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МОЈА УНУКА ЛАРИА

Недалеко од мог села
крај прашњавог старог друма

што вијуга поред леја
долази се до ергела

и омањег хиподрома
на салашу код Ченеја.

Ту до штала од дрвета
обложених лимаријом

где на коње ваздух воња
једног врелог јулског лета

дошао сам са Лариом
да хранимо малог коња.

Већ је дуго занесена
за коњима млада дама
понели смо мало сена
и шећера у коцкама.

 
Све је брзо завршено

створила се смешна драма
пружила је коњу сено
појела је шећер сама.
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СТРАШИЛО

Као стражар
насред њиве

из младог штрчи жита
тело му од мотке криве
одећа од старих рита.

Чудно маше из даљине
сподоба од суве гране

док му са висине
изнад главе гракте вране.

Немо стоји сунце врело
да ли ће киша

није битно
њему је важно поље бело
док таласа у влат житно.

И када ветар дуне јаче
да му главу раздува

тад заплаче
као да је човек

а не мотка сува.
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КОРОВЊАЧА

Жалила се стара метла
будућност ми није светла,
кад сам била метла нова  

састављена од корова
чистила сам све одреда
испред куће а и спреда.

Када чистим сред авлије
завиде ми све комшије,

у двориште кад би зашли
питали би домаћицу?

Где сте такву метлу нашли   
ова нам се много свиђа
где се таква метла виђа.

Хвалили ме сви суседи
али шта ми то сад вреди

отишла су та времена
сад сам метла одбачена

тугујем у неком куту  
сва на једном пруту

постала сам тужна, слаба  
к`о са једним зубом баба.
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ГУШЧИЈАДА

У Мокрину једног дана
два гусана

укрстише своја крила,
попут правих пеливана

усред древног борилишта.

Жестока је борба била
тога дана у Мокрину

подигли су из дворишта
сву прашину.

Од кљуцања већ су модри
око њих су навијачи

сваки свога гуска бодри
да победи ко је јачи.

А победник после свега
после битке док се гега

к`о што сваки гусан ради
к`о у диску кад се ђуска
не размишља о награди
у глави му само гуска.
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РЕКОРДЕРИ ИЗ ТУРИЈЕ
 

У свету су многи знани
из Турије Туријани,
занатлије и ратари,

како млади
тако стари,

ал` највише у прилици
као на слици

по дугачкој кобасици.

Идеја их тера стара
ником више и не крију,

да ће пред крај фебруара
сто метара кобасицу
у тепсију да савију.

Да би били рекордери
мора неко и да мери

све те силне кобасице,
а да буде све званично
позвали су они лично
гастрономе и експерте
да понесу своје метре,

држећи се свих прописа
кобасица док се мери

до у ситне сантиметре,
нек остане за Гиниса

да су светски рекордери,


