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МИРИШЕМ НА ЉУБАВ
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ЈА И ТАЊА УЧИМО КОД ЊЕНИХ 

Ја и Тања учимо код њених
Јездимо кроз народну епику
Тања прича о Марку – вилени
Ја замишљен лежим на тепиху

Док је гледам из лежећег стања
Моје срце куца за тројицу
У школи јој рекох – Знаш шта Тања
Да ми родиш малог Радојицу

Подне учи пшеничну азбуку
Идем тужан свом дједу Стојану
Имао сам од злата јабуку
Па ми јутрос паде у Бојану
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ДОСАДИЛЕ СТРУЈЕ ГОЛФСКЕ

Досадиле струје голфске
Ромбоиде гледам сметен
Заљубих се пред крај школске
Тако ти је кад сам кретен

Не прочитах ни страницу
Џаба мисли и процјене
Заљубих се у Тањицу
И покварих све оцјене

Биће моја али ипак
Боље да јој коју кажем
Показала Тања шипак
Ја остао да полажем

Љето – Тања пише с мора
Ја учим и собу метем
На челу већ никла бора
Тако ти је кад сам кретен
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КСЕНИЈЕ САМ ГЛАДАН

Мршав сам ко Кенија
Пређох у номаде
Разбила ми Ксенија
Живот у комаде

Замишљен и јадан
Откидох због Ксене
Ксеније сам гладан
Она није мене

Сањам лице њено
Беспуће ме хвата
Једном ћеш ме Ксено
Правити од блата

Боли глава снена
Боли грло суво
Поручује Ксена
И њу боли уво
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СУДАР

Копам мисли као рудар
У души ми бездан
Заказао с Ољом судар
А љубит се не знам

Срце бије – лудо такће
Моје то не брине
Само деда с крова гракће
-Нападни је сине

Немој да на бојном пољу
Уздаси занјеме
На јуриш заузми Ољу
И не брукај племе

Нећу док се јадан снажим
Ољу ни да такнем
Али зато праћку тражим
Дедицу да смакнем
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СИМИНА ПЈЕСМА

Сима је силан – Сима је жесток
Прате га чопори кика – класика
Бол болује Светлана из шестог
И због Симе дрхти ко јасика

Сима је даса ко лик с екрана
Уздишу клинке – пишу му риме
Бол болује из шестог Светлана
И лекције не учи због Симе

Гледам Симу – шепури се зорно
Са сто цура а без своје драге
Гледам Симу кивно љубоморно
И Светлану волим из све снаге

Симо женских срца дробилице
Свици нек те најбољој предају
Врати Тање Светлане Милице
И нас мало нека погледају
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ЉУБАВ МИ НЕ ЦВЈЕТА

Срце ми у тамном
Љубав ми не цвјета
Тања неће са мном
Макар да прошета

И у школи кише
Часови ми глупи
Мира са мном више
Не сједи у клупи

Летјех до мјесеца
Бијаше ми фино
Сад са мном ни Цеца
Да оде у кино

Све три ову луду
Можда ће да схвате
Једном када буду
Несрећно удате
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ВОЗ

Био сам заљубљен скроз
Ишао код моје Анице
Ана је имала воз
И жељезничке станице

Код ње у соби сједнемо
Отјерамо јесен сиву
Каткад се кришом гледнемо
Док пратимо локомотиву

Из њеног малог стана
Воз пишти по поду шета
У возу ја и Ана
Јездимо око свијета

ДРВЕНЕ БОЈИЦЕ

Имао сам бојице дрвене
И четкицу и темпере
За Анине образе црвене
За њене хаљине џемпере

Сликао сам косу Анину
Ријеку с бисерјем ситним
Сликао љето и планину
Ану у пољима житним

Ана се збуњено чешкала
Папири на све стране
Свака се боја смјешкала
Са Ане и око Ане
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ЈА МИЛИЦИ И ОНА МЕНИ

-Милице
Не волим више Соњу
Јагњићу јарице пилице
-Коњу

-Принцезице
Не мислим више на њу
Јагодо шумска – брезице
-Пању

-Милице
Ја сањам твоје око
Чаробна фруло – пастирице
-Стоко

-Рибице
Лососу у срцу моме
Јегуљо младице гирице
-Соме

-Не губи ме
Нек моје те молбе приволе 
-Умукни и пољуби ме
Биволе
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БОКА

Рекох јој у чет’ри ока    
Да не марим за њу    
Ал’ у сну ми шапну Бока   
Не остављај Тању    

Љето – мени мисли кисну
Дан у бол прераста
Тражим је по Тивту Рисну
Лутам до Пераста

Да л’  сад Тања за ме мари
Свјестан сам кривице
Крачем – Прчањ Каменари
Бијела Њивице

Питао сам оног овог
Док све ме је жигало
Стизао до Херцег – Новог
И двапут у Игало

Пјешачио и стопиро
И гледао с хридине
До Котора галопиро
Пео се на зидине

На крају изнајмих барку
Душа све претрпјела
Нађох Тању – љубав жарку
Код  Госпе од Шкрпјела

Мало Бока мало јун
Насмија се Тањица 
Арлаучем среће пун
Чује се до Жањица
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ЗАШТО САМ ОСТАВИО АНУ

-Дај ми онај руж са сјајем
-Ево дајем

-И пусти ми неки рок
-ОК

-Донеси ми други сок
-ОК ОК

-У торби ми лак потражи
-Одмах – важи

-Чоколадицу од риже
-Стиже – Стиже

-Почеши ми леђа лијево
-Чешем – Ево

-Хоће Тања да ме види
-Само иди
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 КАЛЕНДАРСКА

Зима стеже – ја цвјетам ко булка
Јануар је – а крај мене Јулка

Фебруар је – а већ ме из кварта
Заљубљено гледа једна Марта

Још фебруар не стиже до краја
Већ ме мами априлима Маја

А у јуну кад ме све три свежу
Само ћутим и мислим на Снежу

Има л’  среће – овај живот гдје ће
Није битно – ипак се окреће
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АНА ВОЛИ СЈЕВЕРНИ ПОЛ

Ана воли сјеверни пол
Ја сањам вјечита љета
Дан брижни сав ми бол
Шумама одгонета

Ана би хтјела до Аљаске
Ја пирамиде сањам
И оне сунчеве заласке
Који ме вуку из грања

Ана воли ледене санте
Хладна мора кад зашуме
Ја ловим дијаманте
У срцу прашуме

На Ану сваке вечери
Мислим док руке се топе
Знам – Ана и њени глечери
Машу ми с врха Европе

А кад јој пољубим образе
Свијет се нагло озарне
Тад Ана сања оазе
А ја медвједе поларне
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KAД ЋЕ ВИШЕ ЈУН

