срча.
Не верýјем да лош знак овóј је.
Не дá мене огледáлце моје!
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ДЕДИНА ЖЕЉА

„Још дватрúпут лојзе ће ми
црни гуњ огрне.
Још дватрúпут ластавица
ће да ми се врне.
И ја ћу ко голуб бели
да ви се потúкам...
Викајте сликáра неког
с децу да се сликам.“

Жéља му се испунúла:
дођé сликар. Глéда.
А унýци водив битку:
ког ће држи деда?
„Мене! Мене! Мене, мене,“
свачјо око свитка. 
Деда ћутú, а само му
штап по земљу рипка...

Некако се наместúмо,
ко пúлики с квачку.
Закитúмо стари груди
с медáљу и значку.
Па се деда дотерáја,
прави младожéња.
У апарáт с руку кимну.
Ко за „довиђења“.
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СТРАШНА ПЕСМА

Прислушкýјем док стáрци  орáтив:
„Óтиде, браћо, и  наш побрáтим...“
„Беше шалџúја и  џенабéт,
неће мирýје ни на онáј свет!“

„Жене већ зборив, на тáван, ноће,
скиђа црепови, крцка, клокоће...“
Туј деда плáну и вéђе сáбра:
„Заштó ли зуби тýпите џаба!

Свашта   измúшљав теј старе жене,
бабе аздúсне и нéписмене!
Идемо, сине“, рече ми строго
и штап пóдиже, ко колáц глóгов.

Од таг не спúјем нéколко ноћа.
Ушла у мене нека ладнóћа.
Увýчем цврсто главу у раме,
у тáван глéдам и стра ме, стра ме...

Синóћ ми деда из черге кúмну:
„Ајде ми, синко, стопли грбúну.“
„Идем, дéдице. Твоје унýче
има те згреје као фурýнче.“

Па га загрлим ко неко маче.
Од нас двојúцу саг нема јаче!
Јачи смо и од  два добра тима.
Ће побéдимо и - побрáтима.
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ЦРВЕНО СЛОВЦЕ

Кад ме мајка у Ниш води,
тој је, бре, празник, црвено словце!
Цел ноћ ми сан не дооди,
до зору бројим небеске овце.

Ће пођемо. Мајка не зна
коју марáму саг да забýли.
Мен’ ми нешто душу стеза,
у њум не гледам, све главу тулим...

Моја мајка, нана, маме,
саг ми далéка, некако туђа.
Мрзим њојне све марáме!
Цел Ниш це смеје: „Ууу, каквá пунђа!?“

Таг ми пукне нека жица,
па се тргнем: - Еј, полáко, ждребе...
И викнем ву: „Мајке, ти си лепóтица!
Цел Ниш ће данáс гледа у тебе.“

И цунем гу посрéд óкце.
Онá се смешка: „Ајде, поóди...“
Тој је, бре, празник, црвéно словце,
кад мене  мајка у Ниш води!
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И МОЈ ТАТКО ОСМЕХ ИМА

И мој татко осмех има, 
ал’ га чува, не га аби,
ко одéло за стојáње, 
ко винó за дани благи.

Кад он оће да се смеје,
брк му леви прво мрда:
звецнев зуби ко прáпорци,
букне пожар поза брда;

затресé се јáбучица
и шиљáта брада мушка.
Од тој крцне дуд столéтан
и стресé се цела крушка.

Одýва ни сво кáмење
и из кућу и из душу...
Кад оће да смеј угáси,
сипе цéл бунáр низ гушу!

После буде све по старо,
остро, брзо, по војнúчки.
Да л’ ћу се на њега метнем
ја, петлúчко оволúчки?
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БАЈКА

Кад год се свађав
татко и мајка,
умúра слунце,
умúра бајка.

Туга на кућу
ко камен легне.
И лáставица
с мали побéгне.

Детé у ћошак
молúтву шапка:
„Волим и мајку,
волим и татка...“

Тај ноћ не спије,
у сан се трза:
Носи га река
мутна и брза!

И тек му лакне
кад видú бајку:
на исти јастук
татка сас мајку!
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РЕЧИ

Никад не чý татка
како с мајку шапка
да гу воли много,
без њу не би мого...

Не се зацепýје
да ву рецитýје,
да се пренемáга:
„Ти си моја драга...“

Ништа циле-миле,
ни срце, ни пиле.
Љубав не казýје,
ал’ видим гу, ту је:

кад ву огањ пали, 
кад ву ручак фали,
кад ву уз остáлче
дâ и зáдњо зáлче.

Љубав му је и то
кад ву купи сито,
и кад пита: -Снашо,
кам га детé нашо?

Моју мајку драгу
он носи на крагну,
на кошýљче бело
кад прођу кроз село,

а ја у средину,
осéћам топлину.
Љубав кроз њи сија!
Шће ги поéзија! 
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КОРИЈА

Уз вечéру се мајка óгласи прва:
„Ти си малéчак, што ћéш у дрва?“
Óдма ву се и баба прúдружи:
„Планúна је тој, там’ идев мужи.“

Деда óбриса браду с пешкúрче.
„Ће идеш“, рече, „спремај секúрче!“
Па си пóдиже чéткасте веђе:
„Там’ ће ти деда покáже међе.

Да знаш кудé је наша корúја...
Деда се, синко, већ уморúја...“
Ја манý одма леб и ложúцу:
Сутра ћу идем на Селúчевицу!

Ноћ се óдужи ко гладни дани.
Ја молим јутро: „Што пре ми свани!“
А из планúну чују се звуци:
Да л’ шума пева? Да л’ вију вуци?

Можда тој шáпка ајдýчко кладéнче? 
Ил’ не мóж  да спије младо јелéнче?
Сутра, кад ми шума врата отвóри,
ја ћу открúјем сви óдговори!
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ИБРИЧЕ

Ја волим у јесен да печéм ракúју
с  деду причалицу, старог мераклúју.
Опúје ме с приче док се казáн пуши.
Он ракúју проба, а мен’ мрднев уши.

Пијáнице мрзим! Онú чудо праву:
давив се у чашку, као у Морáву!
Пијáни ко земља, као чеп од буре!
Целúвав и грлив браћу пијáндуре...

Фамúлија моја неје од тој семе.
Пије кол’ко треба и кад му је време.
У наш подрум гужва: туј бýрики, бачве,
и једно балóнче што се не смé начне.

