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ПЛАНЕТА 
 
(КРИСТАЛИ) 
 
Велики ледени океани блистави од светлости 
Окретали су своје лице речитом сунцу. 
У паклу вулкана огањ је расипао 
Ужарене руже од хелијума и кисеоника. 
Кристали величине земаљских градова 
Који су висили о конце течне Атмосфере 
Запањивали су ме својим непристојним  
 облицима. 
Улазећи у кристалне куле 
Узвикивао сам своје име 
Које се затим одјекујући распростирало 
У најудаљеније кутове свемира 
 
 
(СКАКАВЦИ) 
 
Мој долазак 
Узбудио је једино зеленожуте скакавце 
Непојмљиве величине. 
Хватајући својим задњим ногама 
Лепљиву јутарњу светлост 
Они су врло вешто 
Од безбројних коцки кварца 
Правили барикаде 
Затварајући ми прилаз 
Ка центру планете 
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(НЕВРЕМЕ) 
 
Топиле су се звезде. То је њихова моћ да буду 
узбудљиве. Посматрао сам их из једног цвета сањив: 
топиле су се звезде кап по кап. Атмосфером су се 
ширили неугодни мириси звездане текућине. 
Предстојало је велико галактичко невреме. 
Жућкастобели цветови ницали су у Простору. 
Узнемиреност животиња упозоравала је на опасност. 
Скакавци су у јатима напуштали планету. Мрави су 
продирали дубоко према језгру. Облаци птица угасили су 
Сунце. Зверима које би попиле мало мирисне звездане 
течности палила се утроба. Оне су болно урлале 
у тами. Ватра им се најпре крвотоком ширила по читавом 
телу. Затим су настајале експлозије унутарњих органа. 
Најжешће је експлодирало срце. Оно је узлетало у 
Простор као огњена лопта и за тренутак осветљавало 
Планету. 
 
 
(МЕТАЛИ) 
 
Ослушкивао сам дисање метала 
Слично је дисању звери 
 
* * * 
Метали су ратовали с ваздухом 
Кретали су се подземним ходницима као кртице 
Подривајући стабилност планете 
Ваздух је улазио кроз пукотине на кори 
И нападао их покушавајући да изазове 
Хемијске промене у њиховом карактеру 
Они су га халапљиво гутали 
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А затим варили дуго времена 
 
 
(ТРИ СНА У ЦВЕТУ) 
 
Сан први 
 
Најпре сам био звер у запаљеној шуми 
Једна дотад невина планета подавала ми се  

свако јутро 
Трооки народи приносили су ми првину  

свога стада 
Смрти чуо сам те како си дисала на левој страни 

мога срца 
Звездо ухватио сам те у крађи мога ока 
Обележени скакавци довођени су пред олтар 

да потпаљују огањ 
Птице су сагоревале у лету 
Сасвим безбрижан благосиљао сам сунце 
Наслућено иза дебеле завесе дима 
Бескрајно радостан прождирао сам сочну 

садржину бајки 
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ПУТОВАЊЕ У ЗВЕЗДАЛИЈУ 
 
ЗАКОНИ ГРАВИТАЦИЈЕ 
 
7. 
Видим земљу са магнетним морима 
Кристалне градове на љубичастом каналу 
зидане благошћу западних ветрова 
Понорнице у порозном месу ваздуха 
Ропац рањеног звездосаура 
 
Видим шуме и њихову биљну историју 
Два сунца над планетом 
Јабуково семе у песку закопано 
Горчину таме на језику 
 
Видим дрво што твори кисеоник 
за плавичасте ватре наших плућа 
Светлост и звер у ћелији заспалу 
Цветове на екранима звездоскопа 
усмрћене оксалном киселином 
 
Видим кртичњаке у сенци река и мочвара 
Звезду под купиновом врежом 
Крилате мостове на мишици планине 
Птице и макове запаљене у подне 
 
Видим јутро под небом земље још невине 
од наше топле крви и носталгије 
Тачку мржњења муње 
Смртне мирисе Незвезда у кристалним шумама 
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Видим лето испуњено зеленим ветровима 
Човека убијеног громом 
Црне облаке над пешчаним дворцима 
Костур безимене животиње у кречњаку 
 
Видим око извора у планини 
отровано нашим уморним ликовима 
Исцеђен грозд на сунцу 
Сребрне скакавце метеора 
у вечерњој кошници Галаксије 
 
Видим пахуље амонијака на круницама                                                
флозвезда 
Тамноцрвено јаје птице ко зрели жир у маховини 
Азот из беланчевина и отровних соли 
Експлозију набубрелог семења у срцу 
 
Видим жеравицу северне светлости 
Таласе и честице ломљиве нам у глави 
Брзе потоке пред закључаним пећинама 
Лет препелице у влажној шаци зоре 
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БАЛАДА О ЗВЕЗДАРЕВОЈ СМРТИ 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
Радиоактивне кише у јуну над Звездградом 
Далекозорима тражим Земљу-дом 
Светлосне године, равнодушни Простори 

Звездград 
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Цветови у очима погођени громом 
 
Човек или звер у нервној ћелији јутра 
Опкољени димљивим ватрама ваздуха 
Уступиће нам своје речи и своју крв 
Са зеленим лишћем на језику 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
У жлезди поларне ноћи спава 
Шева на чијим је крилима пољубац олујног мора 
Са црним плаштом сверазорне вечери 
Њена смрт улази очију отворених 
 
Знао сам да ће доћи у поноћ, у поноћ 
У ружичастој хаљини, лепршава, са оком сивим 
У грлу грч ми и крик неизговорљиви 
Док прилази и нежно у чело ме целива 
 
И жена и магла и август и крв 
Познанства с Галаксијама, планетни кардиограм 
По моме лицу гмизаће гнојни црв 
Ко по лицу јабуке сунчани пожар 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
Говорим у име онога што сањам 
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Науци о Енергији и њеним претварањима 
Слоју ужарених сунаца у семеводу 
Законима овлаженог зрневља земље 
 
А ви ћете допловити у огромној лађи 
По бурном мору са отровним бодежима 
Ваша сићушна чула оштра као чула инсеката 
Осетиће примамљиве позиве мога меса 
 
И угаљ под пешчаром и шкољка у Океану 
Пишу у времену своју историју 
Са зеленог пупољка и грудвице беланчевине 
Немоћна птица узлеће ка понору 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
Кроз бдење воде осећам гордост врела 
Лет погођеног звездоптерикса у висини 
Лобања прска из земље ничу маслачци 
Моја суза се гаси као шумски пламен 
 
Онај који ће доћи биће сам 
Као дрво у пустињи као ветар у мају 
Зачуђен, са страшним мачем у рукама 
Над лицем извора бистре воде 
 
Опеваћемо угљеник који твори свет 
Тишине Свемира, шумна муњо из грла 
Слично јауку рањеног сока у стаблу 
Молекули ће у круговима лутати нашим телом 
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Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
Сада сте скупа људи и звездосаури 
Под неугасивим воштаницама вечери 
Ко предзнаке олује у дрвећу 
Ослушкујете гласове месечеве утробе 
 
У пешчаном граду разореном северним 

 ветровима 
Златни скафандри језера, хидрокрилци 
Као шума црвеним маглама октобарским 
Моје чело обасјано светлошћу силицијума 
 
Зачаран бескрајним менама Материје 
Проричем пад мора и пад Кристалне планине 
Пред затрњене очи будућих фосила 
Пред зверове и птице незнане вашој глави 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
У жаоци отровних пчела, у снежном сунцу 
Гранитна грмљавина моје крви, лимфа земље 
Као пупољак откинут мразевима, као тајфун 
Руше се сребрне машине, цветови и звездодроми 
 
Планета јури Свемиром, додирујем је руком 
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Зелене ватре љубичице у пени црној 
Главо моја нагрижена оксидацијом 
Водоник у сазвежђима, у срцу сунчев трн 
 
Из таме долази Она са златним луком 
Птица пева: жено у тами, у тами 
О како би да се још једном распомами 
Звездана звер у мојим мошницама 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
 
Иза седам гора, иза седам извора 
Зачарана принцеза у дворцу плавих ружа спава 
Моја горљива рука бржа од светлости 
Сутра у зору ишчупаће јој срце 
 
У градове силазе људи са металним главама 
Последње честице тела претварају се у Енергију 
Шумска јагода има невино око комете 
Реке растопљеног бакра теку у правцу севера 
 
Лежим пред вама наг и нем 
Са загонетком на лицу док ноћни ветар свира 
Да ли су ове речи свешто смем 
Камену, дрвету, Простору озвезданом 
 
Све је подложно космичким пљусковима 
Квантима зрачења и цветним мирисима 
Коњ на влажној ливади под звездама 
Моје срце на врху громобрана 
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ИЗ ДНЕВНИКА ЗВЕЗДАРА 
 
(ДВА СУНЦА) 
 
Два сунца 
Обасјавала су 
Планету 
 
Црвено сунце 
Као око гладног 
Звездосаура 
Брзо је кружило 
Небом 
 
Плаво сунце 
Купало се 
У Океану 
 
 
(ОКЕАН) 
 
Био сам на коленима 
пред Океаном 
што је блистао у светлости 
Наједном 
Утроба му се отворила 
и прогутала сунце 
Муње су узалуд кидале 
опоро месо таме 
Свако зрно песка 
постајало је веће од мене 
Пред ужаснутим очима 
израстао је Свемир 
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(МАШИНЕ) 
 
Машине су нас хватале 
Својим оштрим зупчаницима 
И лагано мрвиле месо и кости 
Крв је отицала посебним сливницима 
За наводњавање биљака месождера 
Било је то систематско 
Уништавање наших тела 
Али наш дух је са још већом радозналошћу 
Настављао истраживање звезда 
 
 
(ПОХОД) 
 
Мртваци су се кретали ка северу 
Под теретом своје прљаве савести. 
Планетом је владала тама. 
Дубока тишина узнемиравала је биљке. 
Птице чији је лет био само привид 
Осветљавале су пут. 
Стабла кристалног дрвећа 
Злослутно су одјекивала у ноћи. 
Мртваци су се кретали ка светлости. 
Ишли су збијеним редовима као мрави. 
На њиховим путевима цветови су мењали боју 
Ваздух је био лепљив и густ попут смоле 
Земља је подрхтавала претварајући се у пару. 
Наједном застали су и управили 
Своје лукаве очи према звездама 
„Нама светлост није потребна“ закључили  

су притом 
И вратили се у тамну утробу планете. 
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Звездана синтакса 
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(ВОДА) 
 
Вода је надирала са истока и са запада 
Као да је хтела показати да је материја 
Од које је начињен Свемир. 
У почетку сам се смејао. 
Удисао сам ваздух. Ходао на узаном 
Појасу планете који није био потопљен 
Ловио звери у шумама. 
Воће је падало са грана дрвета 
У високе траве и скривало се пред 
Похлепним очима скакаваца. 
Звезде су тајанствено светлуцале у 
Простору и говориле ми о галактичким 
Путевима. Тада сам обожавао ватру. 
Жртвовао сам јој крв својих кћери. 
Она се никада није гасила испред 
Мојих шатора. Увече би ми пријатно 
Прожимала кости својом топлином. 
Вода је и даље надирала. 
Почео сам све више мислити на њу. 
Нисам се више смејао. Видео сам њено 
Прождрљиво лице и уплашио се. 
Потопила је земљу и шуме, удавила 
Звери. Онда је почела испуњавати 
Атмосферу. Био сам беспомоћан. 
Коначно прекрила је звезде и угасила 
Сунце. Читаво моје биће било је сада 
Заокупљено водом. 
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ХИМНЕ ЗВЕЗДАРЕВЕ 
 
НЕК ЗВЕЗДИ ЗВЕР 
ЗВЕЗДОВОДИМА ЗЕМНИМ 
 
Нек звезди звер звездоводима земним 
Заумни звездоптерикс нек звездотоком шара 
Звездолећима звездомерним звездовече звездај 
Звезданим звездòм завезданих звездара 
 
Нек флозвезд у громном звездовиду извезда 
Звездозуј звездозовни небног жара 
Звездометима зрачним звездовече звездај 
Звезданим звездòм зазвезданих звездара 
 
Нек звездомир ми звездне звезде преда 
Звездорез срце звездоломно испара 
Звездалијама незвездознаним звездовече звездај 
Звезданим звездòм зазвезданих звездара 
 
 
ЗВЕЗДАЊА 
 
Звездоходима звездани звездари звездоловни 
Звездоптерикси обзвездани језиком 

 незвездомерја 
Пред звездобранима Звездграда у звездолетима 

 звездопловним 
Са срцем извезданим галактичким иверјем 
 
Ноћници, звездознанци и звездачи силни 
Звездопадима знани, звездарењима вични 
Звездамо звездоравнима звездама небомичним 
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С незвездом у звездотоку звездовозима 
 Звездокрилним 

 
 
ЗЕМНИК 
 
ЗВЕЗДОПЕВ 
 
И бразди зевној земље посне 
Звезданом везу, звезданом севу 
И птици ноћној жеђ нек згасне 
Осамног зденца водолев 
 
Ко небу рушном мора злосног 
Незвезду таме, громном зеву 
Ко срцу моме звери гласној 
Замамних звезда звездопев 
 
 
ЗЕМНИК 
 
Језична змијо речи стравне 
Зачаран зидам зрачни храм 
У земном срцу безумни пламен 
У рсној крви звездани кам 
 
Нек трудна зверка земљом звера 
Нек оркан затре свемира гој 
Земник у кал земаљски стеран 
Звездовез звездни звездам свој 
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ФОНЕТИ 
 (Конкретна а и звучна поезија) 
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ВОЛИМ 
 

 
ВОЛИММММММММММММММММММ 
ВОЛИММММММММММММММММММ 
ВОЛИММММММММММММММММММ 
ВОЛИММММММММММММММММММ 
 
МММММММММММММММММВОЛИМ 
МММММММММММММММММВОЛИМ 
МММММММММММММММММВОЛИМ 
МММММММММММММММММВОЛИМ 
 
МММММММММММММММММММММ 
МММММММММММММММММММММ 
МММММММММММММММММММММ 
МММММММММММММММММММММ 
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      ПЕСМА 
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ЧЕТИРИ ЧАВКЕ 
 
четири чавке на чунку чуче 
чуче чуче чавке четири 
чавке чуче чуче чавке 
на чунку чуче четири чавке 
 
устока хуче а чавке чуче 
и чуче чуче чуче чуче 
четири језе четири стравке 
на чунку чуче чавке 
 
четири четири четири четири 
чавке чавке чавке чавке 
ту чуче још од јуче 
док чактар чамотно гуче 
 
без писка и без јавке 
чуче четири чавке 
 
 
ЧАРОТАНКЕ 
 
чарају чарају чини чарне 
чаралице и чаротанке 
чарају чини чини чарају 
чаропојке и чаробајке 
 
чаралом чарају чаралице 
и гласом чарају чаровитим 
све чаробније чарке варке 
чарају чарају чаротанке 
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чаралом чарају чини чарне 
док поганица лије лије 
пред чардацима црним чарају 
најчаровитије чаролије 
 
у тмуши грози у мрклини 
чарају чаротанке чини 
 
 
КОБА 
 
кобљив Коба кобе зоба 
зоба зоба кобљив Коба 
Коба зоба Коба зоба 
кобљив кобљив кобљив Коба 
 
копце копце зоба Коба 
и кобасе у кобачу 
кобљив Коба зоба зоба 
колбасе и колбасаре 
 
зоба зоба зоба зоба 
кобаш и кобиљњак Коба 
зоба зоба зоба зоба 
и гробове и гробаре 
 
гробови се гобињају 
нов ће Коба да их зоба   
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КИБЕРНО 
 
И САМОЈ ЗОРИ ЈЕШЋУ 
 
отварајући чело грли мирис сунца 
којим се освежаваш у понорима 
док одлазим видљив само западу 
кроз ножеве звездане прашине 
 
та биљка црвена као непогода 
цвета ли у испљувку срце муње 
или машина спутана недељама 
овде где је пре мене крик човека 
 
свакодневна игра умивеног челика 
од звезда креће широка му крила 
нокти и кости у устима робота 
и самој зори јешћу нежно месо 
 