У глави ми збрка
Кад ће јун и лопта
Доста ми је Грка
Сумера и Копта

Срце скоро стало
Грознице протресле
Нек одморе мало
Његоши и Тесле

Сањам море ватрен
Купаћи и ланчић
Нек одморе на трен
И Цвијић и Панчић

Нек ме воде звукови
И музика јача
Доста ми је Вукових
Народних пјевача

Трчи јуне – важи
Са школом у шаци
С Бојаном на плажи
Боју да набацим
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НАЈЗАД МОРЕ

Нису шале
Нису форе
Стиго сам на море

Вири стих
Из њене косе
Грлимо се

И море
И брод што маше
Све је наше

Љето за нас
Гнијездо свија
Ива сија
Сијам и ја

Јуримо
Кроз дан бескрајни
Тако сјајни
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ЗАЉУБЉЕНЕ ЦИПЕЛЕ

У ципелу десну Анину
Моја се ципела лијева
Заљубила – хоће у планину
Без пертли љубав да пјева

Намјерно – кад сам код Ане
Приљубим једну с другом
Ципеле развезане
Маштају – иду дугом

Ћутљив пред градском вревом
Кроз масу на ме свиклу
Корачам с ципелом лијевом
И Анином десном – на штиклу
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ПЈЕСМА О ГРУБОЈ АНИ

Огрубјела моја Ана
Говори ми да сам во
Звоца ми већ десет дана
Угрожена да је скво

Некад моја љупка Ана
Док ми душу хвата цича
Сад је попут Џингис кана
И Атиле -  божјег бича

Мјесто да је мушки стиснем
Не смјем ни да писнем

Перем шерпе и шољице
Изрибо сам пола стана
Да л  да шмугнем код Ољице
Ал  шта кад наиђе Ана

Гдје си сунце спаси друга
Сломљеног од свађа сценских
Црнчим као Пепељуга
Због Аниних права женских

Напиши јој на листићу
Љубав има смисо дубљу
А ја праћу и чистићу
Јер Аницу вери љубљу
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ПРЕДИЗБОРНА ПЈЕСМА

У добу празних новина
И разних тв враџбина
Ана је моја домовина
И царство и отаџбина

Хтјели су љубав гушити
Насрћу да нас раставе
Због ње ћу владе рушити
Запалити им заставе

Са својих мутних извора
Хтјели би њихов да сам
Ја немам других избора
Само за Ану гласам

Небеска модра хартија
Пјева јој косе тршаве
Ана је моја партија
И главна личност државе

Пала је завјеса димна
Бодри ме јато птица
Ана је моја химна
И храм и престоница

За чисте душе сватујем
За љубав гинем горим
Анин сам витез – ратујем
И побјеђујем јер волим
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ЗАЉУБИЛА СЕ ДРАГАНА

Заљубила се Драгана
Такло је перо пачије
Сад су јој и јутра лагана
Сад јој и небо другачије

Заљубила се Драгана
Пред огледалом  снолијета
Туга у срцу слагана
Побјегла на крај свијета

Мјесец јој звјездане чамце
Вуче рукама голим
Драгана пише писамце
Блесану који је воли

Кроз поноћ свијетлих табана 
Он скита и за њу пламти
Заљубила се Драгана
Драгана – честитам ти
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ЧЕКАЊЕ

Њена локна кад ме на
Мапу љета прикује
Час дивна час надмена
Побједнички ликује

Заљубљено патим а
Пун надања сновитог
Пред играстим вратима
Срца јој тајновитог

Молим је да отвори
Дан за наше летове
Невидни ће злотвори
Побрати нам цвјетове

Мислим и о часу том
Кад прође што чекасмо
У сутону расутом
За жар биће прекасно
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БЉЕСАК

У јутра градска зловољна
Одједном сјевне ти траг
Та слика ми је довољна
Кроз подне да јурнем благ

Кроз сате лак да протрчим
А онда када све стане
Газећи као по срчи
Чекаћу да опет банеш

Да разведре се облаци
Што над сивилом грабе
Да опет бљесну ти кораци
Једини осмијех касабе
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КАД ХТЈЕДЕ ХРАСТ ДА ТЕ УЗМЕ

 
Неки ме немир носи 
Далеко на крај свијета
Небеску плавет кројим 
Сунчевим ћутањем

У твојој тршавој коси
Пландују ивањска љета
Опрости – извини што им
Досадих са лутањем

Због твојих се мирисних стопа
По долинама просух
Неспретан смјешан и низак
Ал`  к небу дизах длан

И звијезда се докопах
С ружом у сјенокосу
Са свима добар и близак
А тако туђ и стран

Кад хтједе храст да те узме
Вјетар ме прими под своје
Подивља у мени све што
Задиркује мјесец криви

Тешко се налазе усне
За скитничке године моје
Ја жудим румено нешто
Од чега се друкчије живи

Пронаћи ће ме у роси
Гдје промуко од плача цвјетам
И по небу крила бројим
Врелим шапутањем

Док у твојој тршавој коси
Пландују ивањска љета
Опрости – извини што им 
Досадих са лутањем
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ТАКЛА МИ СРЦЕ ИВА

Такла ми срце Ива
Ћутим у мраку с јуном
Кроз живот тешко се плива
С Ивом ћу лакше пуно

Пишем јој строфе љувене
Замишљам – крај је свијета
На бури све ће да увене
Само ће Ива да цвјета

Замишљам алу крилату
Скаче по дубокој води
Јездим на бијелом ату
Иву да ослободим

С мјесеца у ноћ звјездану
Ива ми говори име
Ја с једним свицем у бездану
Скупљам јој златне риме

Такла ми срце Ива
Ћутим у мраку с јуном
Кроз живот тешко се плива 
С Ивом ћу лакше пуно
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НОЋИМА НЕ СПАВАМ

Ноћима не спавам
Очи пуне влаге
Иву обожавам
Волим из све снаге

Због љубавног плама
Бјеже магле сиве
Горим као слама
Не могу без Иве

Ћутим па се дивим
Ива сва од зрака
Не живим већ ивим
Од јутра до мрака

Њу ми жита скривају
Поља на њу личе ми
Моји дани ивају
Ивом оивичени

Молим звјезду сањиву
Поручујем љету
Чувајте ми Иву
Једину на свјету
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КАД ИВА БАЦА ЧИНИ

Ива ми душу зачара
Ко да ме лупи оклагијом
Ништа су стотине врачара
И сви што се баве магијом

Кад Ива опчини неког
Наиђе шума скривана
Гдје лебдиш крај грања меког
Гдје сваки је листак Ивана

Кад Ива ти спреми кучине
Са тобом и дан полети
Побјегну страшне вучине
Под сунцем скакуће Јети

Па луђи од гљиве лудаје
Казујеш љубав из жила
Ива је ту и свуда је
Ко нека добра вила

А кад ти угљевље гаси 
Постајеш јачи од Везува
Свитање тобом се краси
Март се у август презува

И све се од смијања жари
Ти пјеваш у златној долини
Свијет је диван у ствари
Кад Ива баца чини
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НЕК СЕ СЕСТРИ ЉУБАВ ЗЛАТИ