Ће да се отвóри кад се бате жени,
у обóр кад груну свирáчи голéми.
Таг ће деда дигне кúтено ибрúче
и ће да наздрáви с неке смешне приче:
     
     „Ајд арлúја чаурлúја,
     пуна кућа с дечурлúја!
     У свако ћошé - по једнó детé,
     а на средúну - по десетúну!“

Затóј једва чекам кад ће златно доба
да се деда и ја удрýжимо оба.
Јесен је богáцтво, радос и милúна!
А пред кућу ради весела машúна!
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ЗДРАВИЦА ЗАВИЧАЈКА

Ајд, живели, 
па вéсели билú!
Плитке чизме, а дубоко блато, 
здрав си, бато!
Здрав си, десни, надај се, леви, 
правда срећу дели.
Лелке, Бошке, 
печене кокóшке,
копáни од ћурáни 
у тањúри земљáни.
Ајд’ арлúја чаурлúја, 
пуна кућа с дечурлúја!
Убави па јешни, 
пýпави па смешни.
У свако ћошé  
по једнó детé,
а на средúну 
по десетúну!
Да смо си ýбави и здрави, 
дебéли и прави,
а куј си нема девóјку, 
нек си гу набáви.
Кисело винце,
вéсело срце.
Здрав си, осмáне, 
за газду што остáне!
Нек се добро једуца,
пијуца,
и нек се само од здравље пуца!
Живели!
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ЖЕЉА

У бóжју шталу многе животúњке.
Ја би јáгањчики. Двáјес моји да су!
На кóчанско поље растéв разне биљке.
Ја ћу чувам бéље, а онú ће пасу.

На ливáду ваздан ће се такмúчимо,
кој ће рипне више, кој ће трчú брже...
Ја и јáгањчики ко браћа лúчимо:
мирýјемо само кад не нéкој врже!

Кад овце набáсав туђу детéлину,
óдмак ће ги врне врторéпко Гара.
И кýрјаци гладни мене ич не брину,
моје верно куче лаје и на цара!

Ђýрђевдан ће брише из календáр дека.
Не дáм враголáни ýбави ко сличке.
Свúлена ће будне свака моја бека.
Сваки дан чешљáње и скиђáње чичке.

Тој су моје жеље. И Бог за њи знаје.
За неки дан стадо ће ми се забéли.
Ја ћу свиркам фрулу, Гара ће да лаје...
О, много је важно да се  жели, жели! 
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ШТРК

Пóголем од татка. Висóк ко снопљáча,
ал’  слунце довáћа, с óблаци корáча!
На његóво раме одмáрав се птице,
јер на нéбо немав ни грањке ни жице.

За црéшње је дóбар, нáјвишљу увáти.
Да бостáн крадéмо с њег се не исплáти
- чучне забадáва, јер му штрчú глава,
па не бостанџúја оће испребúја! 

Бробúњак по ногу кад му почне лази,
забрáви кад пође, и језúк исплáзи!
Дугáчки му краци, ко на неког дива.
Он Морáву гази, не мора да плива.

У гужву на вашар не мóж се изгýби.
И ћóрави деда óдма га углéда!
„Штó си ме  дојúла“, некад мајку кýне,
„па се мора тýлим да ме баба цýне!“

У послéдњо време пóче се ђавóли.
Девóјчики гледа, а једнó и воли.
Онó си малéчко, ваћа га до пола.
Али -нéсу краве, неће вучéв кола!

Кад те љубав тресне, важив друге мере.
Туј очи не слушав, па срце избéре!
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АЈМО ОПЕТ ИСПОЧЕТАК

Немам другу, жи ми мајка!
За џабе се дигла ’ајка.
Ја сам часан изузéтак.
Ајмо опет испочéтак!

Твоје друшке, змије шарке,
праве селске визитáрке,
не верýј ги  ни десéтак!
Ајмо опет испочéтак.

Идeв среде и недéље,
носив срећу и весéље.
Прошáја ми црни петак.
Ајмо опет испочéтак.

Учи мало од природу,
од гóлуби, ласте, роду...
Лептúр ја сам, а ти цветак.
Ајмо опет испочéтак.

Бате оће да га жене,
а после је ред на мене.
Живот јури као метак!
Насмéј ми се за почéтак!
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ПАРАДЕДА, ПАРАБАБА

Парáдéда, парáбáба!
Не викав ги такој џаба.
На унýци давав пару
из марáмче, из шýбару...

Деца трчúв кроз тарáбу
да пољýбив парáбáбу.
Деца рипав од вр’ грéду
да загрлив парáдéду!

Ал’ ја нéсам таквó јáре!
Не волим ги ја због паре.
Таквá пáра не постóји.
Ја ги волим што су моји!

Немав пуни буђелáри,
али су ми ко другáри.
С мен се играв, с мен се дичив,
и на мене много личив!

Нек су, Боже, дуго живи!
Малко глуви, малко криви.
Срца млада, коса седа.
Парáбáба, парáдéда!
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ВОЛИМ ДА ВОЛИМ

Волим речéљ од гројзе
и од пéчењке,
пýцкане булке,
пéчене семке...

Волим да шапкам с месец,
звезде да бројим,
да реку љуљам,
на снег да стојим...

Волим да петљам, чачкам,
да мајсторúшем,
по небо зидам, 
а по воду  пишем...

Волим да нађем гнездó
сас птичја јајца,
да мамим вука,
да плашим зајца...

Волим да срећни грлим,
тужни сокóлим...
Мрзим да мрзим,
волим да волим!
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МОЈ ЋЕ БАТЕ БУДЕ ТАТЕ

Не знам, људи, да л’ тој знате
МОЈ ЋЕ БАТЕ БУДЕ ТАТЕ!
Радýјем се, врљам капче,
оћу литнем као врапче.

Па од милос, да сам кутре,
вртéја би реп до јутре!
Само ми се од њег прича.
Ја ћу да му буднем чича.

Ћу га клацкам, ћу га нишам,
ћу му певам, ћу му причам,
ћу га раним, ћу га браним,
ћу га бањам ... Већ га сањам!

Све овóј ми као бајка.
Царúца је моја снајка.
Носи бепче, златан грумен,
једва чекам да га цунем.

Није важно тој црцóљче
да л’ је мушко ил’ девóјче.
(Тој је божје и небéско.)
Важно је да - неје женско!
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СЛОЖНА БРАЋА

Кад ти твоја кошýља окрáћа,
даш гу да гу носив друга браћа.
Никој ти се такóј не обрáћа
топло, љуцки, ко што умéв браћа.

Али браћа од мóјега чичу
никад несу чули за туј причу.
Јесмо браћа, ал’ ко да смо страни,
кóшкамо се још од први дани.