  
ТО ЈЕ ВРСТА ПРАЖИВОТИЊЕ 
 
радо се играм са својим полним органом 
пред хоризонтима пацифика некада је то 
била атлетика сладострашћа у тајфунима 
али сада са својих седамдесет година 
не могу да се прихватим нових истраживања 
сјајне су то успомене с воћним колачима 
коњ лети кроз васиону куда када како 
ако сте га правилно паркирали пред њим 
и медведи дрхте знам генитална апозиција 
у пратњи четири селенита или подешавање 
кључаонице на теразијама затворићу вам 
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очи зелена жаба има више сродника на 
пиринејима и на хавајским острвима моје 
су панталоне као летећи ћилим у њима 
кувам пребранац са делом коњске опреме 
и венецијанским чамцима ипак нећете ме 
преварити кларинетисто са северним 
јеленом у папучи то је врста праживотиње 
а не двадесет и прво слово латинице 
 
ПОСТАЈЕМ БУБАШВАБА 
 
и човек појефтинио кад га продају 
испод руке као златан ланац за цену 
фрижидера то је коњ без узде 
идете ли можда на симпозијум 
канибала у аутобусу 28 комплет 
дечијих сликовница последња реч 
славуја и дивље свиње купите 
систем лутрије машину за штопање 
месеца против дрогираних очева 
велики скакавац носи малог 
скакавца и неке принципе аеродинамике 
сем спрејова по фабричким ценама 
красуљак језичасти расте ми на 
рамену то је од некупања ја немам 
порцеланског посуђа за сервирање 
људског бифтека нити волим чорбу 
од дечијих костију мој чекић за 
разбијање лобање и вађење свежег 
мозга лежи зарђао после бекства из 
друштва јеловник ми је осиромашен 
храним се биљним отпацима постајем 
бубашваба 
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ЈОШ УВЕК БОДЕМ СВОЈУ ГУЗНУ ДАШУ 
 
лауру која ће становати с десет 
пацова уз уштеду фитиља или 
лењу питу с виршлама изграђену 
1990. не на радној акцији уз 200 
грама шећера с тачкицама а спрат 
мању без телефона ко дрот на 
дасци за лешеве од нове године 
већ сам ту да ставим мало више 
једној часној секи уз посебну 
пажњу да се не озледи поред 
мене ће поцркати вечерњи пелетани 
ко ивице на дивљим ђорђијама 
док их сечем на четвртасте комаде 
са швајс апаратом плашим се кању 
би ми појеле ове бубашвабе што 
трче по граду само да онемоћам 
срећом још увек бодем своју гузну 
дашу чврстим политичким курсевима 
 
 
РЕЦЕПТ ЗА ЗАПАЉЕЊЕ ЈЕТРЕ 
 
контрацепција напредује као мала енциклопедија 
блуза од свиленог жерсеја прво издање са 
занатским филовима чудо из обреновца зашто 
нема млека из оближње луднице ако знате онда 
ништа ко би помислио аутомобилизам редовно 
пратим и трансверзалне таласе вршачких 
винограда само паразити црева су уноснија 
трговина има добрих примера миксер унимакс 
рецепт за запаљење јетре слобода рада као 
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раствор скроба ако хоћете балкан 1880. 
пословност и експедитивност практично 
људождерство са чиром на желуцу сасвим 
осигурани насмешите се молим спремни за јело 
и кување 
  
 
МОЈЕ АРМИЈЕ НАСТУПАЈУ 
 
на савском насипу убићу се 
као референт за запошљавање 
без доказа о стручној спреми 
а кад јесен дође са бундевама 
и гуменим чамцима из увоза 
устаћу из мртвих и поћи на 
пијацу тамо ме нико не зна 
у сваком случају оставите 
ми кључ под тепихом то је 
правилно а не у женском рубљу 
као три квалификована кувара 
што под мојим креветом хрчу 
и на роботе са мишићном траумом 
личе доле пас са жиро рачуном 
шта ће он на годишњем одмору 
без прецизираних обавеза сада 
када је све на економској бази 
моје армије наступају благовремено 
убијајући а ви за сваки случај 
консултујте свог зубног лекара 
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КАД БУДЕМ БИО ЕНГЛЕСКИ 
ФУДБАЛСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ 
 
кад будем био енглески фудбалски 
репрезентативац са три пресађена 
органа од истог даваоца молим вас 
да ме ослободите кијавице летоваћу 
на планини као на зубно-медицинској 
академији и нека историја човечанства 
остане у ожиљцима пронаћи ћу 
формулу за све и свакога пре но што 
у копенхаген стигнем на дрвеном точку 
и стакленим кавезима пропеваће 
мутави крокодили ко цврчци на жару 
а кад себе удесим са оџачарском 
четком и зимском келерабом у 
џеповима опростите што морам 
овако да вам пишем постаћу црвени 
коњ у златној пепељари не треба 
ми кутија аспирина не искључујте ми 
струју ја знам за та вилинска 
друштва у љубичастим корсетима 
само још увек не умем да одсањам 
девет хиљада пчела на цвету 
маслачка 
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ГОРДИЈЕВ ЧВОР 
(Визуелна, гестуална и објект поезија) 
 

Говор 
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Икар 
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Ајнштајн 
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Добро вече с компјутером 
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Луномер 
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Гордијев чвор, 1971. 
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AUT CESAR AUT NIHIL 
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СВИЊА ЈЕ ОДЛИЧАН ПЛИВАЧ 
 
У БЕОГРАДУ ТРОЦКИ 
 
девојке имају искључиво добровољно 
сваке суботе знао сам југославија у 
бројевима на неодређено време увек 
исто ексхумација у београду троцки 
на трећем спрату сексуално васпитање 
за међународни раднички покрет зима 
сурова уз сагласност полицијских 
органа предавач приређује концерт 
о планирању породице приступ слободан 
 
 
ПЕРШУН У САВРЕМЕНОЈ ПОЛИТИЦИ 
 
першун у савременој политици за негу 
груди иза уха ако сте деколтовани помажу 
зидни часовници да ли је тачно да не треба 
бријати ноге пред агенцијом асошијетед 
прес пошто сте у стању да формулишите 
став државе бамбако добићете баршунасто и 
нежно лице гарантујем желудац од камиле и 
две хиљаде цигарета где да ставим парфем 
после дужег некупања чуо сам о њему 
говори завод за социјално осигурање 
то је знате мој врат као тв антена и 
главна идеолошка теза за полицијске снаге 
једите овчје кисело млеко и куване пендреке 
ја сам слободан јер спавам без јастука 
на патосу са демократијом и студентском 
левицом  
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СВИЊА ЈЕ ОДЛИЧАН ПЛИВАЧ 
 
сада ми зуби више нису важни уједам 
штипаљкама то знају и они који пију 
јогурт за животиње цењени потрошачи 
свиња је одличан пливач али ја волим 
џигерицу са жаром на основу дугорочног 
познанства обезбеђујем заштиту законитости 
да ли сте задовољни првим полним 
искуством у свакој прилици ослободите се 
хомосексуалаца то је кажњиво како ћете 
иначе ослабити на одређеним местима 
уместо пошти обратите се полицији они ће 
вам ставити камени пудер на кожу дневно и 
по триста интервенција уосталом сваком је 
зајемчено право на жалбу ја идем у лов на 
фоке и пингвине а ви истерајте ми змију 
из стана 
 
 
КУПУЈТЕ САМО СИГНАЛИСТИЧКУ 

 ПОЕЗИЈУ 
 
у свакој кући, дворани, установи! 
ново на југословенском тржишту! 
већ позната индустрија поезије 
„Мирољуб Тодоровић“ почела је са 
производњом (фабриковањем) 
најсавременијих поетских текстова. 
реч је о поезији високог квалитета 
која се може читати, гледати, 
слушати, доцртавати, излагати, 
урлати на митинзима, цитирати, 
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репродуковати у уџбеницима, постављати 
на зидове, паркет, бетон, рекламне 
паное, возове, бродове, авионе. 
за ове производе који се не могу 
чак ни увозити јер су ретки у свету 
влада огромно интересовање на 
југословенском и страном тржишту. 
појединци, домаћинства, угоститељи, 
установе, железница, аутомобилска 
индустрија, пројектантске организације, 
издавачке куће и клинике могу још овог 
месеца да потраже наш нови производ 
сигналистичку поезију. 
нови производ који се фабрикује на 
најсавременијим уређајима електронским 
рачунарима и уз помоћ компликованих 
математичких и других егзактних метода 
високог је квалитета и није ни мало 
скупљи од већ застарелих и превазиђених 
производа исте врсте. 
 
 
АБЦ О МИРОЉУБУ ТОДОРОВИЋУ 
 

I 
 
отишао сам у трговину и купио мирољуба  
тодоровића. оставио сам своју адресу и 
ускоро ми је мирољуб тодоровић стигао 
кући. инсталирао сам га за минут јер је 
било довољно само да га прикључим као 
најобичнији решо. са женом сам се договорио 
у ком делу собе да га сместимо и све је 
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било готово. сада живим као филмски глумац. 
преко дана мирољуб тодоровић греје и у 
стану је врло топло и пријатно. увече пред 
спавање притиснем на дугме и мирно спавам. 
ујутру опет притиснем на дугме и мирољуб 
тодоровић греје да не може бити боље. 
  

II 
 
статистички је доказано да је мирољуб 
тодоровић најбрже возило на свету. добитник 
прве награде за продорност, технички, 
функционално и естетски најсавршенији у својој 
класи. јединствена аеродинамична линија 
која већ пуних дванаест година пркоси текућој 
литератури и никада не може застарети. 
изванредно хидропнеуматско амортизовање 
имао га је још само владимир мајаковски који је 
освајао лиценце од пушкина до хлебњикова. 
мирољуб тодоровић са новом каросеријом и 
унтрашњом опремом. мирољуб тодоровић са 
затвореним системом хлађења. Поуздајте се 
у наша тридесетогодишња искуства  

у конструисању 
мирољуба тодоровића на предњи погон. 
 
     
МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ ЗАУЗИМА  
КРАЈЊЕ СУБЈЕКТИВНЕ СТАВОВЕ 
 
мирољуб тодоровић је хохштаплер 
мирољуб тодоровић је анархолиберал 
мирољуб тодоровић је назадна 
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друштвена снага 
мирољуб тодоровић је памфлет 
вешто смишљен и темпиран 
у чему су грешке мирољуба тодоровића 
мирољуб тодоровић заузима 
крајње субјективне ставове 
мирољуб тодоровић не види 
да његова борба не води ничему 
мирољуб тодоровић не даје 
прецизне одговоре на наша питања 
мирољуб тодоровић различито приступа 
оцени проблема 
мирољуб тодоровић није самокритичан 
у своме излагању 
мирољуб тодоровић не прима на себе 
никакву одговорност 
мирољуб тодоровић би хтео 
да свако постане мирољуб тодоровић 
 
 
МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ ВАС  
СКИДА СА ЧИВИЛУКА 
 
одушевљени сте мирољубом тодоровићем 
мирољуб тодоровић вам импонује 
у присуству мирољуба тодоровића 
осећате се сигурним 
шта је за вас најважније 
код мирољуба тодоровића 
волите ли мирољуба тодоровића 
зато што је шармантан 
шта вам највише смета 
код мирољуба тодоровића 
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мирољуб тодоровић вас везује око врата 
мирољуб тодоровић вас ставља 
на своју леву руку 
мирољуб тодоровић вас украшава 
свежим цветом 
мирољуб тодоровић вас скида са чивилука 
облачи и одлази у биоскоп 
 
 
ДАЋУ ВАМ РЕЦЕПТ ЗА ПОХОВАНОГ 
МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА 
 
замесите пола килограма 
мирољуба тодоровића 
исеците га у танке листове 
пропеците на угрејаној плочи 
у дубокој здели умутите 
десет свежих мирољуба тодоровића 
све ово затим добро промешајте 
жене воле да им мирољуб тодоровић 
буде дебљи 
боље је не правити дебелог 
мирољуба тодоровића 
тањи се боље испече 
пеците пажљиво свога мирољуба тодоровића 
док му кожица не порумени 
мирољуба тодоровића са зарумењеном кожицом 
исецкајте на кришке 
и послужите 
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ШИРИМО СВОЈЕ МИРОЉУБЕ ТОДОРОВИЋЕ 
 
нигде као овде нисам видео 
толико мирољуба тодоровића 
сваког јутра мирољуби тодоровићи 
упрежу осам црвених коња у кочију 
свако поподне мирољуби тодоровићи 
откуцавају тачно време 
ноћас сам заспао у џепу од панталона 
свога мирољуба тодоровића 
мирољуб тодоровић је позван 
да буде у првим борбеним редовима 
неопходно је разликовати 
шта је мирољуб тодоровић а шта није 
даља реорганизација мирољуба тодоровића 
довешће до унутрашње стабилности 
мирољуб тодоровић не препушта 
човека самоме себи 
човек са мирољубом тодоровићем 
не осећа се сам 
јасно је да можемо бити 
потпуно задовољни мирољубом тодоровићем 
мирољуб тодоровић делује 
као снажна интеграциона сила 
ширимо своје мирољубе тодоровиће 
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ГЕЈАК ГЛАНЦА ГУЉАРКЕ 
 
ОД ШЉАФГУСТА НЕМА НИШТА 
 
уфањам је код “касине” 
давежира се пушка 
стакленци јој ко стобанак 
намештај за излагање 
сијају ногарице и сике 
памет да ти стане 
ко би рекао да је камењарка 
 
загризао сам 
чим ме је зракнула 
одмрзнем ауспух 
набацим се 
нисам кандило 
зготовим је брзо 
излиришем 
продам два три фазона 
сручимо који рубвиз 
оњушимо се мало 
филцујем је па у гајбицу 
на халисање 
 
зезамо се тако цело вече 
одрадим четири пута 
после луда пипа 
ронђа персонална 
пошизио сам начисто 
 
на крају кока кврцне 
проспе сирће 
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затражи ми пењез 
тек тада укопчам 
да је часна сека 
погладим је два три пута 
поправим фајерцаг 
раскрвавим пљуцу 
почне да ми пева 
коковелише и цмиздри 
као имала је фама кефу 
запеснуо је фрајер 
онда збрисао 
ударио јој ногу 
дипломирао са десетом рибом 
а она на акуширање 
па у шефкарну 
 
наравно нисам гејак 
за тако бледе фолове 
само зашто да дижем ватру 
од шљафгуста нема ништа  
додам јој амбалажу 
сачекам да набаци 
и гљарку 
граниту у буљину 
 
 
УГАСИ КРЕЧ 
 
монтирај мицу 
на шкрге диши 
кушуј и кижи 
не каргониши 
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мутне мртваце 
стигне качка 
килавог ујку 
мондиш мачка 
угаси креч 
не туцај жицу 
узалуд але 
траже тицу 
пљува на усни 
под руком пиша 
богољуб клацка 
са калиша 
пењез у џепу 
греје кању 
крррц газалице 
по цирисању 
ниси темерут 
петљу стисни 
барку му тргни 
хитро брисни 
док те штампајзер 
зрилинг гледа 
клизнућеш 
ко патка с леда 
 
 
НАЊУШИШЕ АЛЕ ОДМАХ ТРАВУ 
 
ђинишеш ли ме буразеру 
тек што сам се жиднуо 
од алијановића 
укебали ме у голубарнику 
док сам готовио фикс 
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упадоше глодари у унџу 
па за гушу 
осетих кркубуљисао сам 
откуцао ме неки авер посигурно 
покушам да забашурим 
хватам мало на зезање 
блефирам оцуганца 
само 
нањушише але одмах траву 
и друге ђаконије 
почну да ме акуширају 
хоће да испевам 
прозева ми фанфуља 
ушорао сам се од страха 
кужим ниш’ нае 
скикнућу као жути 
не гине ми шатронада 
кушујем неко време 
акумулирам 
правим се крлетан 
као не ђанишем фазоне 
ал ждракам ситуацију 
плетем своју игру 
па ти напречац арлаукнем 
направим алаванту 
марнем једног по њупавцима 
покварим му алабастер 
истерам предњи крњак 
онда бриснем кроз прозор 
готово испод ножа 
и аласим се беде 
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ДАВЕЖ ЈЕ ДИЛКАН 
 
давеж је дилкан 
делирише 
дурми на дупетрону 
даску деље 
 
дус си дус си 
дилкане 
дивљи ти дупљаци 
дишеш фирнајз 
добијаш длановце 
 
дркељиши дората 
декуј дашу 
дуплирај на дугању 
од дротара 
дими 
 
 
ЈАКГЕ ЦАГЛАН КЕГУЉАР 
 
јакге цаглан кегуљар 
богз љеглавобо 
јепи цугарави 
гомген ђага цагегав 
 
ригелипте 
веготи кагеја 
жуди му жуга 
дегла љуглавобо 
љајуиспр кегуљар 
 



 58 

ЕЛЕКТРИЧНА СТОЛИЦА 
 
МНОГО БРЕ ТАЛАСАШ 
бациће вуну 
гепавци 
кад уждракају кондора 
много бре таласаш 
ниси тесла 
зашнирај њокалицу 
 
