
Srpsko Novo Sunce 

 

Zavladao grobar i doneo pakao 

Bio je mračan, al’  nije plakao 

Do juče je, sa stadom iz tora 

Ridao nad kovčegom diktatora 

 

S grobarom stiglo i pomračenje 

Grobar reče: To je proviđenje! 

Sunce je davno otpevalo svoje! 

Srpsko je Sunce zift crne boje! 

 

A tuđe nas Sunce grejati neće! 

Nećemo hleba, nećemo sreće! 

Samo naše Sunce hladiti ume!  

Evropa taj metod ič ne razume 

 

Srpsko Novo Sunce ponosito, 

Ledeno, mračno & kurčevito, 

Svaki je Srba u njegovom ’ladu 

Lepo je, lepo, baš kao u Hadu.. 

 

Cela je zemlja jedna hladnjača! 

Al’ procena mu nije baš najjača - 

Mrdnu Mesec, eto toplog zraka 

posred zemlje građana - seljaka.  

 



A Grobar psuje Njutna, Galileja! 

Stiven Hoking? Obična dileja! 

Zlatno Sunce razvoj zemlje koči! 

Narediće svima da zatvore oči! 

 

Diktatorov park 

(Spomen park Hejdara Alijeva na Tašmajdanu) 

 

Ja sam zvezda 

ja sam kvazar 

ja sam Azer 

ja sam Hazar 

 

Ja sam špijun 

ja sam gazda 

ostajem tu 

uvek i vazda 

 

Ovaj park je moj 

Hajde, deco, igrajte se! 

I ovaj park je moj! 

Hajde deco, igrajte se sad! 

 

Stiskam pesnicu 

stiskam mozak 

pucam kao kauboj 

sečem kao kozak 



 

Ti si krotak 

ti pokoran 

ti si bolestan 

jer nisi otporan 

na novac 

 

I ti ćeš biti moj 

pa ćemo se igrati 

I ti ćeš biti moj 

pa ćemo se igrati 

po vasceli dan 

samo ti i ja! 

 

 

 

Sve će ve potepam 

 

Pobijte sve stare 

I neće biti penzija 

Pobijte sve siromašne 

I neće biti klasnih tenzija 

Pobijte sve nezaposlene 

Neće biti ni biroa 

Pobijte sve kurve 

Neće biti bolesti, makroa 

Pobijte sve nevernike 



 I biće odmah više vašeg Boga, 

I pobijte sve manjine 

Bićete kompaktni i stoga…. 

Pobijte i sve džankije 

Stalno se rokaju u venu, 

Pobijte sve umetnike 

Oni od svega prave scenu, 

Pobijte sve one koji 

Ne žele da prave bebe, 

I pobijte sve, pobijte sve 

Ali prvo ubijte sebe! 

ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ 

 

 

 

 

 