Да не лажем, стóпут ни се рекло:
„Род сте, браћа, од úсто потéкло,
Дружите се! Увек близу да сте!
Уз слогу се много боље расте!“

Од теј приче ја сам већ ýморан.
На сложну сам браћу љýбоморан.
Дружимо се, несмо се тепáли,
али... 
али...
Викамо се и брате, и пóбро,
ал’ тој само - ми глумимо добро!
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ЈУТРО

Побéгоше звезде с месец,
úскида се златна низа.
Слýнце поче подрипкýје,
ал’ мене се ич не диза...

Изнад јáстук стојú мáјка,
смешка се ко Мона Лиза:
„О, доброј’тро, пиле моје.“
Ал’ мене се ич не диза...

Куче лаје пред капúју,
тој комшúка већ пристúза.
Људи идев на рабóту,
ал’ мене се ич не диза.

Дођé баба с палачúнку:
„Ајде само два-три гриза.“
Мож и  деду да доведу,
ал’ мене се ич не диза.

Иде нова булумéнта:
татко напрéд, кýче иза.
Пóче да ми до три брóји.
Ал’ мене се ич не диза...

Кад пóдиже прут у рýку,
праву сабљу навалúју,
рипнý óдма гологýзес
и истрчá у авлúју!
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КАД МОЈ УНУК ФУДБАЛ ИГРА

Кад мој унýк фудбал игра,
све батáлим, баш ме брига.
Да побéгне неће њива!
Иде деда да навúва.

Трчúв деца као вирке.
Туј судúја с онеј свирке.
Сликáр чучне па ги слика.
Дође народ и публика.

Па се пева и радује…
Сам’ не ваља што се пцује.
Ја се правим да не чујем,
ал’ у себе и ја пцујем.

Ће рекнете: „ ‘Те, фали га!“
Ал’ унýк ми прва лига!
Затрчú се, па с један шут
по два гола да одједанпýт.

Волéја би да га ставу
у екипу за држáву,
а ја да викнем од трибине:
„Ајде, дедин! Ајде, сине!“
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МРШАВКО

Викав га СУШÉЉКО затóј што је мршав.
Само му дугáчки рукáви лепршав!
Кад га на пут срéтнем, увек ми дилéма:
гáће напрéд идев, али њега нема!

Кроз иглéни уши он се може муне.
Бринем се за њега кад севéрац дуне.
Ал’ вéтрови силни не мóж да га дигну,
јер му деца одма  у џеп турив циглу.

Мајка му угáђа, спрема разну манџу...
Чак су му купúли у Ниш поморáнџу!
Он ти се набáпћа ко старо фурýнче,
али  се не гоји, само ýвис вýче.

На свој рачýн често и сам смешке прави:
„Најмршаву овцу и вук неће дави!“
Не дај, Боже, само да ни се заљýби!
Има да се стањи, и  скроз се загýби...
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ГУГУЛÉ И ЗЕРЗЕЛÉ

У моје Кочане свакој си има нáдимак. Он је важнúји од име и 
прéзиме. Ако неког тражиш, само му рекни његов  надимак: Мија 
Грк, Влада Марúчин, Мицко Црногóрац, Раде Мишýтка, Тома Мишка, 
Тика Манастúрка или Душко Шифоњéр. Само питаш и неће скиташ. 
Мој пријатељ Аца Мичић, то јес Аца Бабић, сабрáо је сви кóчански 
нáдимци и поређáо ги да личив на песму. Евé.

Драги Пека, Тома Кека!
Јоца Даралéja, Власта Џуџулéја, Душан Букалéја!
Бранко Муљéнко, Бале Јевтушéнко!
Душко Плéва, Диле Деклéва!
Воја Гугулé, Миле Зерзелé!
Четник Влајко, Љубе Зајко, Бранко Бабáјко!
Мија Танýр и Миле Џабýр,
Драги Шотóр, Боре Мачóр,
Аца Бојаџúја, Дане Караслúја, Дена Кубаџúја!
Стојáн Млинáр, Јова Опанчáр, 
Милýтин Путáр, Добри Барутáр!
Чеда Верџáн, Бошко Тртáн, Столе Џивџáн!
Лале Ага, Душан Баба, Вуле Шваба!
Мицко Дрља (дупе врља)!
Миле Цилилúвац и Миле Ривац, 
Ратко Перџúлац, Доде Џоџúлац!
Драги Дркулáнац, Боре Јапáнац!
Лале Каплáрац, Јеша Талијáнац,
Чеда Жабáр, Тоне Цар, Денча Мешинáр,
Бранко Шúћко, Зоран Петлúчко! 
Кине Муса, Моми Куска!
Миле Ђувéч, Драги Мергéч!
Раде Жабац, Лобе Врабац,
Драги Кáлабић и Аца Бабић!

А ако у Кочане тражиш мене и моју кућу,
само рекни: „Куде је Лаки, син на Коле Жућу?“
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СЕЈАЊЕ

Татко сеје талијáнку,
летив зрнца и светлýцкав.
Ја трчкáрам, мавам чавку.
Семе ће ни све покљýцкав!

„Гледај, учи“, татко вика,
„нећу сејем ја вечúто:
из бисáзи шаку пуниш
и кроз прсти бацаш жито!“

Сејáње је за мен’ билó 
увек нешто чудновáто.
Једва чекам зрело жито:
саг у блато, таг у злато!

За бисáзи немам раме.
Руке танке, као травке.
Док не сáзрим за сејáње,
ћу се јурим с гладне чавке.
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ИДЕ МИ СЕ У ЛЕСКОВАЦ

Иде ми се у Лескóвац,
ал’ ме неће води ники.
Тамо правив триста чуда:
пљéскавице, ћебáпчики!

Скита ми се, кво да кријем,
и стално ме сврбúв пéте.
Волим кад  ме тамо питав:
„Кажи, дечко, с којé ће те?“ 

„Ако  може с црног лука.
Пљéскавицу нећу грубим.
А данáс и не планúрам
с девóјчики да се љубим.“

„А с тýцану да посóлим?“
„Ако, ако, љуто волим?“
Па прошéтам низ ýлицу
моју драгу пљéскавицу.