ШЛОГИРАНИ ЛАДОЛЕЖ 
стриц је 
комплетна лујка –   
шлогирани ладолеж 
подилканио начисто 
чачка мозак 
кроз нос 
 
ГОВНАРСКА КОФА 
кажи цикетану 
нека иде 
да пеца камиле 
глава му је 
ко говнарска кофа 
 
ПРЕДЕ КО ТВОР 
само једном сам 
с баштованом 
пикао кове 
преде ко твор 
кад му дунеш 
под реп 
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НЕ ДА МАЧЕ ЦАНУ 
 
није шамлица дошла 
на монтирање 
па сам крљао нирвану 
не да маче цану 
само конта 
да штуца кљове 
 
ЈЕДВА ПУНИ САРМУ 
 
офрчио кевац 
ништа га више 
не ломи 
и мачор му 
наоблачен 
једва пуни сарму 
 
ШАМАРА МАЈМУНА 
 
докле ће тај плајваз 
да шамара мајмуна 
нек одмрзне гузицу 
шишарке не падају саме 
 
ЛАКА КОЊИЦА 
 
крај стацина 
налетесмо 
на лаку коњицу 
фанфуље и шупендаре 
асфалтуше, намицаљке 
растураче и пушике  
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ПУЦАЊ У ГОВНО 
 
ГОВНО ЈЕ ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРЗУМА    
 
снабдите се на време добрим говнима 
у свакој прилици и свакој кући 
наше говно 
повољни кредити за куповину гована 
наше говно је проверено 
наше говно је бактериолошки испитано 
сваке године преко четири хиљаде 
нових гована 
осигурајте своје говно 
захтевајте искључиво тврдо говно 
савремено функционално и модерно 
говно 
које врсте гована употребљавате у 
домаћинству 
наше говно има богату традицију 
за свега пет динара добићете 
у пластичној кутији јединствено говно 
пробајте говно и бићете одушевљени 
говно мисли на своје потрошаче 
пет година гаранције за говно 
награђујемо најбоље купце наших гована 
ове године биће продато 500. милиона 
гована 
посетите седми међународни сајам гована 
да ли домаће говно по квалитету 
може конкурисати страним говнима 
ко је највећи произвођач гована 
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   * 
говно је огледало у коме се указује 
читав свет 
говно не ствара уметност која је већ 
створена 
говно је аранжер будуће уметности 
говно је инструмент универзума 
говно је пета светска сила 
говно ће ускоро потписати уговор 
о неширењу нуклеарних гована 
 
 
ТО ЈЕ ГОВНО ПРИЛИЧНО СКУПО 
 
хтео бих једно говно 
где се може купити једно готово говно 
која је цена овом говну 
покажите ми најбоље говно 
које боје ми говно највише одговара 
ова нијанса говна је веома добра 
да ли је говно у овом дезену модерно 
жуто говно се још увек носи 
покажите ми говно у другој боји 
ово су мустре наших најбољих гована 
ово говно је мало тешко 
хтео бих једно чврсто говно 
дајте ми десет метара од овог говна 
то је говно прилично скупо 
покажите ми  јефтиније говно 
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ПУЦАЊ У ГОВНО 
 
говно путује на запад 
златно говно 
говно укротитељ 
голоруко говно 
дан опаких гована 
ватрено говно 
по сваку цену говно 
пробушено говно 
једнооко говно 
пуцањ у говно 
 
 
ТУМАЧЕЊЕ ГОВАНА 
 
ја сам за метафизичко говно 
говно је стил 
говно треба да буде лако 
и читљиво 
доле авангардна говна 
тражимо суштину гована 
рађање научне говнологије 
која је кључна ствар 
у теорији говнистике 
говнарски језик познат је 
по свом гласовном ткању 
облици гована су произвољни 
двоструки карактер говна 
говно је неоцењиво оруђе 
говнарије не познају никакве границе 
испитајмо говно у његовој целовитости 
пред нама је историјско говно 
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барокно говно 
класицистичко говно 
романтичко говно 
реалистичко говно 
симболистичко говно 
футуристичко говно 
дадаистичко говно 
надреалистичко говно 
сигналистичко говно 
 
тешко је сагледати све проблеме 
говнологије 
морамо разрадити нове говнарије 
љубав према говну лако прелази 
у страст 
 
вредност говна  дубоко је скривена 
у његовој структури 
говнар мора тражити 
садржинску вредност гована 
да ли је говно узрок 
естетског доживљаја 
да ли је говњарење у првом лицу 
добар метод 
испитајмо визуелну вредност говна 
моћ мишљења и моћ говнања 
корисно је редовно 
консултовати говно 
 
тумачење гована 
да ли је говно омеђено 
изменимо начин приступања говну 
говно ће нам се отворити 
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јасно је да говно мисли у сликама 
 
нова истраживања гована 
да ли је говно ствар прошлости 
безлично говно 
шта је по вама врхунац заговнавања 
шта је ваш говнарски идеал 
које су врлине вашег говна 
које грешке најлакше праштате  
своме говну 
највећа мана ваших гована 
какво бисте говно највише желели 
 
 
ПОШТУЈТЕ ТУЂЕ ГОВНО 
 
сећате ли се свога најпријатнијег говна 
која су вам говна из ранијег репертоара 
најмилија 
припремате ли неко говно својим 
обожаваоцима 
зашто ваша говна личе једно на друго 
како вам се зове следеће говно 
говно с раздељком 
где се могу купити ваша говна 
 
* 
ухватите говно под руку 
слушајте пажљиво шта говори 
поштујте туђе говно 
није ваше говно најзанимљивије 
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ГОВНО НИЈЕ НИЧИМ ЗАДОВОЉНО 
 
велики број дискутаната указује 
на одговорност говна 
говно не гледа нашим очима 
говно ничим није задовољно 
говну увек нешто смрди 
позивам говно да се изјасни 
у вези са својим јавним иступањима 
нико није индиферентан према оваквим 
ставовима гована 
говно је постало велика сметња 
нашем даљем развоју 
говно жели да девалвира резултате 
које смо постигли у разговнавању 
 
 
АПСОЛУТНО ПОДРЖАВАМ  
СТАВОВЕ ГОВАНА 
 
запад и стратешке снаге гована 
да ли говно храни европу 
говно је забринуто 
опадањем своје популарности 
велики број дискутаната 
указује на одговорност говна 
где је било говно 
прилком спорних дискусија 
о говнологији 
демагогија гована већ нам је позната 
говно никада није било пасивно 
у разним говнаријама 
говно вешто користи тешку 
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привредну ситуацију 
говно је одговорно за нереде 
у земљи 
може ли говно добити аутономију 
може ли говно оформити своју владу 
да се не ради овде о унитаристичким 
говнима 
национализам гована доживео је пораз 
на свим линијама 
зговнајмо ово преговнано говно 
 
* 
апсолутно подржавам 
ставове гована 
очигледно је да су говну 
ускраћена  људска права 
не дозволимо 
дискриминацију гована 
сваки напад 
на интегритет говна 
угрожава и мене 
 
 
ГОВНАРСКА РЕВОЛУЦИЈА 
 
активирајмо бар један део гована 
који се налази код становништва 
коме ће говно дати предност 
у разговнавању  
говно није непогрешиво 
говно ће расписати зајам 
за покриће досадашњих говнарија 
пред говном  стоје велике бриге 



 67 

говно је срушило два система 
говно против култа гована 
подржаћу идеју о конгресу 
светских гована 
говно не види да је његов курс 
неисправан 
шта стоји иза гована 
говно је неочекивано ухапшено 
у четвртак увече 
већ смо скренули пажњу 
на ратне припреме гована 
шта је утврдила полиција 
у вези са ухапшеним говнима 
говно одбија сваку критику 
разговори су протекли 
у говнарској атмосфери 
повратак говна у говнонг 
пресекао је песимистичке процене 
свет не крије да говнима и говнологији 
посвећује већу пажњу 
данас стручњаци убрајају говно 
међу главне фаворите 
противници гована 
теорија говнизма постаће вам кост у грлу 
говно захтева општу говнарску  
револуцију 
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ПОКЛОН-ПАКЕТ 
 
ОВЦА 
 
домаћа овца је: 
мирна 
стрпљива 
блага 
глупа 
ропски подложна 
безвољна 
бојажљива 
укратко 
невероватно досадна 
животиња 
 
 
ГАВРАН 
 
ако гаврана 
извадимо из гнезда 
као младу птицу 
он ће постати веома питом 
 
научиће: 
да говори 
да лаје као пас 
да гуче као голуб 
и да се смеје 
слично човеку 
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БОГОМОЉКА 
 
плен лови 
предњим ногама 
склопљеним 
и уздигнутим 
увек спремним 
за напад 
 
овакав положај ногу 
оставља утисак 
смерног бића 
при молитви 
 
богомољка је иначе 
прождрљива грабљивица 
која приликом парења 
поједе 
свог мужјака 
 
 
ЧЕТКА ЗА ВЦ 
 
хигијену ВЦ шоље 
лакше ћете одржавати 
ако набавите лепу 
и практичну четку 
од пластике 
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АСПИРИН 
 
може се наћи у свакој 
кућној апотеци 
 
то је истовремено један од  
најбезопаснијих лекова 
који се добија 
без рецепта 
а има веома широку 
примену 
 
 
ПИЖАМА 
 
изаберите 
пижаму са пругама 
у боји која се слаже 
с бојом ваших  
очију 
вертикалне пруге 
издужиће вам фигуру 
и замаскирати 
евентуални стомак 
 
ТЕЛЕФОН 
 
оканите се дугих разговора 
телефон је за кратке разговоре 
кад позивате неки број 
немојте питати „ко је тамо'' 
пре свега кажите своје име 
а затим оно што желите 
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ЧОРБА ОД МОЗГА 
 
ЧОРБА ОД МОЗГА 
 
мозак прелити 
врелом водом 
очистити кожицу 
и ситно исецкати 
 
на мало масти 
испржити 
главицу црног лука 
и две кашике брашна 
 
када запршка порумени 
додати исецкан мозак 
пажљиво га промешати 
посолити и побиберити 
 
 
СОИТИЈЕ (СНОШАЈ) 
 
не чини никада 
полне љубави 
када си: уморан 
љутит, пијан 
узрујан и раздражен 
 
пре чина  
намажи главић 
лојем или зејтином 
јер зејтин 
не допушта 
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приступ поганих твари 
унутра под кожу 
 
у часу соитија 
треба бити спокојан 
и врло умерен 
 
нипошто не ваља 
два пута узастопце 
уједаред сношај вршити 
јер је то из више узрока 
врло опасно 
 
уд треба извадити 
чим је материја 
изашла 
 
 
СНВЊ РС 
 
пета воал 
ибзен рн 
идила крк 
сета ср 
ем три 
оса иза 
ана фа 
или апел 
аз вила 
хрид книн 
нето ено 
ајфел ски 
око рис 
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коцка крик 
грд кш 
снвњ рс 
вл бих 
дм лв 
 
 
ПРОНАШАО САМ 
 
пронашао сам 
велику рану 
на грудима 
 
посебна је то рана 
 
ипак не обраћам више 
много пажње на њу 
 
тамо је лептир 
са својом шиљастом 
стражњицом 
 
тамо је пацов 
са својим црвеним 
језиком 
 
тамо је мраз 
са својим топлим 
зубима 
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ТРН МУ ЦРВЕН И ЦРН 
 
КАКО ЈЕ ЈАКА 
 
како је јака сила је јака која 
влада као звер је као сиромаштво је 
свака јој завист у кључњачи зар завист 
јој свака шесторо смрти јој у вилици 
јој десет мртваца звезде побацује као 
жижак у шуми сам мрав под каменом 
сам био и јесам њена светлост нисам 
њен зуб нисам њен залогај јесам њена 
изметина јесам њена играчка јесам али 
знам то је знак моје главе је знак 
моје куге је знак моје руке њена 
утроба је моја храна је њена кост је 
моја надстрешница је њено око је 
мој свемир је 
 
 
КАО ЦРВ ЈЕ КАО ГУБАР ЈЕ 
 
биља ли органског ли садржи 
бива ли у бивалишту а и бивад 
ли јој бивају у логу у зглобу 
пливачица кроз земљу кроз ватру 
кроз таму ли иде ли прилази 
представља ли се удара ли гуши ли 
црном косом и препелицом фосфорном 
оком дави ли двоструком жицом 
тако под земљу ли одвлачи 
па добро можда и сама крвари 
у подножју умиррррррре поново је 
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рађају без њене воље крв лоче 
запењена од крви не не океан 
препливава улива се у мене 
улива се у мене као црв је 
као губар је 
 
 
ГДЕ СИ ТИ У СТВАРИ 
 
опет си ми скривио кључ 
украо месо појео колико би 
могле да приме две пећине 
три телесине чујем ореш ореш 
јер је вече јер је вулкан сив 
јер на секиру полажеш главу 
припреми се видим око сâм 
вадиш пред капијама мојим јеси 
у врту моме јеси под прозорима 
мојим јеси у корацима мојим 
јеси под ложницом мојом јеси 
у хаљинама мојим јеси у лику 
моме јеси у говору моме јеси 
где си ти у ствари 
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ИНСЕКТ НА СЛЕПООЧНИЦИ 
 
ХЛАДНО ДРВЕЋЕ ЦВОКОЋЕ 
 
слетела варница што најављује земљотрес 
кошуљу око мојих рамена пољубила земљу 
јутарњим пољупцем викнула вилици зиме 
хладно дрвеће цвокоће сокови лежу у жиле озлеђене 
падају кише златно месо облутака 
кажем али нико не долази по лакомислено 
име земље виде то чело посивело то око 
помућено копају гроб за орла лету 
успротивљеном најпре пламеном бирају 
боравишта са именом седам пећина затим под 
нежном светлошћу лампе пород свој 
сахрањују 
 
 
ЈЕЗИЦИ 
 
ово је мој језик неразумна реченица 
кроз северну маглу враћам се зором 
смрт гладна и нервозна жена у локви 
крви дише чуо сам ове речи и окренуо 
ковнице жаруља и осеке да не постоји 
можда говор скорашње олује други излаз 
у слезовом мирису онај ко почива нагризан 
онај кога налазим на улици са отвореним 
жилама на стену скаче свеж ваздух речи 
сакрива у густој тами пут ме води иза 
брегова нагли бичеви леда по обичају 
очи костоломне на зидовима језици 
креснице исписују  
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НОКАУТ 
 
А ТИ ЉУБАВНИЧЕ 
 
ружичасти глечери атакују ти на 
живце у сну у несвестици и нестају 
воде уз мора и реке засушују пред 
новим временом шта би друго 
брег је свуда избушен светлост 
пије кишу из роднице оплођене 
краљице а ти љубавниче чија 
порука путује свемиром окрунио си 
зеленозрну карлицу курве земље 
 
 
ХЛЕБЊИКОВЉЕВО ОКО 
 
обоје смо понижени похотљивим анђелом 
на дечаковој слепоочници што светли 
попут жара то је крик новорођенчета 
у зеленој изби футуризма печати 
врућице на образима ледено гвожђе 
које дотиче мошнице и спира божју ћутњу 
 
ноћас сам дуго гледао џиновски месец 
Златибора Хлебњиковљево око што 
разбацује сазвежђа природном стихијом 
језика – ко је узвикивао моје име у 
кристалној кули пред паклом ужарених 
ружа од хелијума и кисеоника – ко је 
лежао наг међу нама не показавши 
своју утробу умивен зимским пљуском 
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Хлебњиковљево око 
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ПОНОВО УЗЈАХУЈЕМ РОСИНАНТА 
 
ПОСМАТРАМ ВАС 
КРМАНОШИ И КАПЕТАНИ 
 
у зеленој летећој лађи 
ове године посетио сам прашуме 
упознао свакога и све разумео 
луна-20 улази у орбиту 
доручкујемо под ведрим звездама 
испод дрвета од љубичастог злата 
заказујемо састанке у хонолулуу 
сада док цврче вечерњи часовници 
мишеви ходају по глатким зидовима 
признајем никада не бих постао 
штап за пецање хамлет или портал 
али ко булдог 
што нежно маше репом 
планина која се не позива на бога 
музикална мрква под ногом лабуда 
посматрам вас крманоши и капетани 
зимски пашњаци могућности дијалога 
кошчате руке вештине у гладовању 
вероватни порази непромишљене границе 
у масној земљи плави пламен лешева 
усред ноћи као брдска раж на киши 
 