Моја сестра још је клинка
Већ мисли на неког страсно
Већ излази већ се шминка
И долази кући касно

Ја је гледам из кревеца
Питам кад ће да се врати
Зар се тако пазе дјеца
Казаћу је сјутра тати

Сестра вади чоколаду
Каже да је љубав грије
На  њу мисле сад у граду
Неке очи голубије

И те очи обожава
Каже да због њих у снове
Стижу свици – љета плава
Мјесец што је с брда зове

Нек се сестри љубав злати
Пуна свиле – перја меког
Нећу да је кажем тати
Само хоћу и ја неког



32

ИСКРЕНА ПЈЕСМА

Кажу ми – платонска љубав не важи
Окани се звијезда и љувених прича
Од обичне модерне клинке не тражи
Да буде Лаура ил Беатрича

Кажу ми – шта ће ти стих који жари
Љубавна писма и сличне дрангулије
Клинкама данас не требају сањари
Давно су прошле Изолде и Јулије

Ништа – Ја и даље пјевам насред друма
О оном рују што из душе крене
Знам – осмјехнуће се удаљена шума
Јер свака травка навија за мене
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БОЉЕ ЈЕ БИТИ САМ

Са Аном дан за даном
Салон љепоте – златара
Ана све ради с планом
Ја сам јој попут вратара

Са Аном дан за даном
Горим на тихој ватрици
Сијамо трошно – с маном
И све по истој матрици

И они додири дланом
Јесу ли вали шумећи
Са Аном дан за даном
Ходам кроз живот – глумећи

А знамо и Ана и ја
Да лажни смо траг сред јутра
Искрено једино сија
Оно што зрачи изнутра
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ДОК ПРИЧАМ ТИ ОВО

Шта мислиш – то зрно пијеска да ли је
Могло све људске стопе да прегура
Можда је некад сред Аустралије
Мислило на тебе у скоку кенгура

И овај камичак можда је донио
Поточић – Јесењин са Карпата
Свјесно се с врха стијене одронио
Да стави ти далеки стих око врата

У ствари – желим док причам ти ово
Од осјећања лако обољив
Да ме прочиташ – слово по слово
И кажеш – Маштовит и неодољив
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ДА РУКЕ ТВОЈЕ НИЈЕСАМ САЊАО

Осјетим тако ноћу – на махове
Кап кише низ прозор сливану
Па стрепим уз неке чудне страхове
Шта ако изгубим Ивану

Одједном сањам крајолик незнани
И руке Иванине
Тада ми ништа не могу бездани
И мрачне планине

А сјутра Ива ми шапће заљубљено
-Снила сам неко је сунце угасио
И љето је негдје било загубљено
Ти си их спасио

Вјетар је небом наш смијех распршио
Рекох јој док сам у плавет зарањао
-Твој сан се не би срећно завршио
Да руке твоје нијесам сањао
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КАД ОДЕШ

Кад одеш – одједном страшно се бојим
Вјетар би да те некуд однесе
Љубоморно стабло под којим стојим
Призива земљотресе

Кад одеш – одједном стопе су сјетне
Нестане лептир из грања
Шума силази у град да пожар подметне
Ријека поплаву сања

Кад одеш – одједном сате бјегунце
Јури дан што никако да прође
Зна љето – бићу једино сунце
Кад сјутра дођеш
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ВОДИ МЕ НЕКУД

Шума је на моме длану
Вук сам што облак гребе
Не знам на коју ћу страну
Без тебе

Без ваздуха срце ми скитаво
Ћути на морском дну
А дишем за море читаво
Кад си ту

Мразеви лове ми стопе
Јуре ме ледене гране
Онда се сњегови топе
Кад банеш

Слушам у себи ријеку
Злом добу хучи – збогом
Кад дођеш води ме некуд
Са собом
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СВЕТИОНИК

Хтјели би љето да пониште
Сјенке да буду тмурније
Њене очи су моје склониште
Најсигурније

Хтјела би хорда рђава
Крилате да сахрани
Тањин је осмијех тврђава
Која ме брани

Олујама би да уплаше
И стих да није звоник
Тањина рука што маше
Мој је светионик

TAЊИНИ ПРСТИ ЗВОНЕ

Тања је то моје чудо
Што са сунцем израња
Најзад у времену лудом
Има са мном ко да сања

Без ње сам риба на сувом
И пчеле о нама зује
Најзад у добу глувом
Има ко да ме чује

Тањини прсти звоне
Да свијет се љета сјети
Најзад над градом што тоне
Имам са ким да летим
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КАДА ТЕ СРЕТНЕМ

Када те сретнем побјегну слова
Ћутим ко стијење усред валова
Смушено махну ми ријечи с крова
И сакрију се у перја ждралова

Када те сретнем мукло сам звоно
Сахара ледник слијепа цеста
Стегне ме јутро самоћи склоно
И тихи снијег Евереста

Када те сретнем сто строфа чувених
Изгори у мени попут сламе
Вулкани мојих погледа  љувених
Кидишу да ти огрну раме

Када те сретнем олиста вијек
У помоћ зовем Анде и Олимпе
Љето ми спрема са пјесмом лијек
Из сунца капље – Волим те  -  Волим те
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РАЗГОВОР С ВЈЕТРОМ

Шумама вјетре спомени
Све моје љувене слогове
Волим је као Словени
Што вољаху своје богове

Обиђи вјетре черге
Шапћи им до пред зору
Како је волим ко Сергеј
Што вољаше Исидору

Обиђи далеке цесте
Везуве морске стијене
Карпате Евересте
Нек тајге моле за мене

Зашуми и са мном маштај
Мој сан нек звони чудом
Полети вјетре и праштај
Дјечаку овом лудом

Који ће жедан у води
Спутан сред златног грања
Чекати да га води
Њен сан о којем сања



МОЈ ПРОБЛЕМОС
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МОЈ  ПРОБЛЕМОС

Угојен сам као силос
Дебео ми вратос носос
Лежим пушим цигарилос
Избјегавам сваки посос

Али кад ми треба парос
Скокнем брзо из постељос
Клечим молим с пуно жарос
Испред гољос родитељос

Арлаучем ја по патос
Јер хоћос да будем буџос
Јадна мамос јадни татос
Ухвате се за главуџос

Комшија им каже с женос
-Кукос вамос са кретенос
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КАД СЕ ВРАЋАХ ИЗ ШКОЛИЊО

Кад се враћах из школињо
Начисто се разболињо
Уз вјетрињо и кишињо
Искисо сам ко мишињо

Још мамињо рече – Свињо
А ђе ти је кишобрињо
За њом вели и татињо
Да сам зрео за батињо

Док на мене галамињо
Клопам сир и саламињо
Ћутим – за сад ни рјечињо
У дневнику за кечињо

Сјутра опет у школињо
Одмор с Аном ја волињо
Купим сокић и смокињо
И с Аницом на цмокињо
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БУДЕС ЛИ МОЈА