Две-три мрвке из лепúњу
дам на неко гладно врапче...
Ако ћете ви сас мене,
ћу ви купим по ћебáпче! 
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ПРВА ЉУБАВ

„Ти си моја прва брига
на сред чело запúсана.
Ако је мој живот књига,
ти си тамо прва страна.
Ти си моја прва битка,
мој срам први, и бријáње,
ти си онáј сабља бритка
што задáва прве ране.
Ти си моја прва скитња,
задúгнута прва крагна.
Ти си онáј врло битна
прва љубав, прва снага!
Заљýбљени на све стране,
ударúла нека редња,
ал’ ја оћу да остáне
прва љубав и послéдња!
Не дај, Боже, нека чуда
да погáзиш наша срца,
овáј моја глава луда
неће може да прескрца.
Ћу да рипнем у Морáву!
Потрáжи ме кад ти јаву.
Неси друга, ни четврта,
ти си прва, и бесмртна...“

„А бре, људи, кво ли ви је“,
викну баба, не мож спије.
„Деда свýноћ струже дрва,
а ти бројиш –прва, прва...“

Ја на јастук бацим главу
и бућнем се у Морáву!
Кад од љубав оћорáву,
сви се ладив у Морáву!
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ЗОРКА КРАДИВУЧКА

Татко вика:  „Данáс мора детéлина да се здене!“
Ви идите, издерéм се, ја не могу, немам време!
На копáње пошлá мајка: „Ако оћеш, пођи с мене.“
Ајд у здравље, подвикнем ву, ја не могу, немам време!

Деда слуша, па ми кимну: „Што ти речи као џинке?
И доклé ће да се мајеш  као прасе по дудúнке?
Ја једини немам време. Чекам  још  да турим тачку...
Твоје време тек почиња. Можда ти је код другáчку.“

Ја послýшам стару лију, отúднем ву пред капúју.
По прашúну с пручé шарам. Чекам гу да разговáрам.
„Признај, Зорке, крадивýчке, време си ми ти укрáла,
па се не мóг орјентúшем, понáшам се ко будáла.“

Зорка трепка, оће крене: „Данáс стварно немам време.
Те ги моји у авлúју. Синóћ тели да ме бију.“
Опуштú гу, нека бега. Скинý с душу тешко бреме.
Овај свет је, дедо, шашав! Данáс никој нема време!

А деда се смешка сетно, са  штап тропка зáгонетно.
Загрлим  га, па си кренем да сас татка сено денем.
Зоре ме је срело  после. Сави  шију, пóцрвене.
Можда си је такóј боље –не губимо више време.
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СВАДБА

Што сам, Боже, ноћáс снио!
У сан сам се оженúо!
Још ми жар у срце пламти од свáтови, музикáнти...

У авлúју две барáке.
Баба игра у чарáпке, 
бакшúш дава на свирáчи. Оће да ги на кров качи!

Деда игра уз старéјка,
лелýја се као лејка.
Ја трепéрим, све у ново, као пéрце пáуново.

Грлим татка, грлим мајку,
ал’ не вúдим њину снајку.
Пóче срце да ми бије -а невéста кудé ми је?

Нек се, браћо, нађе сместа
према бају и невéста!
„Евé ти гу“, рече кума, „пáуница за пáуна!“

Ал’ таг ујче с пушку пуче
и сан преста! А невéста?
А невéста тајна ми је. Још ме копка - којá ли је!?

Нек се, Боже, сан понóви,
па нек пуцав сас тóпови!
Не це будим! Има спијем све док снашу не открúјем! 
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ВАШАР У ПУКОВАЦ

Продáо је деда диње,
несмо више сиротúње!
Ја идем на ладну бозу,
он да гледа неку козу.

Жýрив млади и мáтори
у кафáне под шáтори.
Там трубáчи, там певáљка,
тамо песма Цај, цај, цајка!

Да улéгнем ил’ продýжим?
Кад ћу, Боже, ја омýжим! 
Нађó рупу, ко за дињу,
и  гледá из пóзадину:

много људи у барáку,
нема место ни за иглу,
па морáли туј певáљку
на остáлче да подúгну.

Ко лисúце оздóл зевав.
Кобајáги с њума певав.
Неки стари бели брка
оће да гу пúпне мрвка.

Кроз гужву ми све изглéда
тај бекрúја –мој је деда!
Ил’ на деду личи барем.
Рипа ко петáл попáрен!

Таг ме некој у тил тресну!
Баталú и деду, песму,
отрчá на ладну бозу
док ми  деда дóђе с козу!
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Дођé деда, ал’ без белку,
и свиркáше песму неку.
Чини ми се, жи ми мајка, 
онýј песму Цај, цај, цајка... 

Дом, на бабу, у авлúју,
даде рáтлук и шамúју,
а мен’ штипну за обрáче
и рече ми: „Ајде, цајче!

За ýморни вашарџúје
дошлó време да се спије.“
Ја, дéдино мало цáјче,
успавкá се као зáјче.
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ТРАМПА

Петлá што имам, то је за причу!
Ни код цáреви не мóж се нађе!
Купúли смо га од неког чичу
лéтос на вашар у Жúторађе.

Другáр ме тера: „Ајд’ се трáмпимо,
и ми таквóга да запáтимо.
Да ни пúлчики буду таткáни
ко он шарени, ко он гаћáни.“

И беше трампа. Али за џабе!
Мајка зáкука: „О, туго, бошке!
Преко плотéви, преко тарáбе
на пут побéгле наше кокóшке!“

Све у колóну, ко да су ђаци,
врцкав с рéпови, па низ сокáци.
У центар селó створи се гужва:
пошле по свога рођéног мужа!

Циљ су постúгле:  врнýше дасу!
Мало беснéше, крекáше свашта,
ал’ с њега опет шеткају, пасу.
Кад силно воли,  кокóшка прашта.

Србија цела чула за трампу.
Догађај одма тýрен у штампу.
Новинáр бајку од овóј срóчи.
Па и на мене нýмера скочи!

Због мог стамбóлца и кокодáјца,
сви девóјчики тражив ми јајца.
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БАБА ЛИНКА

Лéта наврчкáла.
Челó набрчкáла.

Цвет ву искидáли.
Очи гу издáли.

Уста се скупúла.
Речи погубúла.

Песме забравúла.
Грбúну савúла.

Ноге попуштúле.
Истрчáле жиле.

Руке отанéле.
Шивке побелéле.

Леле!
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ГОТОВО ЈЕ, ПОРАСТОМО

Бесмо деца, прс и плева,
пуна мала, као чавке.
Не давáсмо да се травке
зазелéнив на ýтрину.

Кво се деси с моје племе?
У очи ни нови зраци,
ижџигљáле руке, краци...
Не мóж да се препóзнамо.

Какáв се је тој крадивýк
увýкја у гнездо нашо?
Кој те разби, златна чашо,
рука му се исушúла!

СВИЛЕНИ УНУЧИКИ

Иде време. Ветар дува
и обрћа му вретéна.
Рађају се нова деца,
ал’ некако – сва пртена.