 
ПОНОВО УЗЈАХУЈЕМ РОСИНАНТА 
 
седам сам дана 
и седам ноћи оплакивао 
команданта чеа 
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у два најкишовитија града 
северне француске 
на окрвављеној земљи 
у запењеном ваздуху 
паукову планину 
дочекивао вешалима 
али не реците ми 
да сам у двадесетом веку 
година седамдесет и друга 
дан педесети 
нека то каже јабука 
и нека каже црв 
голицавих стопала 
чаробно огледало 
оковани прометеј 
на месецу 
ја устајем из мртвих 
са много ствари 
које не треба заборавити 
купујем громобран 
сладолед с јагодама 
једну четвртину човечанства 
планета спава 
у лепљивом простору 
моје одсечене руке 
још увек на оружју 
поново крећем на пут 
поново узјахујем росинанта 
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ЗЕЛЕНИ ЛОКВАЊИ АУСТРАЛИЈЕ 
 
купићу на обали мора 
жуту кућу 
дрвену столицу 
долину великих краљева 
пре наполеона и москве 
зелене локвање 
   аустралије 
нафтовод 
железничку пругу 
на антарктику 
нешто о чему сам увек сањао 
океане 
 моржеве 
  хеликоптере 
писци моје биографије 
прескочите мале богиње 
сребрну кашику 
атлантског уговора 
чакшире поцепане 
на туру 
ја мотрим са свог прага 
на велику галаксију андромеде 
моја плава кошуља 
као безазлено дете 
навија будилнике 
потписује споразум 
о разоружању 
хитре ноге поезије 
најављују вулкане 
седамнаест кишних година 
вавилону 



 82 

мртви пристижу 
у златним ковчезима устани 
дигни своју руку 
не заборави ме 
 
 
А ТА ШЕВА ШТО УЛЕЋЕ 
 
иако зима није показала 
своје праве зубе 
никада нећу постати једриличар 
не подносим религију 
ни групне сексуалне односе 
храним се поврћем 
и женским ноћним кошуљама 
опростите госпођо 
човек би се нашао у искушењу 
париз или пекинг свеједно 
препелице пужеви куване сове 
само кад преузмем кормило 
над овим кантама за ђубре 
опрезно кроз аркадију 
и ставим зелену боранију 
у уши ветровитог небодера 
пре прерије где ваша лепота трули 
перорезом ћу пререзати 
жућкасту торту лешева 
а та шева што улеће 
у клопку цвркућући 
знате ли да у занзибару 
прави гнезда 
изнад свезаног реза звезда 
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ОСАМ ВЕКОВА КАСНИЈЕ 
 
свет је препун 
зелених стеница 
власника телевизора 
це витамина 
крадљиваца лешева 
оних који погрешно паркирају 
у добрачиној улици 
сваког петка поподне 
док вам представљам 
пет кандидата 
за мистер универзума 
медитерански ваздух 
погодан за усеве 
пенушаву зубну пасту 
моја худа срећа 
смешна девојка 
с црним бисерима 
крстари тексасом 
можда за хиљаду долара месечно 
осуђује америчку интервенцију 
отвара шкољке 
тражи унуке џингис кана 
вашу дефиницију демократије 
а ја постојим 
овакав какав јесам 
уз пола литре пива 
и три пржена јајета 
на пространој тераси 
хилтоновог хотела 
осам векова касније 
са електронским језиком 
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у чардаку 
ни на небу ни на земљи 
. 
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КИБОРГ 
 
ЦЕЗАРЕ СТАРКЕЉО ЗАШТО  
ХРАНИШ ПТИЦЕ 
 
на најчистијој невиној Земљи 
китио си се озоном и силицијумом 
као Финеј кога су богови ослепели 
напојићу те речима и речима 
 
Цезаре старкељо зашто храниш птице 
непријатељ је запалио Сатурнова мора 
оседлај Марс оврши пшеницу 
и у белом топлом млеку пробуди  

убилачку страст 
 
 
ЗАНГЕЗИ 
 
 Велимиру Хлебњикову 
 
то је похотна звер коју ловиш 
у дворцима вијугавим попут змије 
Зангези ти си тескоба камен песме 
што се задихан котрља кроз Азбуку 
 
двадесет пута заузми и разруши Кијев 
док оплођујеш своју жену смртно блед 
не сањај! прочитај громко на заумном језику 
кљусе-ветар којим си шумео Русијом 
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* 
твој простор кроз слова цвили 
грађанине мишјег света сурови анђеле 
рука ти је подигнута према Ел-временима 
са сунцем што се топи ко цркнути коњ 
 
њушком пијаном и мокром кија 
Нептун твој брат у леденој небеској ноћи 
народ је отпловио уклетим лађама 
са иструлелих весала капље зелена вода 
 
* 
дављеник спокојно спава окован 
из угашених пепелишта мирис људског меса 
оружје ће опет подићи из каљуге 
јаросни дивљаци с црвеним хртовима 
 
отварају се људождерске руже 
већ чујем песме звезданог језика 
срећни народи из куле вавилонске 
Јупитер је ваш бог и ваша жртва 
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ДИШЕМ. ГОВОРИМ 
 
ДИШЕМ. ГОВОРИМ 
 
Шта је идеологија? 
Жеђ. Покрај рибњака. 
Иверје. Ковачница. 
Дишем. Говорим. У 
запаљеном дренику. 
Књига истањена. 
Мразно мрестилиште. 
 
 
КАО ЛЕПТИР У РУЈНУ 
 
Из најдубљег. Извире. 
Ожиљак. Поезија. 
Речи. Речи. Тучкасти 
цветови. Религиозност 
смисла. Не чудим се. 
Ипак. Језик је истраживач. 
Као лептир у рујну. 
Белина. Перуника. 
Подједнако вечан. 
 
 
ЗЕЛЕНО ОГРАШЈЕ 
 
Зидови и зодијаци. Заборављам 
басме. Потећи ће плодови. Мркне 
дан. Поворке поражених. Тренутак 
одустајања. Где је паучина? 
Жубор мора. У стиху. На цртежу. 
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Иза сунца. Цвет. зелено ограшје. 
Са отвореним устима. Хрушт и 
звезда. 
 
 
ЗАСПАЛА ДЕЦА. САЊАЈУ 
 
Пред светлом. Пред пинијом. 
Копачи изобличени. Напрсли 
ковчег. Зјапи. Празна кост. 
Откинуо си крило анђела. 
Прозрачан и нем. Око пентаграма. 
Разрешава. Тајне вечности. 
Заспала деца. Сањају. Хипопотаме. 
Презреле перунике. Истовремено. 
Сигмунда Фројда. Са ноћним судом. 
На глави. 
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БЕЛОУШКА ПОПИЈЕ КИШНИЦУ 
 
АЗБУКО ХРОМОГ ВУКА 
 
Рујем по теби. Костоломна шпиљо 
српског језика. Крв и гробови. Млеч 
и мед. Зелене муње кидају твоју кичму. 
Псовка у благуши. Митра у стајњаку. 
Покривам земљом лице. Радујем се 
рођењу. Међ зубима ти Олимп и Рим. 
Азбуко хромог вука. Окрутна и руњава. 
Лепљивом пљувачком окујеш кужне 
богове. Смрадном мокраћом благосиљаш. 
 
 
МАТИ УБО ТЕ РАЖДАЈЕТ 
 
Будеш океан. Пламен. Оплођење. 
Бездан те тамно вуче. Молох. 
Доносилац куге. По немиру га 
препознаш. Седам рвеника. Јаловост 
анђела. Ако си краљ. Ако си 
постојаност. Пуна малих мирисних 
дроздова. Цветај у ожилишту. 
Шуморна недоумице. Жарни су друмови. 
Трудни сунчаници. Мати убо те 
раждајет. Земља те прождирајет. 
 
 
КОСТИ НАМ ШУМОРИЛЕ 
 
Ноге нам биле оловне. Високе. 
Плаве. Светиљке. Недокучива тишина. 
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Гаси се. Сипљиви водопад. Зов  
са црвене стене. Јуришају жарњаци. 
Твоје је време. Зебњо. Занебесај 
вешалима. Глува земља у грлу. У оку. 
Млеко мајчино. Кости нам шумориле. 
Пескуша под табанима. Косово пуно 
Црних косова. Вадимо луч. 
Из гробова. 
 
 
АНЂАМА 
 
Чекајући. Тренутак песме. У немогућем  
свету. Јечам. Метеор. Са наранџастих 
јабланова. Пчела рајска. Лотреамонов 
сатанизам. Прихватио сам пљусак. 
Окамењену мандрагору. Да ли је жежен. 
Дан. У белом киту. У мрестилишту. 
Господари река. Залази сунце. Небеске 
воденице. Светлуцају. Захучи. Леден 
вир. Златне ти букагије. Око ногу. 
Свеже. Анђама. 
 
 
НОВО ЈАКОБИНСТВО 
 
Рђа злато. На твојој слепочници. 
Бела недеља. Савршенство револуције. 
Измислио си хлеб. Који једемо. Јуриш 
на Зимски дворац. The Second Coming. 
Недужан. Као ветрењача. Опери руке. 
У Шагаловом Витебску. Изнад бољшевичких 
бездана. Магла и невеста. У сопственој 
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крви. Пливају. Сањано откровење. 
Бухарин са мртвим пророцима. Ново 
јакобинство. 
 
 
СТАЉИН ЈЕДЕ ЈАГОДУ 
 
Жељни су богови. Гојних пчела. 
Чорбе људске. Песмопеваца. Прогуташ 
Елдорадо. Из казашких степа. "Декларацију 
права човека и грађанина". Помама и 
експлозија. Расцветавање смрти. Од комадића 
свести. Златни земљовид. Хиљадугодишње 
царство. Из мрака изниче. То је точак 
историје. Фосфорни пламен на устима. 
Јуродиви. У паклу. Извајају рај. 
Ослушкујеш зиму. Срце слепог оца. 
Стаљин једе Јагоду. У подрумима Лубјанке. 
"Звери моја, веку мој лепи". Крај црне 
ватре. У Сибиру. Пева мртви Мандељштам. 
О још једном. Руменом. Јутру. Адамизма. 
 
МИРИС НЕДОУМИЦЕ 
 
Одакле долази олуја. Син Божји. 
Попут пупољка. Зри Панонско море. 
Твоје је да се надаш. Сочна. Свежа. 
Лелијо. Смоници и јутрини. 
Неизговорљивој жудњи. Ослушни 
жар. Зорњачу у речима. Мирис 
Недоумице. Елегија звони. Паралелни 
светови. Свуда око нас. Тундра. И. 
Тарантула. 
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ЦРВЕНА МЕЋАВА 
 
Устани. Заложи се. Пастрмком. 
Горобиљем. У белим браздама. 
Ожујак и пророчанство. Мрави. 
Са звезда слећу. Тражиоци 
апсолутног. Златари речи. Изаткаш 
лавину. Сунчаницу. Зид. Моћ 
подвижништва. Пламти оргазам. Рђа 
и стеница. Из сиктавог знака. Из 
жустре животиње. Тече млеч. 
Црвена мећава. Кап крви. На твоме  
лицу. Измичеш форми. Следби 
посусталој. Ти си плима. Запретана. 
Глад за неизговорљивим. 
 
 
БЕЛОУШКА ПОПИЈЕ КИШНИЦУ 
 
Април. Утиче. Пупољак и дражица. 
У артерије. Експлозија девичанства. 
Белоушка попије кишницу. Седмоглаво 
дете. Згрчен си. Мртвозорник. 
Дотакнеш жаруљу. Под ветроказом. 
Гној. Пастрмка. У оковима. Невољан 
и ништ. Осуђен на пометњу. Започиње 
дан. Размена материја. Ноћник. У 
журби. Узнемирен. Трчиш. 
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ДЕВИЧАНСКА ВИЗАНТИЈА 
 
ЗВЕЗДАНИ НЕСМИРНИЦИ 
 
Зауставићу се. Пред 
отвореним капијама. 
Хераклеје. Белутак и 
гроб. Ждрело мравињака. 
Са дунавских обала. 
Кумани и Печенези. 
Блесне цвет. Зрневље 
из ножева. Звездани 
несмирници. Расап 
Империје. Ходаш по 
лешевима. Немушт. 
Нежан. 
 
 
ДЕВИЧАНСКА ВИЗАНТИЈА 
 
На ивици шуме. Са горуном. 
Са праскозорјем. Пепео и пљусак. 
Девичанска Византија. Стављам 
око у огањ. Буђење голопњача. 
Пут који води. У помаму. Жртвена 
првина. Дрхтиш од зимоморе. У 
сребрном зрну росе. Потајац и 
загонетка. Срце звездознанца. 
Откуцавају згаришта. Градови 
развејани. Из истог корена. 
Маслачак и мед. Видим твоје 
тело. У руди. У вировима. 
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Зелена измаглица. Царство 
засветлуца. 
 
 
ГОНИШ ЗЛАТНОГ ПАУНА 
 
У бесним вртлозима. 
Мртво лишће. Гониш 
златног пауна. Преко 
ледина. Преко прогалина. 
Волшебну утвару. Кап по 
кап. Као на танкој 
кори воде. Грозница. 
Кретање и мировање. 
Кућу ти трње покрило. 
Антемије из Трала. Жедни 
август. Шумно гори град. 
Четири кристална минарета. 
Аја Софије. 
 
 
ЗАМКОВИ НА БОСФОРУ 
 
Ми нисмо из ове земље. 
Блешти океан. Обала коју 
гледаш. Сенка непрозирна. 
Из врела. Из корена. Лептир 
и светионик. Започиње 
дан. Одблесци Василика. 
Све је ту. Срџба и 
крсташи. Цркнути коњи. 
Замкови на Босфору. 
Тражим беле китове. Од 
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звезде до звезде. Мук 
реченице. Сјај Касиопеје. 
 
 
ХИМНЕ ПЛЕТЕМ 
 
Из трудног зрња је земник. 
Дан пролази. Огњило на језику. 
Химне плетем. На границама 
царства. Нови народи. Одгурнеш 
историју. Олуја и северњача. 
Светлост грома. Нема памћења. 
Гледајте моје руке. Над гором. 
Над лазином. Муве и мрестилишта. 
Глазба сфера. Бежећи из Калипоља. 
У златни стуб се претвори. Роман 
Слаткопевац. 
 
 
ПЛАМТИ ЗЛАТНИ РОГ 
 
Светлост семења. И 
светлост плодова 
плавичастих. Посматраш 
шуму. Ларве расцветале. 
Зрцали се јаз. Из 
сребрног озона. Седам 
слова. Обасјава твоје име. 
Ромеји. Црни. Са крстовима. 
Из ограшја излазе. Ко 
мрави развејани. Покрећем 
лађе нечујне. Пламти 
Златни рог. 
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ВИДОВ ДАН 
 
ВИДИЛАЦ АМОС 
 
Из краљевства вечности. Хладне 
слепоочнице. Шака пепела. На 
позеленелом хуму. Палите жртве 
захвалнице. Од хлеба киселога. 
Сенке стараца. У котарицама 
летњег воћа. Био сам говедар. 
И брао сам дудове. У ружичастом. 
Ноћном ветру. Усред пешчане 
пустиње. Пламти Јерусалим. Не 
клањајте се златним јуницама. 
Не градите куће. Са тесаним 
каменом. У постељи од сувог 
лишћа. Спавам. Поља пуна 
камилице. Над Мртвим морем. 
Провејава снег: Шта сниваш сада 
Амосе? Видиоче из Ветиља. 
 
 
ВИДОВ ДАН 
 
Пчелињи бруј. Гозбених почасница. 
Изнад метоха. Изнад себарских 
лубњача. Мирис кише. И косова. 
Заустављена је ноћ. Благословом 
и вином. Слепило и раздом. 
Жилиште Проклетија. Пророк Амос. 
Са два миленијума. И још два 
столећа. У неутрнулом оку. Седи 
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крај славске софре. Слуша мелемну 
молитву. Кнеза. Новог Израиља. 
 