Будес ли моја молам ти леци
Насу цес лубав ко клов да гладис
Ја нисам длуги и нисам тлеци
Плипази мала добло сто ладис

Најлепсе снове уз мене сницес
Ако ли одес блука це пуци
Будес ли моја – а знам да бицес
Звлндања нема – влтиц па куци

Лубав насу ја цу да велицам
И кад плође лето педецето
Зато слусај мала сто ти плицам
Ја сам плосо сито и лесето



46

БЕЧКЕРЕЧКА МЕЧКА

У поноћ у Бечкерек
Кад идох код Лајоша
Стаде на пут мечкерек
И ето белајоша

Опхрван агонијом
Сав од страшно ритањош
Слуђен сам Панонијом
Шпринтао до свитањош

Ноге пуне болош
Јер јурих без одмораш
Нашла ме патролош
У јарку код Сомбораш

Сад новине шарош
Проглас јадно дечкарош
Војводином харош
Бечкеречка мечкарош

             *

Ђипа Перлез Ечка
Зрењанин и Идвор
Ухваћена мечка
Воде је у притвор

Живаљ пољем мили
И прескаче барице
Панонијом цвили
Бечкерек из марице

Смирила се бука
Власти се састаше
Бојовића Вука
На разговор зваше

Баци Вук им – цртарош
Свој план на асталић
Са смјером – Зоо вртарош
Суботица – Палић

Сад сам с мечком хаос
Ко два стара џезера
Сликају нас – Ћаос
Са Палићког језера
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МАЈ

Има га у змају и Космају
А и Ташмајдан га има
Сви га у друштво примају
Замаје се са свима

У Мајорки често данује
Сви се за њега отимају
У мајчиној доброти станује
Дјеца га у срцу имају

Корак му спремају борови
Климају са њим стољећа
Љупку је Мају Мајсторовић
Изабро за мис прољећа

ГНУ

Сахаром кад суше жеГНУ
Гнуови од муке леГНУ
Главе земљи поГНУ приГНУ
Да л’ ће кише да им стиГНУ

Сахаром кад суше стеГНУ
Куд гнуови да побјеГНУ
Жедне очи к небу диГНУ
Закашљу се и подриГНУ

РастеГНУ ти дан и душа
Сваки гну се суша ГНУша

              (плачу слоновска унучад
               Жао им је малу гнучад) 
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ЧАЈЕВИ

Од чајева 
Из наших крајева
Најраширенији је стечај
Па чај за лидерски течај
И значајне врсте чаја
Из групације очаја

Обичај је да ову групацију
Што више гурају у нацију

О очају пажљиво причај
Посебну врсту величај

Уз сунчев чајник ручај
Да не будеш чај случај
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ОБУЋАРСТВО

У сфери обућарства
Постоје многа царства
Чизмарство
Ципеларство
Патикарство
Опанчарство

И посебно царство
Папучарство

Има га и село 
И министарство

Свијетом хара
Царство папучара
Ми и наши бирани
Сјајно смо котирани

Благо нама благо нама
Рађамо се с папучама
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КРАЈ РИЈЕКЕ ХОАНГХО

Крај ријеке Хоангхо
Љубио је краву Мо
Бјути Џо – млади во

Није знао Бјути Џо
Да је љупка крава Мо
Нећакиња боса Панде
Чије хорде чије банде
Харају уз Хоангхо
Баш је во

Сред казина свога Гранда
Чу за Џоа газда Панда
Па уз зуба шкрипу
Посла му екипу

Мало су га пратили
Ал’  кад су га ухватили
Фацу су му анђеоску
Измјенили све до бола
Пребили му сваку коску
Умлатили
Као вола

На сплаву низ Хоангхо
Плови једва дишућ Џо
Мислећ – Што ми шћаше то

У казину крава Мо
Новог вола тјера злу
Мамећи га мазним – Муу
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КРАЈ РИЈЕКЕ ЈАНГЦЕКЈАНГ

Као метак пукох – БАНГ
Кад сам онда врео срео
На ријеци Јангцекјанг
Прелијепу – Њу Би Хтео

Купала се -  дан је сјао
Гледах Њу и Јангцекјанг
Док преда мном није стао
Мишићави Лу Па Чанг

Чанг ме зграби драматично
Дрекнух попут какадуа
Показа на мени лично
Сваку тајну из кунг фуа

Сад не желим Њу Би Хтео
Једва скрхан пијем ђус
Машу Чанг и Јангцекјанг
Док клецам на први бус
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ЉУБИЧЕВО

 На инсистирање стричево
(Ал’  боље да нисам – Ах ах)
На ждребици Соњи јахах
До ергеле Љубичево

Кад видјеше очи Соњине
И бутке што јун их иште
Почеше коњи и коњине
Да ржу фркћу и њиште

Виче ђогат
-Ја сам богат

Фрче дорат
-Мен’ ћеш морат

Липицанер
-Ја сам шанер

-А ја риђан
Свуда виђан

-Ја коњ шарац
Не магарац

Њишти кулаш
-Нисам фрулаш

Гусла зекан
-Сав сам мекан

Моли мрков
-Мене трком

Рже вранац
-Нисам странац

Трепће чилаш
-Шта кобилаш

Гледајућ ме 
Дрече муле
-Сви сте нуле

На инсистирање стричево
(Ал’  боље да нисам – Ах ах)
На ждребици Соњи јахах
До ергеле Љубичево
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У СРЕД ГРАДА ШИПОВА

У сред града Шипова
Седам мрачних типова 
Изађе из џипова 
И крену ка банци

Веле – Ми смо странци
Ово вам је пљачка
Има да га нема
С нама ко се чачка

Ал’ прекиде тензију
Љута баба Зорка
-Мангупског вам чворка
Зар на моју пензију

Па их попут фурије
Згроми прије мурије

Сада у сред Шипова
Седам мрачних типова
Спроводе до ћорке

Прати их дјечурлија
И штапина липова
Страшне баба Зорке
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ГРАМАТИЧКА ДИЛЕМА

Најљепша именица
Женског рода
Светлана – из петог два

Како атрибуте
Своје да дода
Уз непостојано јА

ЈУНАЧИНА ОД ЂАЧИНЕ

Поранио нејак Милутине
Језди школи квадратнијем пољем
Опасао тешке књижурине
Да поправи кечине с постољем

Кад дошао школи на мегдана
Дочека га разредни страдањем
Дневника му испуњена страна
Недовољним знањем и владањем

Ал’  учио нејак Милутине
Хоће знањем испред катанацах
Наставници и послуге њине
Попушташе градиво с ланацах

Кидисао чопор теоремах
Но се брани нејак Милутине
Косинусе и биноме лема
Њутнов закон бифла из љутине

Атакују снажно силе тежне
Док се бори с именицах сто
С бока јуре промјене падежне
Јотовање – прелаз Л у О
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У сваком се устанку и буни
Сналази и нападе смирује
Притиснули Грци Келти Хуни
Ал’ он ватру знањем распирује