Стрá’ ги од свé: и од зиму,
и од змију, од кýчики...
Кад загрмú, беж под крéвет!
Све свúлени унýчики.

Ми смо билú нешто друго,
тој се више неће врћа.
Време бéга. Ветар дува
и вретéна му обрћа.
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ПРВИ ПУТ

Ја, у остáл, сас песнúцу,
синóћ, треснý, силно, двапýт!
Ко грлица из пченúцу
излетé на лесу, на пут.

Винó шљúсну! Рúпну бокáл!
И тањúри, и ложúце...
Занемúше сви уз остáл.
Скáмени и татко лице.

Мајка ситна, с очи шара,
цела соба ву је тесна.
У уши ву још удáра
онáј моја шака десна.

Истúна је, не се варав,
гóдине се накитúле.
Сас очи се разговáрав:
„Пораснýло нашо пиле.“

Татко чашу с винó дигну:
„Благо мене, син ме стигну!“
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ПРЕПЕРУГА

Ће вечéрамо. Сви смо се збрали.
Изнад остáлче сија сијáлица.
Ко да смо данáс вáздан орáли,
тол’ко смо гладни! Сијав ни лица,
     браде бришемо,
     ич не дишемо!

И таг ýлете одједанпýтке
право на светло једнó лептúрче.
Ми га гледамо, кýсамо ћутке
и свáкој држú своје тањúрче.
     О, гладно мож је
     створéње божје?

Још тој не реко, а преперýга
дóлете право на моје зáлче.
„Тој деда Коле. За нас му туга“, 
прóшапка баба и поче плаче.
      И сви ућутáмо
      бол да прогýтамо.

Да је деда жив, саг би чатúо
што верýјемо у бапске приче.
А на нас мило што је свратúо
и што му душа у тој лептúрче.
      Онó крилца сплете
      и – óдлете. 
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ПЛАЧКО

Улéго у собу ћутке,
кад – уз прозор,  плаче ћалко.
Слузе крупне, као грутке,
на обрáз му сијав малко.

Кад ме спази, а он шмýгну,
не мóж да га стигну с пушку.
Имáо је неку тугу,
неку тугу, тешку, мушку.

Не видó га никад више
да заплáче, да застéње...
А сас мајку стално кише,
и прóлетње, и јесéње!

Плаче онá, нé се срами.
„Такóј“, вика, „лакше ми је.“
Кад ја плачем, онá брани
и прети ми, ће ме бије.

Мен’ још мучи онај сцена:
татко плаче, а ја чекам...
На њега сам тврд ко стена,
на њега сам памýк мекан.
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ШТРАПКЕ

Снег разгрћá за путúнку,
па разгрнý стару слику:

       Татко напрéд,
        ја по њега,
        крупно шкраца,
        ко да бега.
        Ја се не дáм,
        па све пазим,
        по његове
        штрапке газим.
        Малéцка ми 
        нога рипка.
        Поза нас се 
        везé чипка...

И саг зима. Снег. Вéтрови.
Бело – бело. Исто све је.
Ал’ теј штрапке моје ситне
не мóж ништа да завéје!
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ТУЖНА ПЕСМА

                                   Мом оцу, и на Небу брижном

Јучéр у Ниш видо ти другáри,
блузе ги се рáдничке жутéјев.
Рупе крпив, пут попрáвљав стари,
гледав госпе и под брк се смејем.

Ја забравú куде сам пошáја.
Срце-врапче јави се под груди,
па отрчá, купи пе-шес пива
и рéко’ ги: „Одмóрите, људи...“

А теја сам да викнем до Бога,
да сви чујев: „Ја сам син на Коле,
што саг праља пýтеви на небо
и с óблаци на нас гледа доле.“

Онóј врапче бије да излетú.
Онú гледав, ништа не питáше.
Ја продужú, брго - ко да бегам,
и чу само кад кљоцнýше флаше. 

Мој татко Никóла стално ме је саветовáо: „Учи, Лаце, не дáј се, ради! Видúш, и 
мене је моја мајка извéла на пут!“ Такóј се он шалúо, јер је цел радни век провéо на 
пут, ко физички радник у нишко предузéће „Нискогрáдња“, које је радúло путеви 
по целу Србију.
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КЊИЖЕВНА ВЕЧЕРА

На своје прво књúжевно вече
мајка Јáворка иде ко жељка.
„Што ћу ти тамо“, на сина рече.
„Нити сам писац, нит’ читатељка.

Ћу седúм као дрвена кýкла
и слушам твоји нови стúхови,
а од рабóту данáс сам пукла:
и дом, и њива! Гле ги пликови.

Ћу се успúјем (каква сам блента)
у сред туј твоју књúжевну вечéру,
па це обрýкаш пред рецезéнта
и сви ће људи да ми се дзверу.

Какó ми стојú овáј марáма?
Не ли ми много кецéља проста!
Ја сам сељáнка, несам Десáнка.
Моја писáљка – мотúка остра.“

Кад улéгоше у библиотéку,
аплáуз груну, онá се збуни,
па силно стисну руку отéклу
и нáсмеја се сас очи пуни.
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ЖИШКА

„Волим кад ти лице цветно,
око пева, брк усмúшка.
Надахнýће ја сам светло,
невúдљива твоја жишка.

Ти ме чекаш дању, ноћу,
туј олóвка, туј артúшка,
ал’ ја свитнем кад си оћу!
Притáјена ја сам жишка.

Све се надаш: саг ће песме!
Ал’ и даље празна књишка.
Бог зна драги кад ћу бљеснем.
Зáгонетна ја сам жишка.

Помáга ти звезда плава
и месéчко, зрела кришка,
али ја сам тврдоглáва.
Једнá стварно чудна жишка...