                             * 
Битке никада нису изгубљене. 
Ни на црном пољу. Ни у запретаном 
срцу. Али тога дана. Не игра се 
и не пева. Кукавица престаје 
да кука. За мртвим јунацима. 
Ослушкуј. Још увек кроз мрклину. 
Удар мача о мач. Тутањ копита. 
У земљи. У ваздуху. Пуне су вучије 
јаме. Наших глава. Одрезана језика. 
На Видов дан. У глуво доба ноћи. 
Све реке. На Косову. За трен. 
У крв претворене.  
                                 Потеку. 
 
 
ЋЕЛЕ-КУЛЕ  
 
Из жбуке. Из камена. Светле 
лобање. Са оком свевидећим. 
Траг звездане жеравице. 
Страшно се племе. Из бездна. 
Помаља. Ресавци процветали. 
Кроз златна уста липе. Дишу. 
Нишава плави поља. Пауци 
град премрежују. Двадесет и 
пет гроша. За одсечену главу. 
Крај је пролећа. Црвена 
мећава. Зидају мртви мајстори. 
Кулу. На небесима. 
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               * 
Хуршид-паше. Из Јасеновца. 
Са црним ножем. Међ зубима. 
Мржњом и крвљу. Окупани. 
Над личким голубњачама. 
Над херцеговачким Коритима. 
Излазе трупла. Из јама. 
Из клачина. Кости нам. 
На Косову. Премећу потајнице. 
У рушном срцу. Мукло тули. 
Хроми горски вук. 
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ВЕТРОВИ СА ЧЕГРА 
 
Нема угарница. Без наших 
костију. Посејаних. Зелен је 
месец. Врти се звездани 
круг. Ламартин спава. О 
Ћеле-кулу наслоњен. С руком 
на грудима. У сну му Париз. 
Омамна Нотр Дам. Из 
балканске мрклине. Куга. 
И присојкиња. Вреба. Над 
цариградским друмом. У 
висинама. Крваву главу. 
Стевана Синђелића. Ветрови 
са Чегра. Носе. 
 
 
 
 
 
КОЈЕКУДЕ СРБИЈО 
 
Сваког нам дана. Крваво 
Сунце изгрева. Месец га 
замрачио. Из зеленог 
огња. Мразна гуја. Сикће. 
Крај шуме чаровите. На 
њиви. Тек узораној. Црни 
Ђорђе спава. Са ножем. 
Међ зубима. 
 
Којекуде Србијо. Кроз ране. 
И крв. Остварујеш снове. 
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Гром те породио. Кубуре 
омладиле. Заљуљали смо 
Царевину. Мирис смрти 
нас буди. Јутарња светлост. 
У очима. Слобода обдањује. 
 
 
ТАШМАЈДАН 
 
На твоме камену. Спава. Стари град. 
Таш. Мајдане. Из таме. Муња блисне. 
Стамбол-капија. Црна ружа. У срцу 
Васе Чарапића. Занемиш. Бела лелијо. 
Липе у студеном. Замирише султанов 
хатишериф. У ноздрвама Срба. Слобода 
и крв. Стотинила се гробља. У твоме 
оку. Топли се таин пече. Зелено 
табориште. Отровница на језику. Гроб 
нероткиње. У дечјим сновима. 
Голубало се сунце. Последња српска 
шансо. Свети Марко на коњу. Са мачем 
у зубима. Своју цркву прелеће. 
 
 
ДОРЋОЛ 
 
Место где се спајају четири пута. 
Зелена звер. Штит цара Душана. 
Звезда Давидова. Dortyol. Отровни 
анадолски крин. У грудима Београда. 
Спотичући се. Дубровачком. Силази 
робусни Срђ. Браћа Барух. Пију. 
Плави. Аријевски. Снег. Са Шварцвалда. 
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Зереком. У дубоким баштама. Мула Јусуф. 
И Карађорђе потежу тешке речи. Као 
куршуме. Сикће Александар Виртембершки. 
Срушен је Принчев двор. Са расцветаних 
шљива. Облаци пчела. Златни лептири. 
Падају на град. Из дубоког сна. 
Буди се Црна шума. Срби и Јевреји. 
Поклани и спаљени. Милошћу Јехове. 
Дивљом мржњом. Из Јасеновца. 
Из Матхаузена. Плове небом. Изнад 
Небојше куле. Као птице селице. Плове 
Савом и Дунавом. У олујно. Црно море. 
 
 
ВРАЧАР 
 
Мирис огња и смонице. Звезде се 
митаре. У очима Светог. Благдан 
и љубичице. 27. априла 1594. 
Устајем костобољан. Костретна 
знамења. Сенке мртвих. У зеленој 
чаури. Милешева. Худоба и лудило. 
На пољу Врачарском. У вилицама 
сам вука. Пев из перунике. Безнад. 
Горе сењаци. Твоје злохотне руке 
Синан пашо. "Слово славе Сави". 
Пламен плете. 
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СЕСТРИН ГРОБ 
Надежда (Надица) Тодоровић 
1942–1961 
 
Међ гробовима 
на старом нишком гробљу 
и моја је хумка. 
 
Прах тела 
у земљи жедан 
за извором жуди. 
 
У срцу немуште  
таме може ли светлост 
да затрепери? 
 
Мајска ружа 
из Мачванске 10 
на сестрином гробу. 
 
Мирисала је  
испод прозора 
док сам писао песме. 
 
Ниш педесетих: 
радници, трамваји, 
шах у ''Трговачком''. 
 
Са мрклих кула 
сатови откуцавају 
друго време. 
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Леден ветар - 
речи одлећу 
као дивље птице. 
 
Престала је песма. 
Румени крин 
никао је из грла. 
 
И травка и цвет 
имају нешто од њене 
крви и душе. 
 
И цврчак под 
груменом и мрав што  
гробну плочу претрчава. 
 
Баршунаст сестрин 
глас дозива 
из тамнила. 
 
Чујем звуке 
клавира испод  
набујале траве. 
 
Њени прсти  
У црници чежњиво 
дирке траже. 
 
Узалуд је будим! 
Узалуд узалуд 
узалуд! 
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У хладан мермер 
претворене су 
девојачке тајне. 
 
Господе који јеси 
за мене више никад 
бити нећеш. 
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ГОРИ ГОВОР 
 
КУЋА 
 
Чучи чума. У оџаку. 
У црнилу. Црно шара. 
Ја сам глогов трн. 
Из небеске безданице. 
Падају драгуљи. Духови 
предака узнесени. 
Жар-птица. И пламен-змија. 
У оку одојчета. 
Кроз димњак. Потајице. 
Недокучно. Дише кућа. 
 
 
НОВУ ПЕСМУ ПЕВАМ 
 
Спаљујем своје тело. На 
језерској земљи. Планина 
гута. Остатке мојих 
снова. У песме сам се 
преселио. Зрно небеског 
грозда. Хлеб насушни. 
Улови моју сен. Међ 
ровцима. Међ кртицама. 
У лесковој дубрави. Нову 
песму певам. 
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ТИ СИ КАЈСИЈИН ЦВЕТ 
 
лове ми срце трозупцем 
хомер 
            змија 
                       етна 
невидљиви силници 
из протеклих векова 
жена феничанског морепловца 
мрав 
          у трави 
                         изгубљен 
 
надолази фисон 
крваве валове ваља 
рибље очи нас гледају 
                          из бездна 
ти си кајсијин цвет 
пред зору запаљен 
руком 
            фра анђелика 
 
 
ПИТАГОРА 
 
дрхти пламен свеће 
               на црвеном ветру 
мачем и крвљу 
порушио си стубове 
                                    делфијске 
упознао ме с боговима 
                       које нисам желео 
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међ људима  
                       међ изворима 
песници и обајници 
стајњак 
                 кремен 
                                  гнус 
олтари оскрнављени 
у шакама вода гори 
питагора син мнесархов 
краде нектар 
                       небески 
 
 
АЛ-ХАДИР 
 
Кроз безмерје. Плаветно. 
На златној риби. Бродим. 
Ка дому свом.  
На граници света. 
 
Прождрљив пламен. 
Вода запењена. 
Бруј столећа. 
 
Зелени човек. 
Ал-Хадир.  
Заштитник путника. 
У зденцу. 
Животодајном. Окупан. 
Са огртачем. Од лишћа. 
Бог река. У рају је. 
У материци. Мајке. 
 



 111 

 
ЧАРОБЊАК 
 
слетео с крста с црвеним 
зрњем на језику у сан у 
град под пипцима сатурна 
начинио рупу на небу са 
својом женом моиром 
сећаш ли се западно од 
брежуљка шчепао штакора 
у земуници у медвеђем 
брлогу затрављени човечуљак 
епименид песник и 
чаробњак 
 
 
ИЗГОВАРАЈУЋИ ЈУТАРЊУ МОЛИТВУ 
 
го сам изашао из утробе матере своје 
светлине знамен међаш живота и скончања 
зима би у самотним собама 
пурпурна крв јутарња измаглица 
 
туђин сад у земљи подивљалог шимшира 
где звоно надгорња поноћни пев ћука 
изговарајући јутарњу молитву озарих се 
опет си ту светлости божанствена                                                                      
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ПЛАВИ ВЕТАР 
 
РЕЧИ СУ ПРОЗРАЧНЕ КАТЕДРАЛЕ 
 
Страх од љубави. Страх од  
смрти. Замке ноћи. Сазвежђа  
ишчезавају. У капљицама кише.  
Таложе се векови. Сунчеви  
брзописи. Али ти знаш. Муку 
рађања. Са дна  језика. Ђавољу 
круну песме. Визију горолома.  
У лимфи. У жлездама. Небеске  
немани. На нашим траговима. 
Глогов колац у срцу. Речи су 
прозрачне катедрале. У твојим 
сновима. Кључеви. Што отварају 
свет. Иза купинове вреже. Иза 
гримизних гробова. Историје. 
 
 
У РАСЦВАЛОЈ КРУНИЦИ НОЋУРКА 
 
Празан лист хартије. На столу 
чаша. Купиново вино. Снег 
нам се. Са обрва топи. Тајним 
богазама. Пристижу звездари. 
Ти одгонеташ. Змијску 
кошуљицу. На дан Страшног суда. 
Небеске безбожнике. Мој усуд 
лети земљом. Водом тече. Најављује 
ново доба. У расцвалој круници. 
Ноћурка. У оку. Распомамљеног 
Прометеја. 
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САЊАМ 
 
Гоне ме. Дан и ноћ. 
Крмчија небеска. Замак 
под месечином. Омађијан 
спава. Вучји урлик. 
Затвара тешка врата. 
Искрчили су шуме. Трибали. 
Златним мачевима. Сањам. 
Плави бездан. Испод љутог 
Бога. На обалама Фисона. 
Подивљалог. 
 
 
ДЕВОЈКЕ ОД СМРТИ НЕВИНИЈЕ 
 
Попећемо се стрмом стазом. 
Што кривуда. Пред раскршће 
звездано. Крвоток океана. 
У срцу. Студен децембарска. 
Харонов чун. Под ногама. 
Отварају се врата пакла. 
Кандило жежеш. У невиду. 
Дише језна ноћ. Девојке од 
смрти невиније. Мукле 
небеснице. Преко црних 
степеника. Напуштају дом. 
 
 
СВЕТЛОСТ ПЕСМЕ 
 
сунчева чаролија 
 анђео на коленима 
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чији сам заточник 
у сеновитој омами 
 речи неизговорљиве 
видиш ли у сну 
 гнездо грома 
       девицу распомамљену 
семе моје расипно 
 тражи чедну земљу   
 
ватра се шири 
         под кожом   
белина небеска 
спавам у понорници 
        звездама окупан 
крилата змија 
        на језику  
светлост песме  
 
 
ПЕСНИК 
 
Смоква на камену. Кртица 
и љубичица. Дах новорођеног. 
У твојим грудима. Свежина 
разданућа. Они. Који су носили. 
Венце од зимског цвећа. Сад 
клече. На трговима. Опаки 
стршљенови. Из уста им излећу. 
Песник окреће свет. Око малог 
прста. У молитвеном надахнућу. 
Невин. Као Бог. 
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ОВИДИЈЕ 
 
Скривен. У месечевом знаку. 
У изгубљеном краљевству. 
Утварно коначиште. Леден 
ветар дува. Из срдитог 
космоса. Жиг светлости. 
Експлозија Сунца. Као хрушт. 
У лобањи. Очајни вапај 
Овидија из Тома. Мирис брескви. 
У ноздрвама. Одблесак Црног 
мора. Његова жучљива суза. 
Натапа гетску земљу. Из 
слогова. Мртвог језика. Горка 
Tristia. Васкрсава. 
 
 
МАЛИ ДИВЉИ КОЊИ 
 
Мали дивљи коњи. У 
предвечерје. Час жеђ. 
Час глад. У њиховим 
копитама. Сићушне 
сенке. Из предела  
зачараних. Заронио си 
у речи. Меке и податне. 
Огњени оркан. Спава 
на небесима. Језик се 
твој. У његовој утроби. 
Расцветава. 
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ЗЛАТНО РУНО 
 
ЦРНО МОРЕ 
 
Нек буде помрачење. 
Уморна су тела наша. 
Између врела и планине. 
Опака муња. Искрсава. 
Мртви. У кожу увијени. 
На врховима врба висе. 
Плен грабљивица. Белоушка. 
Месецу посвећена. Леже 
плава јаја. Исцедио сам 
моћне речи. Из звезданог 
портала. Певају. Кост 
и камен. На утварном 
беспућу. Црно море је. 
Пред нама. 
 
 
ЗЛАТНО РУНО 
 
Уснула је земља. Нема нам 
пута. Ни ноћаја. Док песму 
не уловимо. У врелу ускиптелом. 
У капи кисеоника. Јуродиви 
песниче. Искачеш из колевке. 
Као плод небески. Троглави 
змај. У бајци недосањаној. 
Дрхтећи од грознице. Ка 
понору пловимо. Златно руно 
језика. У грлу нам спава. 
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ТАМА ОТВАРА ТАМУ 
 
Недохватно је средиште 
света. Ноћ нам везује руке. 
Утроба земље. Отворена. 
Уловио сам сирену. Кћер 
остарелог Посејдона. Једва се 
придиже. Преморено море. 
Весламо целим телом. 
Пуни ишчекивања. Запаљене су 
бакље. Јаја галеба у 
шаци. Тама отвара таму. 
Погубни наук постојања. Гладни 
морски пси. Прате нашу лађу. 
 
 
ЖАР И УЗДАХ 
 
Дуго путовање. Без почетка. 
Без краја. Пред јутарњим 
жртвеницима. Жар и уздах. 
Ослушкивање бесмртности. 
Лептири. Са затрепталих 
крила. Прах истресају. 
Светлост је у нама. Стотину 
цветова. Песници разуздани. 
Освајају планету. Из свежих 
речи. Шикља густа крв. 
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У ЈЕЗИКУ ЈЕ 
 
Преједрили смо грчке земље. 
Струје Босфора. Олује мора 
Негостољубивог. Ти који не 
препознајеш. Бога у себи. 
Са дивљим кестеном. Међ 
зубима. Шта сада сањаш. 
Шта очекујеш. У језику је 
творачка моћ света. 
Сирове речи. Из кавкаских 
пролома. Отварају нам врата 
пакла. Комад отровног 
азијског неба. Улио се. 
У крв. 
 
 
ОЧЕКУЈУ НАС 
 
У затрављеном вилајету. Источници 
узаврли. Сунце је на заласку. 
По плазинама. Дах Господњи. 
Заурлај тело. Заражено. Ухвати 
црвеног лабуда. И златну књигу. 
Руком исписану. Сумњива је 
светлост језика. Миришем пепео. 
Звездари подупиру ноћ. Наш 
брод. Сад лута без кормилара. 
Очекују нас ледене литице. 
И крај света. 
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ЧИЈА ЈЕ ОВО ЗЕМЉА 
 
Показујеш ми куле. И градове. 
Нежне плодове. У раскопаном 
врту. Читам тајне идеограме. 
Неразумљиво писмо. Богова 
изгубљених. Све је ту. Будни 
морекази. Наша постеља. У 
нереду. Драгуљи. Цветови 
перунике. Чија је ово земља. 
Са кринком у руци. Благословена. 
Као зрно које рађа. Хлеб и вино. 
На столу. Зачараном.  
 
