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ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ 
САВРЕМЕНИХ  
СРПСКИХ ПЕСНИКА

Са вре ме на књи жев ност об у хва та књи жев на де ла ко ја су на ста-
ла у дру гој по ло ви ни XX и у пр вим де це ни ја ма XXI ве ка. Из бо-

ром са вре ме них пе са ма за вр ша ва се пр во по гла вље у овом уџ бе ни-
ку, ко је до но си усва ја ња зна чај них те о риј ских за ко ни то сти, са зна ње 
о при ро ди и сми слу књи жев но сти и осо бе но сти књи жев ног де ла 
као умет но сти. Из бор из по е зи је са вре ме них пе сни ка пру жа при ли-
ку да се на кра ју по гла вља Увод у про у ча ва ње књи жев ног де ла уђе у 
са свим са мо стал но ис тра жи вач ко чи та ње и до жи вља ва ње са вре ме-
не по е зи је. У из бо ру пред став ни ка на ше са вре ме не књи жев но сти и 
њи хо вих пе са ма уо чи ће те ра зно ли ку те ма ти ку, мо ти ве и пе снич ку 
фор му. На чи ни те свој при ступ пе сма ма и при пре ми те се да их на 
ча су са мо стал но ин тер пре ти ра те.

Ми ро слав Ан тић
 (1932–1986)

Пе сник, дра ма тург, сли кар, сце на ри ста и ре ди тељ фил мо ва, био је и 
мор нар. Ра дио је као но ви нар и уред ник ли сто ва Ри там, Зма је вог Не
ве на, Днев ни ка у Бе о гра ду и Мла дог по ко ле ња у Но вом Са ду. Ре жи рао је 
фил мо ве: До ру чак са ђа во лом, Све ти пе сак, Ши ро ко је ли шће и Стра шан 
лав. На пи сао је ви ше драм ских де ла и је дан ро ман. До био је мно го број-
на при зна ња и на гра де. Об ја вио је збир ке пе са ма: На сме ја ни свет 
(1955), По след ња бај ка (1964), Пла ви чу пе рак (1965), Ша ша ва књи га 
(1972), Га ра ви со как (1973) и Олов ка пи ше ср цем (1973).
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Песма за нас двоје
Знам,
Мора бити да је тако:
Никад се нисмо срели нас двоје,
Мада се тражимо подједнако
Због среће њене и среће моје.
Пијана киша шиба и млати.
Врбама ветар чупа косу.
Куд ћу?
У који град да свратим?
Дан је низ мутна поља просут.
Вуцарам светом два празна ока.
Зурим у лица пролазника.
Кога да питам, гладан и мокар,
Зашто се нисмо срели никад?
Ил је већ било?
Требало корак?
Можда је сасвим до мене дошла.
Ал ја,
У крчму свратио, горак.
А она,
Не знајући – прошла.
Не знам.
Цео смо свет обишли
У жудњи лудој,
Подједнакој,
А за корак се мимоишли.
Да, мора бити да је тако.

Извор: Мирослав Антић, Концерт за 101 бубањ,
Стилос, Нови Сад, 2011..

Једра

Богат сам. Имам очи. Руке.
И пуне џепове добрих речи.

Проћи ћу ноћас кроз све луке
бродове старе да излечим.

Зубате котве да одвалим.
Руменом песмом да плане мрак.

Да за пловидбе сви сигнали
у правцу свитања даду знак.

Постоје некаква бела времена
кад прва младост у око кане.

То је та лепша празнина мене
у коју цео свет може да стане.

Са једном смеђом, топлом вешћу
усне ће обалом да ми оду.

Лимуне зреле с неба натрешћу
у тамну горку воду.

За мном ће ветар кад ме сретне,
мрмљати неки осмех нов.

Кришом ћу свима да подметнем
помало свога срца под кров.

Зором ће около цвеће рађати
где год сам из крошњи висине пио.

И још ће дуго људи погађати
и неће знати ко је био.

Извор: Мирослав Антић, Тако замишљам небо,
Јигоарт, Загреб, 1986.

Љу бо мир Си мо вић
(1935)

Драм ски пи сац, пе сник и ро ман си јер. Ре дов ни је члан Срп ске ака де-
ми је на у ка и умет но сти. До бит ник је ви ше књи жев них и по зо ри шних 
на гра да. Три пу та је на гра ђен Сте ри ји ном на гра дом за нај бо љи драм ски 
текст (Ха сан а ги ни ца, 1975, Пу ту ју ће по зо ри ште Шо па ло вић, 1986, Чу до у 
Шар га ну, 1993). 
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Облак

Ока ме ње ни, где се ко за те као,
усред ко сид бе, усред же тве,
на сред во де,
у до врат ку,
на дру му,
сто ји мо и пи та мо се шта ће нам до не ти
– чу му или ви лу,
пла ху ки шу или глад ну олу ју –
облак у ко ји орао од не се гу ју!
 