Кад се прво словце јави,
ветар дуне, љуљне шишку!
Голéм огањ се напрáви
од малéцку твоју жишку!“ 
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РЕЧНИК    за онија који несу све разбрали

áби – троши
аверúм – браво, честитам, одлично
авлúја – двориште
áјка - хајка
аманéт – посмртна порука
амрéл – кишобран
армунúка – хармоника
артúшка – хартијица 
бáгимке – кобајаги 
бáњам  се – купам се 
бакáлин – продавац
бáпке - висибабе
барабáр – заједно, упоредо
бáтали – остави, напусти, окану се
бéгав – беже
бéпче – бебица
берићéт – летина, обилан род
бисáзи – двострука торба од козје длаке
блáги дáни – празници, благдани
близнакýље – близнакиње
бóцке –трње
бóшке – боже, од мила
брúчи – брије
брго – брзо
бробúњци – мрави
бубáљка – бубица, буба
буђелáри - новчаници
булумéнта – гужва,неред, метеж
вáздан – непрекидно, врло дуго
вáтив лýтке – без видног повода постао   је зловољан
велúја – кришка сира 
визитáрке – жене које оговарају, рекла-казала
вутáрка – сукња која се опасује
враголáнка - коло
врљам – бацам
врнýмо те – вратисмо те
врснúк – вршњак
вртка - упреда
вршњúк – испупчен гвозден или земљани поклопац под којим се  
пече  хлеб 
гаћáни – врста  петла с дугим перјем на ногама које личи на гаће
ги - њих
гúгам – скачем на једној нози
гигáње – скакање на једној нози
грбúна – леђа
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гологýз – го, без одеће
голошúче – врста кокошке голе шије, необрасле перјем
гóтви – спрема јело
гочобúја – бубњар, добошар
градобúја – олујна непогода
градýшка – град
грýтке – грудвице
гу - њу
гýзачки – натрашке
гýња – гуњ, кабаница 
голéм два пéда – мали, ситан, низак човек
голéми свирáчи – трубачи
дани благи – празници
добрúчке – из Добрича, плодног поља са леве стране Топлице
дрвнúк – пањ за сечење дрва
дрљав – крмељив
дрýшке - другарице
дукáче – мали дукат
дýнђери - мајстори
душéме – поднице у воловским колима
éктери – хектари
жáрја – усијано угљевље
жéљка – корњача
жи ми очи – очију ми 
жúшка – варница, искра
жмúчка – шум при ходу по расквашеном тлу
з`ч`с – зачас, брзо
забýли – повеже главу марамом
за кугá је – за кога је
зáлче – залогај
занéми - ућути
запáтимо – почнемо да узгајамо, намножимо
Зáплање – област на југу Србије, омеђују га венци Селичевице, Суве                          
планине  и Бабичке горе
зáцакли – засија
зацепýје – замлаћује, беспосличи
ибрúк – земљани суд за ракију с узаним грлом
избањáше – окупаше
изврљúли – избацили
искршим – сломим 
ич – нимало, ништа
ич абéр – без бриге
јýтре - сутра
кабáти – окривљује
канáте – бочне стране воловским колима
кандúлче – кадионица
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кáра се – свађа се
кáртоп – врста украсног шибља са беличастим цветом
кáпче – капица
кáчим се – пењем се 
квачке – квочке
кви - какви
кво – шта
квóкавци – чврге
кво се трéви – шта се нађе
кво ти нé – много шта, мноштво, шта ти не
кимнý – махну
кúтено – окићено
кúтка – украс, овде од разнобојног конца 
кљýсе – коњ
комáт – комад, парче 
кош – амбар
кошáра – стаја за стоку
крадивýк – лопов, крадљивац
крáци – ноге
кревáј – обичај када жене иду у посету породиљи
крéкам – вичем
кýбе – пећ плехана или бронзана
кýкла – лутка
кýсамо – једемо кашиком 
кýтре – псетанце, кученце, псић
кýфер – кофер
лáстреж – ластиш
лéгало – лежај, овде кревет 
лејка – врста тикве
лéса – капија
лúтнем – полетим
ложúца – кашика
лóјзе – виноград
локáл – путнички воз
љиљáни - јорговани
љýљка – колевка
мајáле би се – скитале би
мáле – уличице, сокаци 
малéцка – малена, ситна
мáнда – маше
мандáле се – скитале се
мáнџа - јело
мекúшке – из села Мекиш у Добричу
мешúна – стомак
мрвка – мало, малчице
мýжи – мушкарци
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мумурýзни – кукурузни
набáпћа се – добро се наједе 
набáсав – изненада нађу
навúва – навија на утакмици
наврчкáла – накупила, набрала
нишáљка - љуљашка
нажмикýје - намигује 
на њéга – њему
нашýпи – скупи усне
недосéд – немир, нестрпљење
нúшам – љуљам 
обедýје - руча
обóр - двориште, авлија
обвáти – обухвати
обрћа - окреће
одáла – удала
одклéндзам – одем, удаљим се
óдмак – одмах
озгóр – одозго 
оздóл – одоздо
оратив - разговарају
остáл - сто
остáлче – сточић
очукáле се – отресле се
пâ -- опет
пáзуке – недра
пед – педаљ, мутавџијска мера, приближно 20 цм
пердá – кокошје перје
петлúчко - петлић
плáдне – подне
погáнци – мишеви
подéвав ме – подсмевају се
пóза – иза
пóпка – врста гумене обуће, чувене пиротске попке
потúкам – нестанем, изгубим
потпéченке – врста пите 
прáци – прасићи
прáћа - шаље
преперýга – лептир
прескрца - преживи
прс и плéва – мношто
пртени – слаби, мршави, ситни
пустосáла – клела, проклињала
путúнка – стаза, путања
пућпудáјка – врста птице 
пченúца – пшеница
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разгрýши – нагло расани
рéдња – раширена болест, епидемија
речéљ – врста пекмеза
рипнýја – скочио
рúпну нýмера – порасла цена, углед
саг – сада
свáче – свачије
све це разјáсни – све ће се разјаснити
свúлени унýчики – ситни, мршави, бојажљиви, плашљиви
свúтка – светлуца
слúва – шљива
слýзе – сузе
слýнце - сунце
скéпча – изненада зграби
скубé – чупа, вади
скýбнем - чупнем
смúне – сврати
смúћав - сметају
снопљáча – висок човек, мотка, 
с њéга – са њим
сокáци - улице
спорéчка - посвађа
срáмни гóсти – важни, значајни гости
срча – комади разбијеног стакла
стамбóлац – врста петла
стáмни – смрачи
старéјко – стари сват
стóче– мали сто
стрúно – кукавице!
таг – тада
талијáнка – старинска сорта пшенице
талýске – суво корење кукурузовине
танýр - софра 
тарзáнка – стил мушког шишања, по Тарзану
таткáн – личи на оца
тé га – ето га
тéја сам – хтео сам 
тепáње – туча, батине
топрв – тек сада
трéпке – трепавице
трéсак – веома силан, моћан, здрав
трúце – мекиње
трóпа – лупа
тýгла – непечена цигла
тýлим – нагињем се, савијам главу
тýрим – ставим
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удремéни – удрвени се, умудри
узврцка – узврпољи се нервозан
ýкај - дувај
укентéрим – попнем
ћáлко – отац одмила
ћерамúда – цреп за покривање кућа
ћулумáјка – ћубаста кокошка
ýилан – тужан, нерасположен
усмúшка  се – подсмехује се
усукáла – омршавела, ослабела
целúвав – љубе
цепоýшка – врста игле за крпљење џакова
цéри се – смешка се
црéшња – трешња
цúганчики доóдив –сан полако долази на очи
црцóљче – мало, ситно дете
цýнем – пољубим
чачкóљи – задорице
чéрге – постељина
дзамнú – одзвања
дзвéру се – чуде се
дзúва – слина
џáбе – узалуд, бадава
џáци - вреће
џéва – вика, галама
џенабéт – несташан
џилúт - стрела
џúнке – ситне љуте папричице
џóпке – одећа
шúвке – плетенице, кике
шинúк – суд за мерење жита, запреминска мера
шкрóкне – закорачи
шмрћам – гутам
шмýгну – клисну, нестаде
шóче – мала пловка, паче
штрáпке – отисци ногу
штрк – рода
штрóка – прљавштина
штýкнем – нестанем, изгубим се без трага
шýкне – падне ми на памет
шумáни – хризантеме
шће ги – шта ће им
шћé ми – шта ће ми
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РЕКЛИ СУ...