Тако ваздан до подневне свеће
Милутин се и градиво бише
Професори направише вјеће
Оцјену му сваку поправише

Јун за јуном меље бивше дане
Знање у вис и нејаке вине
И сад ноћу хукне сова с гране
Нетко бјеше силни Милутине
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ЈОШ ОВАЈ ПУТ

Однио у шталу вранац
Својој расној љуби сокић
-Шта је - није дошо странац
Куд је осмјех скокић цмокић

Кобила чешљаше гривицу
Пред огледалом у свили
-Ти сносиш главну кривицу
Што нисмо ко што смо били

Досад си био ми једини
Овдје си ждеро и спавао
Ономад видјех на ледини
Другој си себе давао

Зањишта вранац од иједа
-Твоја ме љубав држи
Није све као што изгледа
Загрли ме и не ржи

Она му паде пред кољено
Нестаде вјетар љут
-Магаре моје вољено
Праштам ти још овај пут
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У ШУМИ ГДЈЕ ВЛАДА МУК

У шуми гдје влада мук
Гдје низ јелу клизи смола
Рече јутрос један вук
Припадници љепшег пола

Волим твоју фацу вучју
И крзно на полеђини
Замишљам те у наручју
На тросједу у пећини

Онда легнем потрбушке
Цртам те на старом пању
Слика – наше двије њушке
У активном стању

Ти ћеш двјеста петсто пута
Живот да ми увеличаш
Вучица већ видно љута
Оде – каже – Много причаш
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ДВИЈЕ СТОКЕ

Бик је Рашо крај потока
Мјерко краву Жану с бока
И зијево као фока
Баш је стока

А и Жана дична кока
Глумећ да је у сред шока
Ипак је крајичком ока
Звала Раша – баш је стока

И тако су стоке наше
У љубавну ушле причу
Јунеће им сунце маше
Ливаде и поља ричу

Шета Жана сад по биљу
Свог бичјега Џејмса Бонда
Воле се а све у циљу
Побољшања сточног фонда
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БЈЕЖ’ ИЗ МАСЕ

Пази на се
Буди свој
Бјеж’ из масе
Ниси број

Кад се разне 
Групе скупе
Ум испразне
И затупе

Ко зна ко им
Жеље слаже
Мисле што им 
Други каже

Дан сломиле
Хуље горде
На гомиле
Руље хорде

С књигом скитај
Ето шта ћеш
Питај читај
И сазнаћеш

Пази на се
Буди свој 
Бјеж’ из масе
Ниси број





ЗУБАТОРЕПАТИ СТВОР
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                  *
И шума ми с густих грана
Конац туге у глас утну
Оног дана кад ме Ана
Ко дроњаву крпу шутну
                  
Лије киша ко из кабла
Зар још да кроз шуму ходам
Да л` да скончам с неког стабла
Ил звјерима да се подам

Из мисли ме цијук трже
Младунче ми приђе вучје
Кренух - оно боље - брже
Баци ми се у наручје

Ћути жмирка - шта са њиме
Изгубило вучју браћу
Ко да каже - Одведи ме
Одведох га кући  - шта ћу
                   *
Расте стомак мога вује
Добро му -  ужива блеса
Ал` соба ми ко да ју је
Ударио гром с небеса

Шта ако ми неко бане
По тепиху копа бутер
Све ми свеске изгребане
И фрижидер и компјутер

Пробуди ме у сат касни
Зором школа -  очи склапам
На свакој ми књизи масни
Траг немирних вучјих шапа

Примирим га неком фором
Пузим - лего коцке слажем
Шта да радим с лудим створом
У шуму ће -  ја му кажем 
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                 * 
Ко из воде расте Вучко
Баш је с клопом претјерао
Упитам га – Јеси л` ручко
Какви ручко – он ждерао

Онда се фотеље хвата
Трбух као у јунице
Са даљинским већ барата
Гледа шпанске сапунице

Ја запуштен – ко из грмља
Отаљавам дане школу
Он се бечи – још ми мрмља
Да му додам кока – колу

К месари сам сваког часка
Маја ми у пуном шарму
Залуд – журно крај ње каскам
Обећо сам гаду сарму
                   * 
Вани киша – пара муња
Октобарску шар – хаљину
Кретен крај прозора куња
Гледа негдје у даљину

Слабо једе – заспе касно
Серију не прати нову
У оку му видим јасно
Да га тамне горе зову

Скоре дане благосиљам
Најзад да ме мир огрне
Да се јада ратосиљам
Гдје год хоће нек обрне

Не брини репати створе
Због ког прођох кроз пакао
Пустићу те у цик зоре
Растанак се примакао
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                *
Оде да по шуми шета
Иду дани – студен реже 
Са Мајом сам – љубав цвјета
Ал у души нешто стеже

Ћутим ноћу као травка
Гдје се сад по гори вере
Бринем се за тог чупавка
Фали ми зубато звјере

Кад ми мјесец с неба махне
И ја ко да чудно сијам
Осмјехнем се и уздахнем
И почнем да заувијам

Кућа школа – теку дани
Ал те зоре сњежне туђе
Трагови пред прагом знани
Вучја лудо – што не уђе





НЕВИДЉИВИ БРОД
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КРОЗ ЖИВОТ ЈУРИШАЈ

Цвјетају божури
Смију се невени
Полети пожури
Дане оплемени

Зло доба стишај
Љубављу маштом
Кроз живот јуришај
Звјезданим плаштом

Рећи ће – крив си 
Кад снове нађеш
Пјевај док жив си
Све док не зађеш

Кад будеш пошао 
Да не би рекао
-живот ми прошао
Док сам га чекао
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НЕВИДЉИВИ БРОД

Са твог невидљивог брода
Невидљиву мрежу баци
Да у њој ти буде и вода
И сунце и облаци

Прољеће нађи у луци
У вени га негдје удоми
Да април ти буде при руци
Кад дођу бродоломи

Похватај све оне дане
Кад био си сањар и луда
Све стазе осунчане
Да ту су кад не знаш куда

Сваки твој осмјех безбрижни
Нек слети на дјечије стопе
Кад оду свици и ближњи
Да можеш кренути опет

Процвјетај из љубичице
Што стоји на твојој путањи
У срцу сачувај птице
Да ти се небо не смањи

Поштуј свој корак звјездани
Нек други мисле да живе
Нек те не сколе бездани
Да очи ти не посиве

Остани дијете и кроти
Шарене даљине што вуку
И немој се чудити што ти
Зловољно пружају руку

Док чуваш у себи то злато
Сви ће ти кише жељети
Ал' немој гледати на то
Сијај – полети – прелети
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КАЖИ МИ МОРЕ

Кажи ми море што пјесма моја
У тебе се улива
-Да на мом таласу мисао твоја
По свијету плива

Кажи ми море кораци моји
Хоће ли се у беспућу снаћи
-У теби такође море постоји
Зарони стазу ћеш наћи