Чи та лац на Рај цу

Кру шке, с кри ве кру шке усред жи та,
жу те му се на пла вом та њи ру.
А он не ку бе лу књи гу чи та,
са ска кав цем на слам ном ше ши ру!

 
Из вор: Љубомир Симовић, Гост из облака,  

Просвета, Београд, 2008.

Зна чај ни ја књи жев на де ла: пе снич ке књи ге – Сло вен ске еле ги је (1958), 
Ве се ли гро бо ви (1961), По след ња зе мља (1964), Уо чи тре ћих пе тло ва 
(1972), Ви дик на две во де (1980), Хлеб и со (1985, 1987), Уче ње у мра ку 
(1995); есе ји о срп ским пе сни ци ма Ду пло дно (1983, 1991, 2001).

Дра ме Љу бо ми ра Си мо ви ћа из во ђе не су на мно гим на шим сце на ма, 
као и у ино стран ству. По дра ми Бој на Ко со ву сни мљен је филм.

Матија Бећковић 
(1939)

Савремени писац, песник љубавне лирике и поема. После завршеног 
Филолошког факултета, радио је као новинар. Посветио се писању есеја и 
поезије. Члан је Српске академије наука и уметности. Један је од најпозна-
тијих савремених српских песника. Његови стихови су препознатљиви по 
оштрини речи и духовитости. Користи и дијалектизме. За књижевни рад 
добио је многа признања. Живи и ради у Београду.  

Најпознатије збирке песама: Вера Павладољска (1962), Метак 
Луталица (1963), Тако је говорио Матија (1965), Ћераћемо се још 
(1996), Хлeба и језика (1997); познатији есеји: Служба Светом Сави , 
О Његошу и Косово, најскупља српска реч.
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Вера Павладољска  (одломци)

Лукавица је хтела да ме надлукави
Пунио се месец у августу као локва
Испаљиване пуне дуге преко језера и глава
На радилиштима у рудницима боксита
Убеђивао сам непознате људе
У твоје име
Вера Павладољска  [...]

Куло црног жара под слепим очима
Заразна звезда све и свашта сажди               
Док ми се падобран није отварао
И кад сам у завичајне бездане падао
Причали су да те зовем из свег гласа
Ал нисам признавао
Вера Павладољска

Ронио у најдубље бежао у горе
Да те гласно зовем да нико не чује
Био сујеверан – питао пролазнике
Како твоје лице замишљају
Чезнуо да цео дан пролазиш крај мене
Па да се не окренем
Вера Павладољска  [...]

Траје монотона биографија сунца
Све сијалице горе усред дана
Словослагачи су срећни док ову песму слажу
Ваздух не схвата да сам себе бомбардује
Један од влашића склон је пороцима
Неколико држава тврди да си њина
Ти си на своје име љубоморна
Каблограми се у дубокој води кваре
У мртвим и лажним језицима
   у погрешним нагласцима
У рукопису звезда по некој самој води
Ко ће ухватити сјај самогласника
Који птица кука
Вера Павладољска  

Извор: Матија Бећковић, Без ниђе никога,
Завод за уџбенике, Београд 2007. 

Ниси ти више мали  (одломци)

Ниси ти више мали
Догодине ћеш у школу
Дај више буди чоек
Алал му мајка
Ниси ти више мали  [...]
Како то седиш
Што ту стојиш
Што тако идеш
Како то дишеш
Што уздишеш
Што тако трепћеш
Како то једеш
Што лежиш
Лежаћеш довољно
Што спаваш
Наспаваћеш се доста
Не доликује теби да се смејеш
Мој темељковићу
Ниси ти више мали
Шути кад с мајком причаш
Не може мајка да не зна
Не може мајка да није у праву
Нико твој није био мали
Па немој ни ти     
Већ си се оженио
И ђецу изродио
Дај више буди чоек
Кад си све то умио
Алал му мајка
Ниси ти више мали
Научи се већ једном
Ухвати се с памећу
У шта си очи узео
Давно си оседео
И постао ђед
Погледај се колик си
Кад мислиш да одрастеш
Чему се смејеш
Реци части ти
Ниси ти више мали


