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Песме 

БИО-БИБЛИОГРАФИЈА

Рођен 1946. у Књажевцу. Дипломирао је и магистрирао на Филолошком 
факултету у Београду. Био је уредник “Омладинских новина”, “Књижевне речи” 
(један од оснивача), библиотеке првих књига “Пегаз”, часописа “Рела-тионс”. 
Био је уредник-сарадник више издавачких кућа и професионални уредник у 

НИРО “Књижевне новине”. Од 1992. до данас (поново) је у статусу самосталног уметника – 
књижевника. Главни је и одговорни уредник часописа “Савременик” и уредник у “Апострофу”. 

Током минулих деценија повремено је био књижевни критичар “Политике”, “Недељне Борбе”, 
НИН-а, “Илустроване Политике”, колумниста “Осмице”, “Ослобођења”, “Одјека”... Књижевне 
текстове објављивао је у листовима и часописима целокупног некадашњег југословенског 
културног простора. 

Уредио је и приредио више стотина књига. 

Члан је УКС од 1970. (признат статус самосталног уметника од 1965). 

Од 1971. до 2001. објавио је осам књига поезије (Који немају душе, Десети круг, Рептил –  
полиптих, Слагачница, Рашљар, Зограф оштра срца, Гачући у нови век, Судбеник), а 2000. 
књигу изабраних песама Варвари на Понту. Књиге изабраних песама објављене су му на 
македонском, италијанском, румунском и бугарском језику. 

Књиге прозе: Црв у глави, приче, Како ми је жаба улетела у уста или о самосазнавању, роман-
оглед, Кад смо сви били Тито и друге приче (прво издање 1994, друго, допуњено, 1998, румунско 
издање 1997), Дубока Кина, проза, 2003, Ниже и наниже, 2005. 

Изведена драма: Излазе на даске три краља од Данске, 1974. (објављена у едицији “Савремена 
српска драма 5”, 1999). 

Прву књигу есеја, Саломина чинија, објавио 1970. Следи још 15 књига есеја, критика и студија 
попут Доба колажа, Поетизам стрипа, Прозе промене – савремене српске прозе 1950–1979, 
односно књига Текст и свет, Књижевност и нови мит, Хроника песничког умећа, На мраву  
небо, Без обланде, Сцена на тацни... 

Књига Хроничар, бунтовник, алхемичар (о поезији Јоана Флоре), осим на српском, објављена је 
и на румунском језику (1991). 

Монографије: Драган Савић (1990), Спајајући вале са звездама/Лирски распони Милене  
Павловић Барили (1998). 

Заступљен је у више домаћих и страних антологија поезије. 

Добитник је десетак домаћих књижевних награда (“Исидора Секулић”, “Милан Богдановић”, 
“Милан Ракић”, “Србољуб Митић”, “Кондир Косовке девојке”, “Змај Огњени Вук”), као и 
награда “Никита Станеску” (1995) и “Лућијан Блага” (1997) у Румунији, односно “Европске 



медаље Франц Кафка” (Чешка, Праг, 2003). 

КОРЕН

Штеточине напале врт,
На вечно Косово налик
лелуја потоњи лист.

Под начетом меком опном
још круже еликсири:
срси живота бију,
исконска горчина ври.

У пупољку цвет,
у цвету плод,
у срцу плода
црно семе.

Силовит хитац стабла
још пркоси земљиној тежи
док обратни радник, корен
рудари у подземљу.

Изгуби ли водену нит,
изједе ли га Црв,
ко ће да исхрани,
ко да одржи свет?
Сачувај, Господе,
макар корен од штете. 

 

КОСОВО, МАРТ 2004.

Колевка у ватри:
гавран опет носи
Дамјанову руку.
Небо попала чађ:
из земље ниче
го јаук.

БАЈКА

Далеко од царског друма
на рајском столу
подигох дом и врт
одагнах камен и коров.

Наумио сам да ту живим
славећи Господа у зноју лица,
склоњен од сваког зла,
од напасти и грабљиваца.

На рајском столу

* * *
Сузио се видик.
Пред вратима потоп,
реч читана
из оба смера.
Где је почетак,
где ли невидими крај?
Старац јеси,
и отац и син.
Језик вековити,
ум детета.

ЗИД

Ево теби зид
да се сам узидаш!
Из темена ће нићи чардак,
из стопала бунар

да се путник-намерник
под звездама одмори,
у води свет догледа.

Ту ће негде проћи
и млада Гојковица:
живописац је њен лик
већ урезао шилом
по образу твога креча!

МАНДЕЉШТАМ

Мандељштам, по Петрограду, звони
менуете. Још блистају позлаћене
куполе зграда иако их уједају мраз и
зимско светло.

Менуети, рукавци, увиру у фугу – Неву.
Зечије замршене стопе, Осипов
брзопис на снегу, развејава ледени
сибирски ветар. У пролеће ће опет
потећи веселе реке. И Осип путује; као
у несталном облаку. 

СЛОВЕНСКА ШКОЛА
за Димитрија Николајевића

Песник казује живот:



подигох дом и врт
у подножју вулкана,
под кишом нејасне јеке
високо у шеширу облака,
мом дому, одједном,
све ближе,
све ближе! 

 

СОЦИЈАЛНА: ОПЕТ?!

Петорица дроњавих неимара
у сенци велике грађевине
у предаху, уз мали ризик,
игром прекраћују време.

Новчићи се праћакну кроз ваздух
а падну ближе или даље од црте.
Истога часа одјекне граја –
играчи у грчу, напетост расте.
Све надгледа велики Газда
кроз моћно окце компјутера.
У његовом збиру су грађевина,
неимари – и црта ка којој лети новац.

ИГРА

Високо горе, пред испосницом, на
божјем длану као на светлосном стубу,
светитељ се игра пиљака својим
костима. 

не крије чемер, ни јад,
у стару медовину увек
улива капљицу жучи.

Кад о себи говори,
о несхватљивом сад,
и на потоње ствари
осупнут вазда мотри

изнутра. Из љуске
од седефа језиковог бића
у коју је свет сав источио
кључ смело одбацио,
изгубио све и све добио:
одједном, само једном. Заувек.