Кажи ми море живот што гони
Како ће да ми свиће
-Колико летиш толико и рони
И свјетлост бићеш

ЗЛАТНИ ОСМИЈЕХ

Откуда толико сјаја на звијездама
Реци ми тата
-То мјесец осмијехе златне из бездана
Доноси за дјечија јата

Зар осмијех се златни у бездану скрива
Молим те тата – кажи
-У дубинама читаво једно небо снива
За оног што свјетлост тражи

Тата – мјесец осмјехом грије
Шуму и поље – крај стјеновити
-Сине – док срце ти добротом бије
Твој осмјех ће златан бити  
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ПОНОЋ

У ноћном часу тамном
Мама – осјећам страх
Не бој се – маштај са мном
Мисли на звјездани прах

Мама – у овом тешком
Сату – шта тата ради
Мисли на тебе са смјешком
Док руду из земље вади

Мама – у овој тмуши
Куд задњи зрачак оде
-Послушај свице у души
Они нека те воде

Мама – извини – праштај
Твој дјечак баш није јак
-Затвори очи – маштај
И побиједићеш мрак
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ЕМОТИВАЦ

Другарима сам грешник и кривац
Када им своју душу отворим
Смију се – зову ме емотивац
Дрхтим и ћутим – у себи горим

Тата и мама никад не пријете
И чини се да разгоне тмушу
Имају мене – једино дијете
Ал’ видим да ми не знају душу

Док скитам градом и чекам јул
Добацују за мном другари
Не сањај – смркни се – буди кул
Ко данас за душу мари

Тужна је стварност – грозна је
Једно те исто прати ме
Срце ми нико не познаје
А вјерујте – дивно је знати ме
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НЕМА  ДЈЕДА

Снијег – мама сузе рони
Црну вуну ноћ испреда
Смрт по стаклу звијезде гони
Нема дједа

Баба са мном сва у зебњи
У даљине блиједо гледа
Како ћемо сад по земљи
Нема дједа

Када ноћу сањам вука
Дјед ми жмигне иза цера
Знам – његова блага рука
Звијери тјера

Би му срце сред погледа
Срце – свитац у грудима
Би и богу добар дједа
И људима

Тражио је и нашао
За свијетли пут кораке
Све могао – сад зашао
За облаке
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КРИВАЦ

Из школе заљубљен
Улазим у стан
Тата ко загубљен
Већ ми квари план

Боље да ме није
Да ме нису рађали
Мама сузе крије
Опет су се свађали

Због нервозе мамине
У души ми ломови
Кроз стан сикћу лавине
И пуцају громови

И мени ће живац
Пући у том мраку
Ја сам главни кривац
Што су још у браку
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ПРОТЕСТНА ПЈЕСМА

Данима не знам шта му је
На мене и маму виче
Мамино срце самује
Мој тата није за приче

Мој тата за пјесму није
За осмјех љето додире
Његов нас поглед не грије
У кућу језа продире

Као да невидна авет
Кида ми срце из груди
Мој тата није за плавет
Узалуд сунце се труди

Нека ме прогнају зоре
Нек ноћи премреже врата
Нек јун ме презре и море
Будем ли као мој тата
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МОЈА МАЈКА – ВЈЕТАР СИЛНИ

Кивни су на сан умилни
Ко ће мјесец сачувати
Моја мајка – вјетар силни
Мракове ће раздувати

И док мален у језама
Будем вирко с кућног прага
Уз хуку ће -  са брезама
Мајка пољем тјерат врага

Ко мећава кроз ковитлац
Вијаће се сјенке с ломом
Звијезде ће – мјесец – свитац
Засјати над нашим домом

Ја ћу опет сред сна мирног
Бити принц што ата јаше
Моје мајке – вјетра силног
Мракови се силно плаше



78

ОПРОСТИ ШТО ТЕ ЗОВЕМ

Опрости што те зовем
У овом сату касном
Тата на маму виче
И нисам више с Јасном

Тумарам сам по граду
Исти ми дан и вече
И онај кец у школи
Још ме у души пече

Знам да многима тако
Баш не цвјетају руже
Поћи ћу негдје некуд
И остати на дуже

Сјутра у школу нећу
Жудим за друмом меким
Погледај само – ето
Да ли је Јасна с неким

Вуче ме нешто мрачно
Одједном љето спласне
Опрости што те зовем
У ове сате касне



79

НАСМИЈАНА БАНИ

Још се ноћу бојим
Вјетрова и зиме
Осмјесима својим
Тања огрни ме

Насмијана бани
У љета да зађем
Суморни су дани
Не знам да се снађем

И немој да сјету
Твоја ријеч тјеши
Ја сам сам на свјету
Само се насмјеши
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ОДЛАЗАК

Мами не нешто златно
Шаље ми ваздух и боје
Поћи ћу неповратно
У шуме само моје

У само моја поља
Гдје цвјетам и гдје зрачим
Гдје ће ми најзад и Оља
Признати да јој значим

Напољу вријеме тмурно
Ја тајну свјетлост пратим
Поћи ћу засигурно
Не желећ да се вратим

И зоре су изблиједјеле
Руке нас оставише
Ја хоћу моје предјеле
Не могу овдје више

Ја хоћу моја жита
Што шуште као свила
Тамо се ћути и скита
Тамо су моја крила

Напољу вријеме тмурно
Ја тајну свјетлост пратим
Поћи ћу засигурно
Не желећ да се вратим
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СВЕ ИМ ОПРОСТИ

Опет си руке пружао 
Онима који су пали
Сунцем их разоружао
Ал’ небо не знају мали

За љубав не знају ситни
Вјечити коров за плотом
Ал’ нека – осмјехе хитни
Порази чемер добротом

Не могу у својој злости
Сан ти и лет огољети
И стопут им све опрости
Иако неће те вољети

Из тебе јутра стишана
Нек подла чела грију
Пусти – нека са кишама
Запљуште сипе и лију

И нек кроз капи разгласе
Како им љетом пријетиш
Што више земљу квасе
То више к сунцу летиш
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БАЛАДА О ПЕГАЗИМА

У јунској ноћи крилати пегази
Слетјели у парк граду да махну
Видјели натпис – Траву не гази
Па сјели на клупе да предахну

Сред ведре ноћи сјајем обилате
Однекуд се органи реда створише
-Шта ли ће у парку коњине крилате
Ухватише их и све их затворише

Пегази збуњени ко камен се стишали
У очима им слика звјезданог крда
Крила им репове и гриве ошишали
И с моткама их прогнали у брда

Уздише мјесец – Ех браћо мила
Не трпи земља ничија крила
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ОГЛЕДАЛЦЕ

Узмемо тако огледалце
Осмјех и фриз намјештамо
Себе у звијезде смјештамо
Видимо себе ко зналце

Ал’ огледалце некад нас гања
Па - ко да се нешто из нас макло
Кад нас ко дволичне смотри стакло
Од кога одемо без освртања