 
ПЛОД 
 
Застали смо. Пред срушеним 
олтаром. Кроз измаглицу. Из 
горљиве тишине. Блиста. Месечево 
око. Пупак заборављеног света. 
Тамо где се породила песма. 
У неспокојној речи. У језичкој 
тескоби. Леден нам нож. У 
грудима. Пси подивљали. На 
трагу. Из змијске рупе. Вири 
паклен плод. 
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ЉУБАВНИК НЕПОГОДЕ 
 
* * * 
…стајао је на самом крају утабаног путељка пред 
свитање омамљен мирисом шуме са ногама мокрим од 
росе готово наг исувише узбуђен оним што осећа и види 
језика пометеног риђе браде и косе која му је скоро 
скривала чело и очи пред пределима испуњеним 
тишином пресеченом тек по којим узнемиреним 
гласањем птица из врежа и жбунова на ободима лазина 
или из тамног срца дубраве одакле му је у сусрет долазио 
бешумни поток као змија вијугајући кроз траву играјући 
се грумењем земље, песком, корењем дрвета и жбунова, 
остацима буба и сасушеног лишћа хитајући ка речици на 
самом рубу долине тамо где га чека увир и умир раст 
снаге и братство светлуцавих риба стајао је сам самцит 
као месечар пред отвореном утробом шуме нем у 
молитвеном миру под небом и звездама које су се полако 
гасиле… 
 
 
ТАЈНА 
 
Бојимо своју децу живим бојама. Зеленом. 
Жутом. Плавом. По читавом телу. Она 
плачу. Предосећају. Сузе им спирају 
боје с лица. Нежно их хватамо за удове, 
приносимо стрмој литици клисуре и бацамо 
у реку. Река бесно хучи испод наших ногу. 
Крвава је. густа црвена пена одбија се од 
стена. Шкропи наше очи. Страшна је то тајна. 
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ЉУБАВНИК НЕПОГОДЕ 
 
…ево ме НАСРЕД пута с кристалним трњем у очима 
СПАВАМ у свадбеној ПОСТЕЉИ крај приземљуше без 
зида и крова котрљају се креснице поноћни ПСАЛМИ у 
муклини пред предворјем РАЈА застаје слепи путник 
ТРАГАЛАЦ за светилиштем тела ЉУБАВНИК 
непогоде… 
 
 
ЈЕЗИК 
 
…то је жар у нама у нашем оку у нашој крви светлост 
наранџаста избија из пустолина у облику фотонског 
гејзира осваја свемир развучен и непомичан у тајном 
дослуху са речима храни ватру на том већ угаслом сунцу 
а твоја мисао постаје ни мање ни више него звездана 
машина усмерена ка откривању заборављених светова у 
галактичком котлу из непознатих разлога утихну 
огромне енергије као цветови пред олују и гле око је 
његово над нама хвали нашу моћ и чува кости наше од 
ледених ветрова планетарних понора док ти не 
посустајеш под теретом временског безнађа у чијој су 
руци дани наши покажи неутаживи пламен своје песме 
невине очи омађијаног звездознанца дижу се таласи 
великог океана преплављују планету у рушилачком бесу 
насрћу на планине бришу градове са лица земље то је 
говор безумника што нож у сопствено срце зарива не 
полажући рачуне никоме обуздај га крв му претвори у 
злато снагу у семе будућег језика који ће царовати 
васељеном… 
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РАСКОВНИК НА ЈЕЗИКУ 
       Вуку Караџићу   
 
Ни сна у оку. Ни хлеба. У 
устима. Над колибом од блата. 
Зорњача изгрева. И дивљи 
петлови. Најављују дан. 
Заборављам. Све што улази. 
У историју. Горки сок 
оскоруше. Хук ледене Дрине. 
Туђинске су речи. Млински 
камен. О срцу. Свет се преко 
штуле. Прелама. Путник. 
Уз небески стуб ослоњен. У 
вадивек си кренуо. По јабуку. 
Од злата. 
 
  * 
Олујни огањ буне. Зелена  
звер. На коленима. Сунце. 
Над Србијом. Разлистано. 
Снујеш. Мастилом од барута. 
По брезовој кори. Из тамног 
Вилајета. Ненавидник вреба. 
Вукодлаци говора неразумног. 
Век је на почетку. Време у 
пеленама. Пиши као што 
говориш. Светлосним  
брзописом. Расковник ти.  
На језику. У рудокопу.  
Дарованом. Чаровите песме. 
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РАНА. РЕЧ. И ПЕСМА 
 
                           Растку Петровићу 
 
Из предворја раја. Зелено злато. 
Исијава. Миришу жлезде младића. 
У тами. Тврда је земља. Под твојим 
ногама. Врело гвожђе. У шаци. 
Шта је историја. Где Каледонија. 
Између нас и Бога. Рана. Реч. 
И песма. 
 
* 
Пред хладним језером. У маглини. 
Наједном љубавник. Црног тела.  
Очију усплахирених. Грудва си. 
Крви и меса. Звездоломче мој. 
На друму. Без датума. Звер у 
невремену. Заносна и жедна. 
 
* 
Разбијено огледало. Морска 
пена. У уху. Глас твој одјекује. 
У кристалној кули. На лицу 
моме. Плава модрица. Ишчезава 
Коњи галопирају. Небеским 
путевима. Несталне понорнице. 
Без краја и конаца. Уроњен у 
своју мрклину. Ока непомућеног. 
Смер си. И светионик. Друмовниче 
наш. Несмирљиви. 
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АЛЕКСАНДРИЈА 
 
лети 
        лети 
      недосежна небеснице 
сачекаћу те 
      пред расцепљеним језиком 
    непогоде 
рашчињавамо се 
дан и ноћ 
      око и ухо 
из кристалног гласа ветра 
дах кавафија 
у вртлогу 
     избезумљујућем 
додирује ме 
          крилом 
податна 
    александријо 
 
 
СУНЧЕВ УГАРАК 
 
запали светлост 
  у себи 
 сунчев угарак 
као риба 
 у води 
као дете 
 у колевци 
урежи своје име 
непојамна је тама стикса 
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растављамо ствари 
и срца 
 окужена 
         поморанџом пакленом 
изнад горког раја 
  муње олистале 
пламени благослови 
 
 
ЗВЕР 
 
из црне рупе 
 црна сова 
       хуче 
а месец 
 наједно, 
поста 
          као крв 
 
чујеш ли крике 
с пољана блажених 
ко змија се вину 
пламен с крова куће 
на врату моме 
       дахће 
  дивља звер 
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КУЦНУО ЈЕ ЧАС 
 
нахранио си планету 
нестварним градовима 
пролећним праскозорјем 
из купинове вреже 
кликује безумник 
у костретној хаљини 
анђео у пољу 
помрачење света 
пронађимо се 
у зеленом безмерју 
у речи осакаћеној 
куцнуо је час 
оргазма 
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ГЛАД ЗА НЕИЗГОВОРЉИВИМ 
 
СЛОВЕНСКИМ БОГОВИМА 
 
Две лобање у трави. Човечија 
и коњска. Храм Световида. На 
Рујну. Храстовим огњем обасјан. 
Жреци очију затворених. 
Призивају бога. Пуне се пехари 
крвљу. На жртвенику. Из жбуна 
перунике. Змијин сиктај зове. 
Подарите нам главе жртава. 
Мачеве крвљу оросите.  
Словенским боговима прија. 
Крв хришћанска. 
 
 
ДАНАС ЈЕ ТВОЈ ДАН 
 
У језеру слеђеном. Моја 
звезда гори. Живо месо језика.  
Пехар пун медовине. По софри 
храстовој. Гледај. Пада снег.  
Из ветра закарпатског. Бледо  
лице девице. Устани. Окрепи се.  
Данас је твој дан. Извади нож.  
Из  каније. У златну Перунову  
браду. Пљуни. 
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РАСИПАЈУ СЕ РЕЧИ 
 
Миришу храстови. У 
гори чаровитој. Глогов нам 
колац. У срцу. Не верујем 
у тебе. Дажбоже дародавче. 
Нису разрешене тајне. Над 
ископаним гробом. Расипају се 
речи. Ко снег. Из песме. 
О полку Игорову. А рат нам 
стиже. Са пролећем. Лагано. 
Попут мачке. 
 
 
ГОЗБА 
 
Утве златокриле. Из вирова 
узлећу. Кротке невесте. Из  
постеље свадбене. Цедиш слад 
из чокота. Сунчев гној. На 
уснама. Из ражене чорбе. 
Рибља глава вири. Гозба је 
наша богата. Младо месо. На 
жртвеној трпези. У дрвеним 
чашама. Крв с медом 
помешана. Гладни нам богови. 
За храстовим столом. Пијане 
богиње. На златним троношцима. 
Огањ главу сажиже. Час црвен. 
Час црн. 
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НЕСТОРОВ ЛЕТОПИС 
 
Зла су времена. Пред вратима. 
Огњене бакље. У житном пољу. 
Тамноцрвени увор дана. 
Не знајући. Распоред ствари. 
У тамнилу недокучивог света. 
Лутам. Гладна су уста. Врача 
распамећеног. Жарни му 
бич. У руци. Обнажена божица. 
У сенику. Нико то не наслућује. 
У подивљалом сказу. Блиста 
неисказиво. Несторов летопис. 
На глави једнорога.  
 
 
ЈЕЗИК СЕ ИЗ ЛАВИНЕ ИЗЛИВА 
 
Ивањски кресови. У твом оку. 
Псалми ружичасти. Изнад мене.  
Мир. Гримизни зов ћилибара. 
У знојним шакама. Дрхти. 
Светлост јутра. Све постаје 
сан. Расцвала тратинчица. 
Кажем ти. У поверењу. Све 
постаје реч. Багрем и белоушка. 
Језик се из лавине излива. 
Горди гороломник. 
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ЛОВАЦ МАГНОВЕЊА 
 
ИЗ ОКА СНОВИДЕЋЕГ 
 
Жваћемо траву скорелу. Црни 
пси на видику. Сени заблуделе. 
Ти си Гилгамеш. Успаљени. 
Пролећна невеста. Са змијом. 
У коси. Шумори потајница. 
И звезда подрхтава. Гробови 
заборављени. На твојој утрини. 
Жубор живе воде. Погубне  
чаролије. У ложници. Иноча 
буновна. Храм подивљао. У 
осами. Из ока сновидећег. 
Родиће се. Песма. 
 
 
ГЛУВИЛО МРКЛИНЕ 
 
Одлазим одавде. Звоњава 
храмова. И шум куршума. 
У јез претворени. Сенка 
био си. Прах небески. 
Горди океан. Воља за моћ. 
У твојим очима. Будућност 
изгубљена. Ништа не  
наслућујем. Затиче нас ноћ. 
Празан је град. Глувило 
мрклине.  
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БЕЛЕШКА О ПЕСНИКУ 
 

 
 
Mирољуб Тодоровић рођен је 5. III 1940. године у Скопљу. 
Осмогодишњу школу учио је у местима око Велике Mораве а 
гимназију у Нишу где је живео од 1954 до 1967. године. 
Дипломирао је на Правном факултету у Београду.  У Нишу, у 
кругу нишких стваралаца крајем педесетих и почетком 
шездесетих година, Тодоровић се формирао као књижевник и 
уметник. Прве песме, и друге књижевне прилоге, објављивао 
је у Народним новинама, часопису Гледишта, Гласу омладине 
и Радио Нишу. Био је члан Књижевног друштва Нестор 
Жучни које му је објави- ло прву збирку песама Планета 
(1965). Идеја о сцијентизму, првој фази сигнализма, рођена је 
у Нишу. Издавачка кућа Градина финансирала је 1970. године 
први број Интернационалне ревије Сигнал, гласила 
сигналистичког неоавангардног покрета, чији је Тодоровић 
оснивач и главни уредник. 
Објављене књиге поезије: Планета (1965), Сигнал (1970), 
Kyberno (1970), Путовање у Звездалију (1971), Свиња је 
одличан пливач (1971), Степениште (1971), Поклон-пакет 
(1972), Nаравно млеко пламен пчела (1972), Тридесет 
сигналистичких песама (1973), Гејак гланца гуљарке (1974), 
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Телезур за тракање (1977), Инсект на слепоочници (1978), 
Алгол (1980), Textum (1981), Чорба од мозга (1982), Гејак 
гланца гуљарке (друго проширено издање, 1983), Chinese 
Erotism (1983), Нокаут (1984), Дан на девичњаку (1985), 
Заћутим језа језик језгро (1986), Поново узјахујем Росинанта 
(избор из поезије, 1987), Белоушка попије кишницу (1988), 
Soupe de cerveau dans l`Europe de l`Est (1988), Видов дан 
(1989), Радосно рже Рзав (1990), Трн му црвен и црн (1991), 
Амбасадорска кибла (1991), Сремски ћевап (1991), Дишем. 
Говорим (1992), Румен гуштер кишу претрчава (1994), 
Стриптиз (1994), Девичанска Визан- тија (1994), Гласна 
гаталинка (1994), Испљувак олује (1995), У цара Тројана козје 
уши (1995), Планета (заједно са поемом Путовање у 
Звездалију друго проширено издање, 1995), Смрдибуба (1997), 
Звездана мистрија (1998) Електрична столица (1998), Рецепт 
за запаљење јетре (1999), Азурни сан (2000), Пуцањ у говно 
(2001), Гори говор (2002), Фонети и друге песме (2005), Плави 
ветар (2006), Паралелни светови (2006), Рана, реч и песма (са 
Дејаном Бого- јевићем, 2007),  Златно руно (2007), Свиња је 
одличан пливач и друге песме (2009), Љубавник непогоде 
(2009), Глад за неизговорљивим (2010), Киборг (2013), 
Пандорина кутија (2015), Ловац магновења: изабране и нове 
песме (2015). 
Књиге прозе: Тек што сам отворила пошту (еписто- ларни 
роман, 2000), Дошетало ми у уво (шатро приче, 2005), Прозор 
(снови, 2006), Шатро приче (2007), Лај ми на ђон (Интернет 
издање, 2007), Шокинг-блу (ша- тро роман, 2007), Киснем у 
кокошињцу (шатро жваке, 2008), Боли ме блајбингер (шатро 
роман, 2009), Стално проваљује буве (Интернет издање, 2009), 
Торба од врбовог прућа (кратке приче, 2010),  Дневник 1989 
(Интернет издање, 2011), Дневник сигнализма 1979–1983  
(2012). 
Књиге есеја и полемика: Signalism (на енглеском, 1973), 
Сигнализам (1979), Штеп за шуминдере – ко им штрика црева 
(1984), Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима (1986),  
Дневник авангарде (1990), Ослобођени језик (1992), Игра и 
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имагинација (1993), Хаос и Космос (1994), Ка извору ствари 
(1995), Планетарна култура (1995), Жеђ граматологије 
(1996), Signalism Yougoslav creative movement (1998), 
Miscellaneae (2000), Поетика сигнализма (2003), Токови 
неоавангарде (2004), Језик и неизрециво (2011), Време 
неоавангарде  (2012), Стварност и утопија: распони 
авангарде (2013), Nemo propheta in patria (2014), Простори 
сигнализма (2014). 
Књиге за децу: Mиш у обданишту (2001), Блесомер (2003). 
Антологије: Сигналистичка поезија (1971), Конкретна, 
визуелна и сигналистичка поезија (1975), Mail Art – Mail Poetry 
(1980). 
Bookworks: Fortran (1972), Approaches (1973), Signal-Art 
(1980), Златибор (1990), Шумски мед (1992), Cobol (1992). 
Поезија, есеји и интермедијални радови Mирољуба 
Тодоровића објављивани су на више језика у антологијама, 
зборницима, каталозима, листовима, часописима, сајтовима и 
блоговима: Италије, Mађарске, Аустрије, Немачке, Француске, 
Шпаније, Португала, Швајцарске, Чешке, Пољске, Литваније, 
Шведске, Русије, Финске, Исланда, Велике Британије, Данске, 
Холандије, Белгије, САД, Малте, Летоније, Канаде, Mексика, 
Уругваја, Бразила, Nове Каледоније, Јужне Кореје, Јапана и 
Аустралије. 
Овај аутор имао је четрнаест самосталних, а излагао је на 
преко шест стотина колективних међународних изложби 
цртежа, колажа, визуелне поезије, мејл-арта и концептуалне 
уметности. 
Награде: „Павле Марковић Адамов“ 1995. године, за поетски 
опус и животно дело; „Оскар Давичо“, за најбољу књигу 
објављену у 1998. години (Звездана мистрија); „Тодор 
Манојловић“ 1999. године, за модерни уметнички 
сензибилитет, „Вукова награда“ 2005. године, за изузетан 
допринос развоју културе у Србији и на свесрпском културном 
простору, награда Вукове задужбине за уметност 2007. године 
за збирку песама Плави ветар, награда „Златно слово“ 2008. за 
књигу Шатро приче у издању Српске књижевне задруге као 
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„најбоље књиге кратке прозе објављене у 2007. години“, 
„Признање Крлежа за животно дело“, 2010, „Повеља за 
животно дело“ Удружења књижевника Србије, 2010, награда 
„Златни беочуг“ за трајни допринос култури Београда, 2012. 
Захвалница Музеја савремене уметности у Београду, 2015 и 
повеља „Карађорђе“, 2017. 
О раду Мирољуба Тодоровића и сигнализму одбрањене су три 
докторске дисертације (Јагелонски универзитет у Кракову, 
Пољска, 1980, Филолошки факултет у Београду, 1991 и 
Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2002, 
објављено је двадесетак монографских публикација и више од 
2.800 приказа, есеја и студија.  
Тодоровић је заступљен у Биографском лексикону „Срби који 
су обележили XX век (пет стотина личности“, „Serbs who 
marked the 2th Century  (Five hundred persons) “, Beograd, 2006. 
Одлуком Владе Републике Србије, децембра 2007. године, 
добио је посебно признање за допринос националној култури 
(национална пензија). 
 