Рукопис песама ведрог наслова БАТЕ ЋЕ СЕ ЖЕНИ оцењујемо као леп 
књижевни допринос, нарочитих језичких вредности којим се посебно афир-
мише завичајни говор Јужносрбијанаца, иначе неправедно омаловажен и 
изопштен као матерњи говор одвећ  наглом реформом Вука Стефановића Ка-
раџића... Ова књига репрезентативно уводи Дољевац у књижевну географију 
Србије.

Саша Хаџи Танчић

У својој малој дољевачкој општини, у огранку истог нам језика, царује 
његово песничко височанство Власта Ценић. И ма како се преуредила пла-
нета, ова књига ће бранити наш језик као најтрајнију царевину. Све песме 
осећам сасвим својим, као да су ми одбегле у његове корице, што би значило 
– малчице му завидим. 

Мошо Одаловић 

БАТЕ ЋЕ СЕ ЖЕНИ, иако врло „лична“ књига једног осуђеника и за-
љубљеника у неизбрисиве штрапке младости, поседује у ствари универзални 
комуникацијски код и ка времену садашњем... 

др Миодраг Игњатовић

Увек некако јужњачки емоционалан, Ценић је лирски распеван и питак. 
Са мером допустивог хумора, са језиком који је локални и регионални, ове пе-
сме могу засмејати читаоца, мада је у њима дубоко усађен човек и његов свет, 
љубав и стрепња, сан и јава, па и слутња неминовна у људској природи.

др Воја Марјановић

Мало је песника у српској поезији за децу који пишу на дијалекту зави-
чаја. Ценићева збирка песама наишла је на изузетан пријем код деце. Песме 
из поменуте књиге прихватила су и деца која живе далеко од песниковог за-
вичаја. Ценић је са језика скинуо патину и многе речи заблистале су  новим 
сјајем. 

др  Славољуб Обрадовић

Дијалекатска поезија Власте Ценића је право откриће и освежење у на-
шој савременој поезији за децу и младе, те по много чему заслужује пажњу 
не само читалаца већ и стручне јавности, нарочито истраживача говора из 
песниковог краја. Ценић је свој на своме, оригиналан и виспрен, маштовит 
и досетљив, управо по мери коју данас треба понудити деци у овој ери науч-
но-технолошке цивилизације и дигиталне револуције. У том погледу, његове 
песме су као мелем на рану и душу. Оне као да никог не остављају равнодуш-
ним, јер напросто изазивају на смех, хедонизам и ведрину.

др Милутин Ђуричковић

Ценић је песник нежности, мекоће сећања, лепог осећања за свето у при-
сећању на родитеље и злато детињства, духовит и маштовит, који из својих 
сећања на ране дане живљења извлачи слике које у песмама добијају универ-
зална значења.

Перо Зубац
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Нема дана да не прочитамо по једну Вашу песму из овог дивног бисера 
изворне поетике са посебним изражајним говором поднебља југа...  Она нас 
опомиње да очувамо породицу, да своје потомство образујемо и упућујемо на 
оне најчистије врлине које су наш народ увек красиле – поштовање, поштење, 
скромност, гостољубивост, херојство, љубав, искреност, понос, одлучност... 
Ваше песме нам обогаћују сећање на све до сада проживљено и пружају нам 
задовољство да бар на тренутак ублажимо ово „зло време“ које нас је задеси-
ло и у којем живимо.

прим. др Иван Николић, Београд у писму  2000.г.

Песме су пуне одзвона детињства, у сваком се стиху осећа радост 
живљења чак и онда када прилике нису идиличне... Течни и лепршави стихо-
ви нуде један објективан свет. Да би се дочарао и од заборава сачувао тај свет, 
потребно је понекад разгрнути ризницу често заборављених речи и оне, још у 
употреби, ишчупати испод шапе све моћнијег стандардног књижевног језика. 
С тим и таквим речима требало се поиграти, одредити меру ироније, смеха 
и подсмеха, радости туге, меру снова и несаница, и све то, што је најтеже, 
одредити према чистој дечијој души која брзо и лако препознаје, цени и воли 
изворност. Ценић је у томе успео. Многе песме из ове збирке многа деца већ 
знају напамет чак и у урбаним срединама.

Душан М. Адски

Ценић читаоцима етнографски плете венац сеоске топле мукотрпне 
душе. Коришћењем језичких могућности омаловаженог материнског говора, 
песник досеже духовитост и шаљивост у песмама, чинећи игру речи лепрша-
вом и питком за све узрасте читалаца. Као и бајке, тако и песме Ценићеве 
елегијски плене срца и вински опијају душу, позивајући да им се предамо.

В. М. Садор

Власта Ценић је мене купио тако што је, пишући на народном, доље-
вачком језику, написао како „мој деда пцује“. Ја сам био пресрећан када сам 
то чуо. Ево човека који је успео да каже кратко и јасно све то што се многи 
песници упињу да кажу, да деца размишљају о свом телу, о свом животу на 
тај начин док су још мали, док им је „пцувало малечко“. Од највећих песника 
остане пар стихова. Код Ценића то је једна реч  пцувало.  Одмах сам га пре-
поручио неким људима: 

– Зовите га, биће вам лепо с њим. Тако је и било.