Треба у себе заронити
Док душа се није предала
Због себе - у себе се склонити
Срца су наша огледала

БРДО

Моје мало село
Као да се стиди
У дну брда сјело
Једва да се види

Ја изнад на брду
На самом врхунцу
Правим кућу тврду
Да сам ближи сунцу
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ОД ЗЛАТА ЛИРИКА

                                                  Једно те исто прати ме
                                                Срце ми нико не познаје
                                              А вјерујте – дивно је знати ме
                                                                             „Емотивац“

 Првим отварањем рукописа изабраних пјесама 
Велимира Ралевића, ЖЕЛИМ ДА ТИ КАЖЕМ, одмах се у мени 
јавио искрени доживљај: радост! Радост што ћу изнова и с 
дјечачком радозналошћу утонути у необични, узбудљиви 
и зачуђујући свијет дјетињства, једном ријечју казано: 
Ралевићевског! Радост што овај, на први поглед, једноставни, 
исповедни, другарски, вршњачки  наслов, крије  у себи и 
много тајновитог, изазовног, хуморног, мамног, крије „oд 
злата“ лирику, која ће обрадовати све: нижи узраст, свакако 
највише оне „са плавим чуперком у глави“, а и оне старије, да 
начас разгале душу, напајајући се непресушном ведрином из 
овог изворишта поезије. 
 Већ подуго пратим Ралевићево пјеваније. И знам како 
су неки од најзначанијих српских пјесника, за дјецу и младе, 
и не смо они, поздравили Ралевићеве прве књиге:
„У нашој укупној певанији за децу наслућујемо, ево, 
аутентичног песника. Тематски разнолик (до лепе дрскости), 
версификацијски (занатски) поуздан... У подужој оскудици 
свежих гласова, нека буде радосно поздрављен у песничком 
братству детињастих.“ (Мошо Одаловић, 1997). „Један сјајан, 
чудесан пјесник, придружио се јату писаца за децу...“ (Перо 
Зубац). „Велимир Ралевић је нова, особена звијезда на небу 
црногорске поезије за ђецу и младе...“ (Душан Ђуришић). 
„Ралевић је кренуо тамо гдје још нису многи и многи 
стихотворци убрали ни цвијет, ни цвјетић, нити знају његов 
мирис и шта тај мирис значи. Ту новину, ту оригиналност 
цијеним изнад свега у његовој лирици, а поготово кад се ради 
о лирици за дјецу.“ (Велимир Милошевић, 2003).
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 А овај доље потписани је поводом објављивања његове 
књиге, „Мјесечарење на сунцу“ (2011) насловио свој запис: 
„Срећна појава“.
 И све ово овдје речено, и све оно што је до сада 
написано, а није овдје ушло, потврђује, а посебно овај круг 
изабраних пјесама, да је ријеч о аутентичном пјеснику, 
односно о „најаутентичнијем савременом песнику за децу 
и младе у Црној Гори. До сада нико као он није успео да у 
поезији за најмлађе направи тако срећан спој традиционалног 
епског певања и савременог израза“ (Душан Поп Ђурђев, из 
рецензије „Бечкеречка мечка“, 2013).
 Први циклус којим се отвара овај избор, МИРИШЕМ 
НА ЉУБАВ, иначе, разложно, с највише одабраних пјесама, 
даје не само вриједноносни печат Избору, већ се његов мирис 
љубави  осјећа  у свакој пјесми, на свакој страници ове књиге. 
 Али није то ни мирис оног „ревoлуционарног“,  
непоновљивог, Антићевог „Плавог чуперка“, ни мирис пјесама  
неких других пјесника, већ нешто „лично, сасвим лично“, у 
свима, као и у пјесми: „Ја и Тања учимо код њених“, гдје је 
све „лако“ уплетено: и породица, и народна епика, и Марко 
Краљевић и тинејџерска устрепталост, и мали Радојица, и ђед 
Стојан, и „бол“ изражен стиховима: „Имао сам од злата јабуку 
/Па ми данас паде у Бојану“.
  А каква је тек пјесма „Бока“? Сва Бока Которска је 
„устала“ да нађе једну љубав! И налази је, не случајно, баш у 
Госпи од Шкрпјела, гдје је по легенди на тој стијени пронађена 
икона Богородице, а касније биће ту подигнута црква.
   Права је „гре’ота“ издвојити овдје неку пјесму, а 
друге прећутати. Јер је свака „од бисера грана“. Али, ипак,  
„Предизборна пјесма“ има у себи толико бисерног, и толико 
је оригинална, необична, а савремана и баш „нашка“, није, а 
више је него родољубува. Јер, „пјесник“ гласа само за Ану. Она 
му је: и домовина, и царство, и отаџбина, и партија, и главна 
личност државе, и „моја химна, и храм, и престоница“. „За 
чисте душе сватујем/ За љубав гинем горим/ Анин сам витез 
– ратујем /И побјеђујем јер волим.“
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 Има у овој љубавној лирици, и не само у њој,  пјесама 
које  често иду  и „до лепе дрскости“, али, пјесник нам све 
то „зачини“ нонсенс-стиховима, стиховима нелогичне и 
апсурдне садржине, каткад и са измишљеним речима, чудним 
кованицама, „прављеним за забаву дјеци и као хумористичка 
поезија.“
Само ваља споменути пјесму „Судар“, гдје унук иде на „судар“ 
са дјевојком, а не зна, гле чуда, ни да се љуби. А дједа га с крова 
храбри, гракће: „...На јуриш заузми Ољу/ И не брукај племе.“ 
Дјечаков једини проблем је сада да нађе праћку, „дједицу да 
смакнем“!
 За разлику од првог, који је углавном обухватио све 
Ралевићеве препознатљиве и неке новије љубавне пјесме, у 
циклус МОЈ ПРОБЛЕМОС ушле су разнородније пјесме,  које 
показују да је Ралевић пјесничко чудо, алхемичар! Чега се год 
дотакне: Пјесма!
 Кроз овај циклус, у неком лијепом хаосу, тече и 
Јангцекјанг („Као метак пукох-БАНГ/ Кад сам онда врео срео/ 
На ријеци Јангцекјанг/Прелијепу Њу Би Хтео“)... тече Хоангхо 
(„Крај ријеке Хоангхо/ Љубио је краву Мо/ Бјути Џо – млади 
во“)... У њега се ушуњала и бечкеречка мечка, и галопира 
прелијепа ждребица Соња право према ергели Љубичево („Кад 
видјеше очи Соњине/ И сапи што јун их иште/ Почеше коњи 
и коњине/ Да ржу фркћу и њиште“).
 А како се воле „Двије стоке“? („Шета Жана сад по биљу/ 
Свог бичијег Џејмса Бонда /Воле се а све у циљу/Побољшања 
сточног фонда“).
  „Усред града Шипова“, бака претуче седам мрачних 
типова...
Ралевићев пјеснички језик је сав посебан, „специфичан 
језик који обилује жаргонизмима и колоквијализмима... 