http://www.miroljubtodorovic.com 
http://mtodorovic2.blogspot.com 
http://signalism1.blogspot.com 

http://www.miroljubtodorovic.com/
http://mtodorovic2.blogspot.com/
http://signalism1.blogspot.com/
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СИГНАЛИСТИЧКА ПЕСНИЧКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 

 
 Мирољуб Тодоровић јесте – у то 
нема никакве сумње – прави класик српске и европске 
неоавангарде.1  По нашем мишљењу (крећемо in medias 
res), нишки песник један је од најбољих – свакако 
најпровокативнији и највише окренут ка поетским 
изазовима – песника модерне – и не само модерне, већ 
свеколике (уз Ђорђа Марковића Кодера, Растка 
Петровића и Војислава Деспотова) у правом смислу те 
речи – српске поезије. 
 Неколико пута начињени су избори 
из Тодоровићева песништва. Први, Поново узјахујем 
Росинанта (1987) био је изузетно обиман и „покривао“ је 
готово све дотада објављене ауторове песме. Каснији су 
били пробирљивији: Електрична столица (1998) нас 
упознаје са његовом шатровачком, а Звездана мистрија 
(1998) са апејронистичком поезијом (последња је, 
заправо, четворокњижје; међу њеним корицама су четири 
раније Тодоровићеве збирке: Белоушка попије кишницу, 
Видов дан, Дишем. Говорим и Девичанска Византија). 
Свиња је одличан пливач и друге песме (2009) садржи 
избор песама насталих у изузетно кратком временском 
интервалу – од 1969. до 1970. године и својеврсна је 
реплика Електричне столице. Додате су, накнадно 
пронађене, настале у исто време када и остале штампане 
                                                 
1   Поред тога што је ванредан песник, Тодоровић је и аутор врсних 
прича (шатровачких) и романа, полемика (убојитих), особених есеја, 
драгоцених дневника, песник песама (сигналистичких такође) за 
децу, састављач антологија авангардног стваралаштва (и нашег и 
светског) и веома признати визуелни уметник. Једном речју, 
свестрана уметничка личност. 
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у књизи, песме „Јаја на српски начин“ и „Јела по 
поруџбини“, прегршт песама унутар циклуса „Чорба од 
мозга“: „Џеп“, „Зној“, „Бува“, „Богомољка“, „Лабуд“, 
„Гавран“, „Овца“, „Комарац“ и „Дабар“ (у питању је 
ојачано лирско животињско царство), три песме („Само 
као свиња“, „Квалификовани шарпланинац“ и „С 
резанцима свакако“) у циклусу „Предлажем на Балкану“, 
као и читав седми циклус „Пуцањ у говно“. Онда следе 
песнички много разгранатији изборници. Најпре, Глад за 
неизговорљивим (2010) који је окупио све стохастичке и 
апејронистичке песме нашег аутора. Поред избора 
начињеног из књига Киберно (1970), Сигнал (1970), 
Телезур за тракање (1977), Инсект на слепоочници 
(1978), Текстум (1981), Нокаут (1984), Трн му црвен и 
црн (1991), Дишем. Говорим (1992), Румен гуштер кишу 
претрчава (1994) и Испљувак олује (1995), у њега су 
укључене и целе збирке, са малим скраћењима, изменама 
и допунама: Белоушка попије кишницу (1988), Видов дан 
(1989), Девичанска Византија (1994), Звездана мистрија 
(1998), Гори говор (2002), Плави ветар (2006), Златно 
руно (2007) и Љубавник непогоде (2009). Глад за 
неизговорљивим прештампан је, потом, у целости 
поновљен, и под насловом Ловац магновења (2015). 
Поред нових песама које су се претходно обреле у Глади 
за неиговорљивим, овој је књизи додата и прегршт дотад 
необјављених, новонасталих, песама обједињених под 
насловом „Из ока сновидећег“. Управо наслов тог, 
последњег, циклуса у овом изборнику узели смо за 
наслов овог који је био пред вама и који доноси – по 
нашем суду – репрезентативни избор из целокупног 
Тодоровићевог песничког опуса и представља несумњиво 
личну карту његове поезије.  
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 Тодоровићеву вербалну, веома 
разгранату, (пре)обимну, поезију сагледаћемо тако што 
ћемо указати на неколике њене карактеристике које 
сматрамо круцијалним и по којима је она од прве 
препознатљива унутар наше песничке продукције и (већ) 
традиције.2  
 Тодоровић у својим песмама 
„активира“ подужи списак имена (митолошких ликова, 
научника, философа, писаца, музичара, сликара, глумаца, 
политичара., књижевних јунака...) и наслова (као и 
алузија на њих) књижевних дела, те оне постају особена 
позорница на којој се води – покретањем система 
најразноврснијих асоцијација – прави интертекстуални и 
цитатни (има и директних и скривених цитата из дела 
других аутора; они добијају посебну „боју“, зависно од 
контекста у којем се нађу) рат и склапају примирја. Већ 
на самим почецима свога песниковања наш песник 
показује да су за њега потпуно равноправни свет и 
књига; свет / природа је велика, отворена књига која се 
може читати, и симболички тумачити, као што се то чини 
када се за литерарним остварењем посегне. И виђено, и 
доживљено, и прочитано, спољашње и унутрашње, свет 
су међусобно преплетених, али и зараћених, сигнала и 
Тодоровић се упушта у њихово представљање и 
тумачење. Његово дело и више је него захвални полигон 
за испитивање најразличитијих поступака / модела 

                                                 
2   Ону његову поезију која се, постајући визуелна или гестуална, као 
и ону коју бисмо условно могли „компјутерском” назвати, 
досадашњи проучаваоци поезије творца и вође сигнализма – пре 
свих, Миливоје Павловић, Јулијан Корнхаузер и Живан Живковић –  
протумачили су на прави начин, уочавајући у њој све што је чини 
особеном и вредном међу сличним остварењима других, и наших и 
страних уметника, те се у нашем поговору  не задржавамо на њој. 
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цитатности о којима у својој књизи Теорија цитатности 
пише загребачка теоретичарка књижевности Дубравка 
Ораић Толић којој је једна од полазних тачака била 
знаменита студија Књига о Мандељштаму Кирила 
Тарановског. 
 Тодоровићеве песме узимају и 
географске топосе (имена појединих држава и градова) 
такође као својеврсни игриви, местимице онеобичени, 
песнички полигон. Игривост се находи и у веома 
фреквентном п(р)оигравању са свим што је у вези са 
полношћу / сексом. Исто се дешава и када су у питању 
болести, људска занимања, животињске врсте. Читава 
Тодоровићева поезија огромно је, вибрантно и еластично, 
тело. Незауставиво у покрету. Покретано свим чулима. 
Узлетело ка свим чулима. Синестезијски ватромет. 
 Поетичка и лингвистичка правила 
којима је прибегавао знаменити руски футурист Велимир 
Хлебњиков поштовао је приликом стварања неологизама 
(морамо напоменути да је изузетно тешко утврдити да ли 
је нека реч стварно неологистична; неологизми су, 
нужно, то само хипотетички) и наш песник. 
Неологизација језика за њега је, међутим, само пролазна 
фаза присутна на самим почецима његова певања, те ће, 
за разлику од руског песника којем је лирски новоговор у 
самом срцу песништва, песме „отварати“ ка новим 
језичким просторима тако што ће у истој, почетној, фази 
освојити, или присвојити, језик науке, а у каснијем 
певању прибећи шатровачком језику откривајући његово 
до тада више наслућивано но резултатима оверено 
лирско дејство и снагу. Естетика која се једино валидно 
може позабавити његовим остварењима није класична, 
већ она коју су засновали Макс Бензе и Умберто Еко, по 



 139 

којој се суштина свеколике уметности састоји у чину 
истраживања. 
 Неодадаизам Тодоровићева певања 
могли бисмо окрстити и као неофутуризам. Вреди 
указати и на чисто заумно, делимице и Кодерово, 
мрморење. Приближивши се Хлебњикову и његовим 
теоријским поставкама, Тодоровић се нашао међу 
песницима кратилистима. Изворник њихових 
теоријских промишљања чувени је философски дијалог 
Кратил знаменитог грчког философа Платона. По њему 
(и његовим следбеницима, на пример, Дионисију 
Халикаршанину, Варону, Скалиђеру, Лајбницу, А. 
Шлегелу, Гриму, Виктору Игу, Рембоу, Рене Гилу, 
Малармеу, Полу Коделу, Набокову, самом 
Хлебњикову...), глас (посебно консонант) није 
произвољан већ је итекако повезан са појмом или ствари 
коју означава (песници су теорији додали лирски 
колоризам: „обојили“ су вокале, неки су то учинили и са 
појединим самогласницима, понеки – не само Рене Гил – 
придодали су им и акустичку обојеност и повезали њихов 
звук са звуком који производе поједини музички 
инструменти). Мирољуб Тодоровић никада није робовао 
некој теорији: он јој се приближи, преузме од ње 
неколике елементе и веома брзо се удаљи, било тако што 
је заборави сасвим, било тако што је повеже са, не ретко, 
њој сасвим супротстављеном теоријом, било тако што је 
негира новоусвојеним поетичким поставкама; његово 
песничко дело је једно велико гибање, незауставиво 
кретање, али не мирно и поступно, већ распрскавајуће, 
налик на јурење у различитим правцима истовремено (то 
нипошто није мана, већ – могуће је – и основна поетичка 
премиса читава његова песниковања: жеђ за променама, 
метаморфоза, новост).  
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 Ако је својевремено Бранко 
Миљковић поетички сањао о томе како се и Ајнштајн 
може препевати, Тодоровић је покушао, и делимице 
успео, у таквом подухвату (довољно је присетити се 
Планете, Путовања у Звездалију, али још више, 
кудикамо више, Алгола и Textuma, као и изврсне, стварно 
антологијске, визуелне песме „Ајнштајн“, која спада у 
најзначајнија остварења ове врсте у свеколикој светској 
поезији). Ако би требало издвојити дела / писце са којима 
је наш песник највише био у дослуху, били би то Библија 
(везе које постоје између ране – и не само ње – 
Тодоровићеве поезије и свете књиге хришћанске религије 
и књижевности заслужују да буду свестрано анализиране 
у посебном раду; напоменимо – сигнализам је 
планетарно значајан књижевни правац и било би крајње 
време да се уприличи, и не само један, зборник у којем 
би се дело његова творца помно сагледало из 
најразличитијих аспеката) и поезија руског футуристе 
Велимира Хлебњикова. Хлебњиков је други, тамнији / 
херметичнији, у језик укорењени, експерименталнији, 
дубљи пол руског футуризма; на првом се налази 
Владимир Мајаковски. Тодоровић има циклус 
„Хлебњиковљево око“ и  троделну мини-поему 
„Зангези“. Као што Хлебњиков „изводи“ речи полазећи 
од корена љуб, наш аутор нуди списак речи изведених из 
корена звезд. Сам Тодоровић их је пописао у „Речнику 
планетарног језика насталог из основе звезд“3 : беззвезд; 
глезвезд; дозвездети; зазвезд; зазвездати; звезд; 
звездалија; звездање; звездарити; звездати; звездград; 
звездети; звездовез; звездобоља; звездовет; звездовид;  

                                                 
3   в. Мирољуб Тодоровић, Поетика сигнализма, Просвета, Београд, 
2003, стр. 16. 
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звездик; звездиште; звездовек; звездовод; звездодром; 
звездозов: звездокос; звездокрет; звездолеће; звездолог; 
звездолом; звездолоникс; звездомер; звездомет; 
звездомир; звездомор; звездониз; звездопад; звездопис; 
звездоплан; звездопреља; звездоптерикс; звездораван; 
звездорог; звездород; звездосаур; звездоскоп; звездост; 
звездоток; звездстрој; злозвезд; извезден; извездети; 
надзвезд; незвезд; незвездати; незвездомеран; одвезд; 
одзвездети; подзвезд; презвезд; презвездети; самозвезд; 
узвежђавати; узвездети; флозвезд; флозвездати.4  
 Неологизме у каснијој фази 
Тодоровићева певања сасвим успешно „замењују“ 
архаизми који се функционално уклапају у опевано (реч 
је о песмама којима се реактуализује наша национална 
прошлост, којима се тематски урања у историју 
показујући, и доказујући, да ње има и у језику; како смо 
се лако одрекли језика, пребацујући се, резом 
(квази)лингвистичке сабље, на сасвим другу обалу, тако 
смо се – и поред великих речи, и заклињања / лажне 
језичке димне завесе – заправо, одрекли и оног 
суштинског што је било у самом корену нашег 
националног бића: „велике“, упорно понављане, речи и 
реченице замаглиле су оно што је било далеко важније од 
њих, именовано је поништило оно што се именовало, реч 
је „појела“ ствар / појам којем је требало да служи). У 
неколиким песмама присутни су цитати на страним 
језицима: на енглеском или француском, на пример. 
                                                 
4   Вербално сазвежђе се, међутим, ту не окончава. У Тодоровићевим 
песмама сусрећемо се и са речима:  звездар (ова реч постоји већ у 
поезији Симе Милутиновића Сарајлије и јесте, по нама, готово 
језички заштитни знак читава његова певања); звездач; звездни; 
звездовече; звездовис; звездовоз; звездозданац; звездокрилац  и 
звездолет. 
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  Иако се у наслову збирке Плави 
ветар налази тракловски придев плав и иако песник 
посеже за, игоовском и нерваловском, синтагмом црно 
сунце („На границама свести“), основна, опседантна боја 
Тодоровићева песништва је – лоркијанска – зелена 
(речници симбола нам помажу да откријемо њена 
основна симболичка значења: боја је будућег живота и 
смрти, будуће младости, наде и веселости, али, у исто 
време, и промена, пролазности и љубоморе; као боја 
пролећа – означава репродукцију, поверење, природу, 
рај, обиље, мир; такође – је симбол неискуства, лудости и 
наивности; у вези је са бројем пет и вилинска је боја).  
 Неколики придеви су опседантни 
када је о песништву нашега аутора реч: зелен; зревни; 
земни. То важи и за неколике речи-теме: планета; звезда; 
семенка; жеђ; звер; инсект; скакавац; сан; сунце; 
куршум... Оне су – послужимо се одредницом Живана 
Живковића – речи-матице. Уз Давича, Тодоровић је 
најфлоралнији песник српске поезије. Изузетно је 
разуђен и бестијариј његове лирике. (Пра)елементи су 
ретко код ког – ако иког – нашег песника обрађени као 
код њега.   
 Алитерацијску и асонантску 
„обојеност“ стихова налазимо посебно у шатровачким 
песмама (но, не само у њима) српског аутора. Велика 
звуковна засићеност појединим гласовима постоји и у 
посебним стиховима (наводимо само један пример: Нек 
звезди звер звездоводима земни). Посебно су подређене 
звуковним чаробајањима песме „Чаротанке“ и „Четири 
чавке“ (вихори њима ч) и „Кукутка“5  и „Коба“ 
(апсолутно доминира к; четири наведене песме имале би 