Душко Трифуновић

У стиховима Власте Ценића траје говор непоновљиве лепоте: речи лепе 
и прелепе, знане а заборављене и поново откривене, речи које радују и којима 
се радујемо, живе и неуништиве, светиљке из неких нама непознатих предела, 
као корење, као трава троскот која расте поред путева а неуништива је.

                                                                                                                  
Воја Красић
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Ја верујем да свако најбоље пева на језику на коме је њему певала његова 
мајка. Кад се у песмама, какве су песме Власте Ценића, огледа и искуство 
и зрелост, отпадају и примедбе да се у дијалекту може једино изразити оно 
површно и опскурно.

Радивоје Николић

Као отисци једног лепог детињства, препуног маште, снова и радовања, 
појављују се ШТРАПКЕ Власте Ценића. Те штрапке воде нас право до њего-
ве велике царевине, до његових правих другара, до његових најмилијих који 
владају том царевином, у којој има места за све оне који умеју да маштају и 
сањају.

Миња Илијева

Чувајте ову књигу злата вредну. Ценић је победио на фестивалу у Црвен-
ки, освојио публику у Београду, ушао у антологије. Попут Боре Станковића и 
Стевана Сремца прославио је својим стваралаштвом југ Србије.

Недељко Попадић

Из поезије Власте Ценића изниче један заборављени, предивни свет на-
ших предака, један омамљујуће духовити језик љубави, како песник најбоље 
каже ,,лепорекости'' који смо негде, у путовању према себи самима, запос-
тавили. А без њега, без тог језика, без тих слика прошлости, нећемо никада 
сазнати ко смо, одакле долазимо и куда смо се, заправо, запутили. Ове песме 
нам освежавају памћење на дивна, стара времена када људима мњење нису 
обликовали телевизори и новине већ они сами у непосредној комуникацији, 
игри, шали. Поново ће нам требати, кад увидимо пропаст савремене цивили-
зације, та спонтаност, тај осећај живота, дух тог времена  који ћемо  моћи да 
нађемо још само у оваквим књигама.

Даниел Јовановић                                                            

                        
                        Времена су тмурна, тмаста
                        и дивљају авети,
                        зато сија Ценић Власта
                        као шака плавети.

Велимир Ралевић
                        
                        Драги Власто, дољевачка ласто,
                        благо души док тако певуши.
                        Мој Ценићу, ценим те баш зато
                        што си расто, а ниси прерасто!

Добрица Ерић
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ЈОШ  НЕКОЛИКО РЕЧИ О ПЕСНИКУ

ЦЕНИЋ, Власта /Топличко Кочане, Дољевац код Ниша, 10. октобар 
1957./. Отац Никола, радник /„Нискоградња“, Ниш /; мајка Јаворка /р. Нико-
лић, из заплањског села Дукат/, домаћица. Основну школу завршио у Дољев-
цу /1972./, а учитељи у Кочану били му Евица и Миодраг Станковић. Завршио 
Машинску техничку школу у Прокупљу /1976./ и Вишу педагошку у При-
зрену /1979./. Југословенску књижевност и српски језик студирао у Скопљу 
и Приштини. Пише поезију за децу. Објављивао у часописима Витез, Змај, 
Освит /Лесковац/, Ризница /Бања Лука/ и другим.          

Заступљен: у Антологији љубавне поезије за младе, Дечја литература, 
Београд, 1998., у Антологији нишких писаца за децу, Просвета, Ниш, 2004., у 
Антологији Сви у напад, спортски цветник, Витез, Београд, 2005., у Антоло-
гији До смеха, суза и аплауза, ИПА Јабучка гора, Врбас, 2005., у Антологији 
српске поезије за децу „Дете је најлепша песма“, у избору Слободана Стани-
шића, BOOK&MARSO, Београд, 2007., у Малој антологији српске поезије о 
зими и њеним чаролијама „Зима, зима, е па шта је“, Београд, 2008., у Антоло-
гији српског песништва за децу, приредио Перо Зубац, Српска књига, Рума, 
2009. Неколико песама је компоновано за дечје музичке фестивале.

                             

              До сада објавио следеће књиге:
                             
                             Песникиња ласта, КУД Младост, Дољевац, 1987.
                             Штрапке, Књижевни клуб Абрашевић, Ниш 1989.
                             Штрапке, друго издање, Вук Караџић, Параћин, 1992.
                             Кладенче, Народна библиотека, Дољевац, 1990. 
                             Волеле се шушумиге, Књиж. келија Свети Сава,   

         Параћин 1993.
                             Меденићи, КПЗ Дољевац ,1994.
                             Бате ће се жени, Градина, Ниш, 1996. треће издање
                             Бате ће се жени, КПЗ Дољевац, 1998. четврто издање
                             Раднички воз у пет и десет , Дечја литература,    

        Београд, 1998.
                             Бате ће се жени, Витез, Н.библиотека Дољевац, 2003.   

         5.изд.
                             Песме, Прометеј, Нови Сад, 2003.
                             Крилати камен, КЗ « Вељко Видаковић» Ниш, 2008.
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Награде: 
                

друга награда на Југословенском фестивалу „Булка“ у Црвенки 1996.
године, прва награда за допринос одраслих писаца ведром духу детињства 
на Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу 1997. године за књигу „Бате ће се 
жени“, награда дечијег жирија на Југословенском фестивалу песника за децу 
„Булка“ у Црвенки 1997. године, на истом фестивалу прва награда 2002. годи-
не за песму „Прво бријање“ и  друга награда  за песму „Игла која има увце“ 
2007. године, затим  награда „Гордана Брајовић“  2009. у Алексинцу за збирку 
песама „Крилати камен“, коју додељује Компанија „Новости“ за најбољу књи-
гу године намењену деци и младима, равноправно са Урошем Петровићем за 
књигу прича „Мистерије Глинкове улице“. 

Песме казивао у Београду, Софији, Источном Сарајеву, Бањалуци, При-
боју на Лиму, Косовској Митровици, Грачаници, широм Србије, подједнако 
и деци и одраслима.(„А оно што истовремено није и за одрасле, није ни за 
децу“, говорио је Душко Трифуновић, његов пријатељ.)

Идејни творац и организатор манифестације „Сусрети просветних рад-
ника књижевних стваралаца за децу“у Основној школи „Вук Караџић“ у 
Дољевцу у којој ради као професор српског језика.                   

Члан је Удружења писаца и књижевних преводилаца Ниша од 1990. го-
дине. Живи у родном Кочану испод брда Рујника. Дане му улепшавају: унук 
Новак, мајка Јаворка, супруга Свилка, син Иван и  снаја Ивана. И три свете 
реке Србије: Јужна Морава, Топлица и Пуста река.
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