Посебан ефекат имају пјесме гдје се кроз карактеристичне 
суфиксе очуђава језик, било да се тим твори утисак шпанског 
(Мој проблемос... Кад се враћах из школињо...), мађарског 
(Бечкеречка мечка)... Ако би требало пронаћи главне одреднице 
ове књиге, могло би се рећи да су то изузетна духовитост и
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језички модернизам...“ (др Светлана Калезић Радоњић, из 
рецензије „Бечкеречка мечка“, 2013).    
 Нарочито успјеле пјесме,нове и мајсторски узглобљене, 
у игри „текста у тексту“ су и „Мај“, „Чајеви“, ... које су уједно 
и поезија за одраслије и одрасле, што није риједак случај са 
поезијом овог пјесника, који тиме можда хоће, и нехотично, 
да превазиђе разлике ова два пјевања.
 Пјесме у овом циклусу, и не само у овом,  имају једну 
битну караткеристику: све су оне  у свом бићу, скривено 
или видно и – сатиричне! Једна од таквих, „видних“ је и 
„Обућарство“: „Благо нама благо нама/ Рађамо се с папучама“.
 Поводом објављивања књиге „Бечкеречка мечка“ (2013), 
Душан Поп Ђурђев ће између осталог записати; „Шармантни 
приступ темама и софистицирани хумор примерни су његовој 
природи, и ако му ишта буде сачувало име, биће то управо 
таква остварењења.“
 Трећи циклус ЗУБАТОРЕПАТИ СТВОР сачињен је од пет 
пјесама и могло би се рећи да је то права мала поема. Главни 
„јунак“ је младунче Вучко кога ће дјечак припитомити, а у 
нечему и он дјечака.  У пјесми је стало све: и самоћа, и жртва, 
и патња, и радост, и чежња за слободом, али у основи свега 
је дјечакова љубав према једном таквом „створу“. И не само 
према њему.
 Послије растанка два пријатеља, друга, само пјесник 
Ралевићевског срца може написати овакве стихове: „Кућа 
школа – теку дани/Ал` те зоре сњежне туђе /Трагови пред 
прагом знани/ Вучја лудо – што не уђе“.
 Ова необична пјесма – поема могла би и морала бити 
обавезна лектира за ученике нижих разреда, који говоре 
језиком пјесника и не само његовим. 
 И НЕВИДЉИВИ БРОД, завршни циклус овог избора, као 
да је кријумчарски прекоокеански, теретни, пун робе (читај 
пјесама!) разног садржаја, да, када би га поморска патрола 
ипак ухватила, а цариници хтјели савјесно да обаве свој 
посао, морали би сваки комад (пјесму) добро да изанализирају, 
тражећи у њима нешто нелегално, кријумчарско! 
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 Шта би рекли за наслове пјесмама: „Кроз живот 
јуришај“, „Кривац“, „Протестна пјесма“... Шта би рекли кад би 
прочитали прву строфу насловне пјесме: „Са твог невидљивог 
брода/ Невидљиву мрежу баци/ Да у њој ти буде и вода/ И 
сунце и облаци.“ Шифровано него шта! Али, на срећу, није 
ово тај брод. Ово је пјеснички брод, регистрован у Удружењу 
књижевика Црне Горе, планетарно власништво дјеце и младих,  
капетан Велимир Ралевић, мјесто сталног боравка: Поезија.
 Дакле, још кратко пловимо пјесничким бродом. Пјесма 
„Кроз живот јуришај“ требало би да се нађе на првој страници 
сваке читанке. То је необична химна младости, животу: 
„Зло доба стишај/ Љубављу маштом/ Кроз живот јуришај/ 
звјезданим плаштом.....Кад будеш пошао/ Да не би рекао/ 
Живот ми прошaо/ Док сам га чекао.“
 Са овог „Невидљивог брода“ могла је комотно да се скине 
добра количина пртљага (читај, пјесама) које би се претовариле 
у мањи чамац и тако у овој књизи представљале посебан 
циклус, а то заслужују. То су породичне пјесме, у којима се, 
нажалост, највише опјева неслога родитеља, у којој наравно 
највише испаштају дјеца, ова, наша, дјеца садашњице. Овдје 
пјесник мајку велича, она је јака као  вјетар, а кривца види 
у оцу. И нијесам могао да повјерујем кад сам прочитао ове 
стихове, да их је кроз уста дјечака изговорио онај ведри 
Ралевић,  у „Протестној пјесми“: „Нека ме прогнају зоре/ Нек` 
ноћи премреже врата/ Нек јун ме презре и море/ Будем ли 
као мој тата.“
  Затварајући врата породичним пјесмама на овом 
„невидљивом броду“ отворићу прозоре само на двјема 
пјесмама: „Балада о пегазима“ гдjе палим пегазима одсијецају 
крила: „Уздише мјесец: - Ех браћо мила/ Не трпи земља ничија 
крила.“ И пјесми „Брдо“ која се на „броду“ скрива као да је 
слијепи путник. А мала је, чисти лирски медаљон, и још као 
да се стиди, као и пјесниково село, што је ‘’У дну брда сјело/ 
Једва да се види...’’.  
 Све пјесме Ралевићеве, и не само у овом избору, су 
разуђене, шеретски заводљиве, и ругалице и задјевице, и 
радост (а где има радости има и патње), и нада, и поука... 
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 Али: увијек Пјесма, чиста, заносна, лепршава, 
изненадна, пуна хумора, језички богата, традиционална, 
а модерна,  версификацијски до савршенства доведена, 
мотивски  разнолика, а баштинећи што чешће  завичајно, 
утолико  још изворнија, свјежија, препознатљивија...
     Ја, ево, приводећи овај запис крају, видим Ралевићево 
„Брдо“ као Парнас, и њега на брду, 
          На самом врхунцу 
          Зида чесму-пјесму 
          Ожедњелом сунцу.

                                   Драгомир Ћулафић
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 Велимир Ралевић рођен је 1970. године у Беранама. 
Живи у месту Доње Луге, а ради у Културном центру и 
Библиотеци „Др Радован Лалић“, Беране. Објавио је 
следећа дела за децу и тинејџере: „Мравињак у житном 
пољу“, „Свитац у грлу“, „Миришем на љубав“. „Златни 
прозор“, „Тањини прсти звоне“, „Брод у житу“, „Заљубљени 
витез“, „Мјесечарење на сунцу“, „Бечкеречка мечка“ и 
неколико књига за одрасле.
 Учесник је у програмима многих манифестација и 
добитник већег броја награда у Црној Гори и земљама у 
региону. Заступљен је у више од тридесет антологија, у 
многим зборницима и часописима, а превођен је на више 
европских језика. 
 На 26. Међународном фестивалу хумора за децу је 
добио награду “ Златно Гашино перо”.

Лазаревац, 16. септембар 2014.
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