                                                 
5   Ње нема у нашем изборнику. 
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запажено место у свакој антологији српске „језичне“ 
поезије). Када се све сабере, Тодоровић је овлашни 
кратилист. Језичко богатство он налази на свим 
расположивим странама. Не допушта да га теорија 
песнички омеђи и спута. Можда је, али авангардном, 
кратилизму најближи када нуди сигналистичке „снимке“ 
појединих гласова у драгоценом Алголу.  
 Код Тодоровића теорија иде руку 
под руку с песничком праксом. Његове теоријске 
поставке веома често су и саме прерасле у стихове. 
Неколике су настале као најава потоњих песничких 
прегнућа, неколике су инкорпориране у саме песме, 
поједине долазе као накнадни увид у остварено. Оне нас 
уводе у само срце Тодоровићеве поезије. Без њих она не 
би могла бити сагледана на прави начин. Поетичке 
проблеске налазимо најпре у синтагмама и појединим 
песничким сликама Тодоровићевих песама. Наводимо 
само неколико: Говор је мач крви („Планета“); Поезија се 
мора нежно / претворити у математику (Исто); о 
модрицама на телу занимљивих речи („Три сна у цвету“); 
Језична змијо речи стравне („Земник). Лако се да уочити 
како се у корену имплицитних поетичких стихова 
Мирољуба Тодоровића налази персонификација и 
симбиотичко преплитање / изједначавање конкретног са 
апстрактним.  
 Кључне теоријске поставке српског 
сигналисте су сасвим у духу својеврсног антиромантизма 
и заговарају начело деформације, особене 
онеобичености, успостављање хоризонта изневереног 
очекивања, потпуну отвореност дела која је најпре 
отвореност ка свим видовима песничког 
експериментисања, језичку игривост, хумор, 
незауставиву и непрекидну авангардност. 
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 Жанровска усложњеност, као и 
перманентно немирење са основним карактеристикама 
жанра и песничке врсте којој „прикључује'' своје песме 
(најбоље то могу илустровати фонети, својеврсни атак 
на сонете, њихова авангардна „деформација“ помоћу које 
ова традиционална и, делимице, застарела песничка 
форма постаје провокативна и авангардна у највећој 
могућој мери, као и у дванаест песама циклуса „Који је 
сат у свемиру“6  – у двема се „размрдавају“, као што је то 
у фонетима био случај са сонетима, значајне песме 
класика нашег песништва Јована Јовановића Змаја; 
остали песници су, у овој својеврсној „ревизији“ историје 
српске лирике и њених антологичарских домета, узети на 
претрес са по једном песмом: Лаза Костић, Бранко 
Миљковић, Владислав Петковић Дис, Душан Срезојевић, 
Милош Црњански, Момчило Настасијевић, Бранко 
Радичевић, Милутин Бојић, Јован Дучић и Петар 
Петровић Његош; свака песма је „огољена“, редукована 
до сржног у овој мини-антологији наше поезије), 
окренутост ка и отвореност за ново и авангардно, а да се 
притом ново изналази и тако што се аутор враћа на већ 
напуштено придодајући му нове елементе и чинећи га 
тако поново новим – извлачи нашег аутора са подручја 
„изама“. Он се не мири ни са једним постојећим. 
Поклања историји свеколике поезије свој изам – 
сигнализам који можемо, управо због његове неукротиве 
покретљивости, теоријског и песничког вибрирања налик 
на оно које нуди нашем оку растрчала жива, одредити 
једино као контрапоезију. Парадоксално, као 
контрапоезију високе вредности. 

                                                 
6   И фонети и овај циклус песама штампани су у збирци Фонети и 
друге песме (2005). 



 145 

 У збирци Свиња је одличан пливач 
и друге песме налазе се песме које припадају алеаторној, 
технолошкој, феноменолошкој, компјутерској, 
варијационој, ready-made  (нађеној, готовој) и 
елементарној поезији. Неколике феноменолошке и 
реистичке песме могли бисмо – урадио је то и сам песник 
– прикључити и поезији за децу. Оне би могле наћи, 
сасвим заслужено, место у новом издању, превратничке у 
много чему, антологије наше поезије за децу Боре 
Ћосића.   
 Нашем песнику читав свет је један 
једини знак, свеопшта синтеза која се може, аналитички, 
апсолутно сигналистички, тумачити тако што би била 
раздробљена – уз подразумевање да постоји једна у бити 
неуништива целина, све-јединство – на мање саставне 
делове, мини-сигнале. Присутна је и аура лирског која 
местимице поприма симболички набој.  Слике се могу 
читати у најмању руку двоструко / двострано, 
амбивалентно (притом, несумњива амбивалентност 
Тодоровићевих стихова и синтагми залога је њихове 
естетичке вредности). Присутна је и аура лирског која 
местимице поприма симболички набој.  Слике се могу 
читати у најмању руку двоструко / двострано, 
амбивалентно (притом, несумњива амбивалентност 
Тодоровићевих стихова и синтагми залога је њихове 
естетичке вредности). Навешћемо само једну сновиделну 
и ониричку, максимално лирски узлетелу, у 
бретоновском смислу хуморну, на звучној игри речи 
засновану, песничку слику7 : шта хоће контрацепција 
                                                 
7   Иако се данашњи критичари веома често задовољавају тврдњом 
да је рана (посебно она присутна у двема поемама – Планети и 
Путовању у Звездалију) Тодоровићева поезија сува и посна, лишена 
песничких слика и симболистичких варница, то, напросто, није 
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напредује као мала енциклопедија („Рецепт за запаљење 
јетре“). Тодоровићеве слике, иначе, „улазе“ једна у другу. 
На делу је асоцијативно „скакање“ у различитим 
смеровима истовремено. Чести анжамбани доводе до 
разбијања хармоничне стиховне организације песме. 
Песма постаје лирска монада састављена од атома који се 
жлебе једни у другима. Свеукупни утисак: јединственост 
која поетски сведочи о свеокупности и vice versa.    
 Мирољуб Тодоровић је покушао да 
„раздрма“ и,  поприлично окошталу као жанр, поему. 
Поред „сцијентистичких“ поема Планета и Путовање у 
Звездалију, које се нипошто не смеју маргинализовати 
како то део наше књижевне критике без правих 
аргумената чини, занимљивог „Дана на девичњаку“, 
поеме „Наравно млеко пламен пчела“ која, уз 
компјутерско-вербални, има и визуелни део, читав 
Tehtum би могао да се сматра макро-поемом, једном од 
најбољих која наша књижевност уопште има. Још увек 
није посвећена дужна пажња сјајној провокативној поеми 
Пуцањ у говно. 

                                                                                                     
тачно. Навешћемо неколике, такође сновиделне и ониричке, 
максимално лирски узлетеле синтагме и песничке слике е да бисмо 
показали да се критичарска истина заправо налази на дијаметрално 
супротној страни: Ослушкивао сам дисање метала / Слично је 
дисању звери („Метали“); Смрти чуо сам те како си дисала / на 
левој страни мога срца / [...] /  Ја сам опасно заљубљен у тек 
испевану / песму / сопствену смрт успео да преспавам („Три сна у 
цвету“; ова и неколике наредне слике потпуно су у дослуху са 
симболиком тада водећег песника српске поезије Бранка 
Миљковића); зверишта таме („Закони гравитације“); / црвеним 
сечивом жеђи (Исто; један од бодлеровских одјека, потпуно у складу 
с чувеном теоријом универзалне аналогије); / крилате мостове на 
мишици планине (Исто); у срцу воде („Вода“). 
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 Миодраг Павловић с разлогом вели 
како у збирци Свиња је одличан пливач Мирољуб 
Тодоровић остварује „најхуморније тренутке наше 
послератне поезије, истовремено дајући пример 
реистичке и реификантне поезије“. Стихови многих 
Тодоровићевих песама тако су, диспарантно, „поређани“ 
да, у додиру са онима који их окружују, постижу 
задивљујуће апсурдне, хуморне (не ретко, црнохуморне 
ефекте, потпуно у складу са оним што је од црног хумора 
очекивао надреалистички маг Андре Бретон). 
Поткрепљујемо то само једним примером, преузетим из 
песме „Моје армије наступају“: 
 
 Моје армије наступају 
благовремено 
 Убијајући а ви за сваки случај 
 Консултујте свог зубног лекара 
 
Најбоље хуморне песме (далеко од стереотоипних, 
уморних) су: „То је врста праживотиње“, „Кад будем био 
енглески репрезентативац“, „Свиња је одличан пливач“ и 
„Першун у савременој политици“, читав – антологијски – 
циклус „ABC о Мирољубу Тодоровићу“ и скатолошка 
поема, сасвим на трагу, обимом малог, сатиричног спева 
Гомнаиада дубровачког песника и писца мелодрама Џона 
Палмотића, Пуцањ у говно (написана је, под насловом 
Говнарија, 1970. године), за сада, на жалост, још увек 
објављена само фрагментарно (но, и понуђени одломци, 
штампани најпре у збирци Сремски ћевап, на маестрални 
начин показују како се прави песник хвата у коштац са 
модерном рекламологијом и кичерском масовном 
културом и обара их на плећа). Свиња је одличан пливач 
и друге песме доносе прегршт нових одломака / песама 



 148 

ове поеме којима се маестрално окончава сама ова збирка 
(њу схватамо као праву објаву Тодоровићеве хуморне 
поезије у којој он – сетимо се још једном Миодрага 
Павловића – заиста нема премца у читавој српској 
савременој лирици). Тодоровићев Пуцањ у говно тек би 
требало пажљиво ишчитати на фону великог Раблеовог 
дела.  
 Наш песник је, по тачној опасци 
Живана Живковића, „ ... померао и границе жанра као 
таквог и језика на који тај жанр рачуна“. 8 То важи за 
Тодоровићеву поезију уопште. Важи и за његов  
дуготрајни „обрачун“ са хаику поезијом, и класичном и 
већ „ревидираном“ модерном, европеизираном. Он је 
окамењеној јапанској класичној форми до прскања 
ширио распон. Развихорио је њено поетско клатно. 
Створио је шатровачки хаику и њиме, посебно на 
хуморном плану, постигао памтљиве резултате.  
 Тодоровић је творац српске 
шатровачке поезије. Збирка Гејак гланца гуљарке 
садржала је и дуже шатровачке песме и оне словне, 
алитерацијске и асонантне (наглашена је фоничност ове 
поезије; она ужива у звуку и нагони читаоце да уживају – 
понети звуковним бајањима – чак и онда када песме не 
разумеју до краја, или их – понекад – не разумеју уопште; 
шатровачке песме нису намењене „превођењу“ на 
свакодневни језик, пошто тада оне остају без својих 
основних суштинских квалитета), али и кратке које ће 
касније превладати у Тодоровићевом шатровачком 
опусу. Друго издање те књиге биће пропраћено и 
драгоценим речником шатровачког језика. Тодоровић је 

                                                 
8   Живан Живковић, Гост са Истока: огледи о хаику поезији, 
Просвета, Ниш, 1996, стр. 82. 
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освојио маргинализовани, посебни, језик и тако 
проширио неслућено границе вербалне поезије, 
показујући да нема језичке препреке пред којом би она 
смела да се заустави. Освојена вербална слобода донела 
је, на језичком плану, бритак хумор: оно што би испевано 
на „нормалан“ начин (свакодневним језиком) било 
банално, добило је особену хуморну боју (ауторово 
„полазно начело“, када је о овим песмама реч, по Живану 
Живковићу, је лудизам9 ). Он је, у шатровачким хаику 
песмама, исто као и у продуженим хаикуима 
(двоструким), или „скраћеним“ на дистихе у Телезуру за 
тракање, хумор комбиновао са критиком и еротиком. Ако 
су сигналистичке песме проговориле универзалним 
језиком који не познаје националне границе и (по)стаје 
планетарни, песме испеване шатровачким језиком 
сведоче да се може посегнути и за особеним, скрајнутим, 
привидно непоетским, језиком и постићи и тако вредне 
песничке резултате. Најшире посматрано, Миливоје 
Павловић исправно уочава: „Очовечење планете или 
планетизација бића, као основа Тодоровићевог поступка, 
указује на идентичност макрокосмичког и 
микрокосмичког.“10  Не само симболички, може се 
говорити и о макрокосмичности и микрокосмичности 
његовог поетског језика – и вербалног, и оног који такав 
није. Било чега да се песнички дотакне, Тодоровић 
показује непресушну моћ говора. Он је, авангардни, 
освајач језика.  
 У свом максимално отвореном 
песничком делу наш песник је веома често 

                                                 
9   Живан Живковић, Гост са Истока, стр. 165. 
10   Миливоје Павловић, Авангарда, неоавангарда и сигнализам, 
Просвета, Београд, 2002, стр. 5. 
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поистовећивао реч са сигналом. Његова поезија поезија је 
знака. И реч је постала знак. И глас се претворио, 
написали смо већ, кратилски, у знак. Песник је доспео  до 
ништења сваког гласа, „брисања“ вербалног говора 
(довољно је присетити се „Беле песме“ чији је наслов 
само перфориран на страници те се готово и не види – 
може се опипати прстима; нимало случајно, Тодоровић, 
синестезијски, претвара сва чула и сензације добијене 
помоћу њих, у једно велико свечуло које је, истовремено, 
и око и ухо и читаво тело и све сензације које оно пружа 
и прима, али и душа сама – и „Песме ни о чему“ испод 
чијег наслова се налази белина хартије, сама празнина). У 
исти мах, он је активирао до максимума и глас, и слог, и 
реч, и стих, и песму, и циклус песама, и књигу, и 
властити – песнички плазматичан, вибрантан – поетски 
опус, као што је граматику претворио у неограматику, а 
поезију у неопоезију. Није потребна неокритика да би се 
сагледало место које би по правди и оствареним 
резултатима наш песник морао одавно да заузима унутар 
наше поезије. Он је, несумњиво, значајан и велики 
песник. Антологијски. Не само када је о антологијама 
невербалне авангардне поезије реч, већ и оним које се 
задржавају на вербалним песмама. Ишчитавајући наново 
Тодоровићеву вербалну поезију, поред оних и до сада 
антологизираних песама, нашли смо једну за коју смо 
убеђени да им је и у најстрожим антологијама српске 
поезије место –  „Пронашао сам“.    
 Сигналисти нису „уништитељи“ 
већ ствараоци новог и другачијег песничког језика. 
Њихова литература оживљен је основни лирски поетички 
постулат: песничка слобода. Када је о правој и великој 
поезији реч за њу нема немогућег, не постоје табуи, 
„прескачу“ се све границе, негирају зидови. 
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Сигналистичка уметност уметност је преко мере, 
пулсирајућа, неухватљива у свом пропињању ка 
остварењу песничке слободе у неколиким правцима 
истовремено, нецентрирана. Корнхаузер назива 
Мирољуба Тодоровића „Хуном авангарде“. Он јесте Хун, 
али Хун који разара старо е да би створио ново, разара 
стварајући и ствара разарајући, несмирени поетски 
ратник чији је песнички континент свеколика уметност. 
 Сигнализам (посебно, и надасве, 
поезију Мирољуба Тодоровића) доживљавамо као нову, 
и есенцијалну и авангардну, уметност која је у стању да, 
шаљући поруке ка новом бићу, прозбори говором жудње. 
Једном речју, и као еротску и као планетарну уметност. 
Планетарну јер еротску; еротску јер планетарну. 
Продирање у тајанствену нутрину битка. 
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106 
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ПЛАВИ ВЕТАР 
Речи су прозрачне катедрале                       107 
У расцвалој круници ноћурка           107 
Сањам              108 
Девојке од смрти невиније           108 
Светлост песме            108 
Песник              109 
Овидије             110 
Мали дивљи коњи 
            110 
ЗЛАТНО РУНО 
Црно море             111 
Златно руно             111 
Тама отвара таму            112 
Жар и уздах                         112 
У језику је             113 
Очекују нас             113 
Чија је ово земља            114 
Плод 
              114 
ЉУБАВНИК НЕПОГОДЕ 
... стајао је на самом крају...           115 
Тајна               115 
Љубавник непогоде            116 
Језик              116 
Расковник на језику            117 
Рана. Реч. И песма            118 
Александрија             119 
Сунчев угарак             119 
Звер              120 
Куцнуо је час 
             121 
ГЛАД ЗА НЕИЗГОВОРЉИВИМ 
Словенским боговима            122 
Данас је твој дан            122 
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Расипају се речи            123 
Гозба               123 
Несторов летопис            124 
Језик се из лавине излива 
            
ЛОВАЦ МАГНОВЕЊА 
Из ока сновидећег            127 
Глувило мрклине                                                         127 
 
Белешка о писцу            128 
 Душан Стојковић 132 
Сигналистичка песничка енциклопедија 
Садржај                                                                         151 
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