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УЗ ИВИ ЦУ СТУ ЦА НОГ ЛОН ЧИ ЋА

Искон ска срж мог укуп ног би ћа
Зби је на је на вр ху тор њи ћа

КО ПОЧ НЕ ДА ЧАЧ КА, БЛИ ЗУ МУ ЈЕ БАЧ КА

Пр слук њен је на пет као рат на праћ ка
Гр ба ми се ди же, не ста је – и тач ка
У очи ма же ља да је боц не знач ка

Док пу по љак сте же соч ног ми ма слач ка

НА ПА ЛУ БИ КА ПЕ ТА НА, ЈАР ЦА 
(или: Ду нав ши рок, не сти ди се, ви чи!)

Оста ви ла штр кља вог ко мар ца
Тај не ма ше чи ме да се ди чи
До тр ча ла ис ку сно ме чи чи

У на руч је хра па вог ла ђар ца

Тај је стег ну, из бр о ји ре бар ца
На ђе дуг ме, она од мах ци чи

Пре о кре не, па јој хи тро зби чи
На ци љав ши преч ник пе то пар ца

ГЛАСОВИ

Еми ли јан Мил ће тић
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НА МЕ ШТАЈ ОД ПУ НОГ ДР ВЕ ТА

На ма сив ном сто лу, удо ви ца је дра
Ле жа ла ту ни је ни кад као стри на

Још је увек кра си ча роб на жу стри на
Ис под цр не чип ке ки пе буј на не дра

Тач но зна шта же ли, раз ја пи ла бе дра
Хра стов пар кет шкри пи, тре се се ви три на

За ли је мој му теж, за тим и би стри на
Оста де ред мр ља на пло чи од ке дра

ПА ЛА НАЧ КО БА У ЉА ЊЕ  
ДОЈ ЧИ НА БУ ГА РИ НО ВИ ЋА

За што са да, у по ноћ, не спа вам?
Тру ба сви ра, чу јем „Марш на Дри ну“

По бљу зга вом со ка че ту та вам
Те рам зи ми ле пу ма те ри ну

Ка ла у зом бра ву от кљу ча вам
Мра чан про стор, ода сву да ду ва

На про ма ји цео се смр за вам
За ле ђе на мо ја је про ту ва

Са до врат ка ду вам па у чи ну
Џа рам ка мин, гла ва ми про ку ва

Сру чим се у пла ће ну ја зби ну
Из ан ђа лу да те бог са чу ва
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GRO U PIE GIRL 
(Три де се то го ди шњи рат 1618–1648)

У бу ђа вом опет ка по ни ру
От по за ди из ло же на му ци

Са ма јо ром поч нем увер ти ру
Ве се ле га мо ји не ста шлу ци

Тврд сам кун дак сте гла бри га ди ру
Ко ман ду је: „Уву ци – из ву ци!“

Узен ги ју пру жам ка ва ли ру
Рза ју ћи мо ји су ја у ци

Ка плар хо ће баш на ег зер ци ру
Ме ку шца ћу из ло жи ти бру ци
Ка де та у обал ском квар ти ру

Уси дри ћу ду бо ко у лу ци
Ађу тан та у сјај ном пан ци ру

Под у ча вам нај ва жни јој стру ци
Ву чем дуг ме цр ве ном мун ди ру

У ле де ној дрх тим ха ла бу ци
Без от по ра да јем офи ци ру

Му ни циј ски жу ље ме сан ду ци
По то пи ћу брв но пи о ни ру

Млад, на и ван, па ти на обу ци
По ста ла сам ме та ка но ни ру
Са ди за њем це ви је на му ци 

Врх гра на те шти пам гре на ди ру
Кра так фи тиљ, по тег ни – по ву ци
Сла ба вај да, при ђох му ске ти ру

Оки да ме, тре су се ја сту ци
Па под ко пље па дох пи ке ни ру

Из бо де ној, бри де ми олу ци
Ра се дла на кле чим ки ра си ру
Не ка ја ше, злат ник је у ру ци!

По лу слу жбе на хим на по са де ла ђе Ње го вог ве ли чан ства „Ускок“
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РАТ НИМ БРО ДОМ, СЈАЈ НИМ НА ПА ДА ЧЕМ

Сла ној ри би при пре тим кор ба чем
Од би ја ли пре сну да је цма чем
Жед но лиц кам го лим уба да чем

Мер зер уљим ре зер вним ма за чем

Стру ја кли зи об лим ути ка чем
Улаз кр шим прам ча ним ре за чем

Бра зду ши рим не жним про чи ста чем
Зној упи јам пи штољ ским бри са чем

Ку јем нит не твр дим уда ра чем
На ва љу јем оже же ним ма чем

Не вољ ни цу хар пу ном рас пла чем
Стег нут са мо вој ним опа са чем

До дна тра гам ду бин ским ме ра чем
За лет бла жим моћ ним од би ја чем
Че пим без дан ду гим на вла ка чем
На си дри шту бом би це на ма чем

Ро сну гај ку де рем рас па ра чем
Ри там ме њам спо рим од ви ја чем
Бр зо мет ним по лу пам пу ца чем

Ата ку јем мла зним пре сре та чем

Зад њу ку лу на па дам ска ка чем
Јед но цев ним угру вам ба ца чем
Го ро пад ним рас ту рим чу ка чем

Те шко вла дам грд ним ра за ра чем

Ди жем ко тву, ви тлам по ли ва чем
Низ па лу бу бу ји цу ис та чем

Топ не шти тим ла текс-омо та чем
Сло бод но ме на зи вај је ба чем


