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Дроздови у Паклу

Играо сам се дроздовима у Тамном вилајету 
Лепршали су око мене с цвркутом у очима 
Танушна пера су творила ходник Пакла 
Кљуновима су бушили кожу за маску 
Главни Ђаво је висио наглавачке и вабио 
Около су се свраке, узнемирене, крстиле 
Кљуцале су зрна реке зрнâ јурнуле 
Из проваљених џакова Пакла 
Оштро сам мотрио 
Тражећи визије ранијих песника 
Из мене је измилео логос 
Био је гладан и појео жбун с окапијем 
Цвркут се појачао али ја сам већ био празан 
Мотор није радио 
Могао сам да створим Рај на том месту 
Ноћ и звезде, Сунце и језеро 
И да маштам
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Гуштерски покуси

У дубини је гуштер 
А около јабука 
Крвари 
 
Лице је непокретно 
Али суза се котрља 
Куд путује суза? 
 
Куд да изиђе душа 
Ко у сусрет да јој крене 
На оштрици ножа магла…
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Сама, 
(blues)

Празна од обриса 
Рано, без обзорја 
Лака без додира 
Око, два златника 
 
Скупљам корал 
То су њени, њени, њени 
Али, ћути 
Цвокоћу зуби 
Криви брчић 
Она не говори 
 
Здробљен ждрал 
Трошна бедра 
Кармин у бари 
Нема усана 
Празна ребра 
 
Убише је смрзнуту 
Слезину изгризли 
Кук се откотрљао 
Одрали јој груди 
 
Напрсла ципела, једна 
Једина 
 
Потражи, тражи, тражи 
Нагињем се над 
Море у прашини 
Дрвени паоци нагорели 
Нећу наћи 
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Згазио сам у блато 
У глинени муљ 
Црвене алге 
Нећу се извући 
 
Згњечени окулар 
Тоне 
Нисам ни знао да је тако 
Леп 
Плави метал 
 
Постоји једна безоблична 
Планета, богата ситним 
Стаклом 
У атмосфери 
Донели су је 
Овде 
Да буде смрт 
 
Ово је последње место 
Потраге 
Ћутаћу небу 
Да се склони 
Нек се склони 
 
Познавао сам слике 
Видео сам их 
Гледале су ме 
Јео сам 
Пшенице 
Излегао сам висибабе 
Али, шта сам волео? 
 
Она се распала 
Музички кључеви 
На хаљиници
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Хађар Хим

Некада је на Малти био престо 
Делфина чији су пискути 
Длели простор у камену 
А у стени знојем испарани обриси 
Пелвиса 
 
Хамам, с пепелом конопље 
Опкољен потоцима 
Распетих 
 
Икс-зрацима се види откос костију 
Жице разапете између менхира 
И хрпа враних крила 
 
Плесни подијум и усамљена жена 
Јутром надахнута 
Сахарка 
 
Пао је и последњи плави камен 
Изгажен козама 
У оштре намазе мора 
 
Не слушај табане 
Ни гробаре света 
Одлети, одлети
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Ослобађање Кореје

Тело говори глави 
Неразумљивом тинктуром 
И ружним очима 
Бичеви коже плету поздрав 
У топлом кревету 
 
Пролазних тренутака је много 
У рекама су њиве 
Дебеле бабуре 
Широких дланова дајте 
Златасте лепоте 
Пени злогукој 
Јер у белој кошуљи 
Скрива се зло срама 
Голо, збуњено 
 
На плажи 
Хладној 
Магла утекла од снова 
Сврачија 
С оне стране баријере 
Што кривуда у јаму 
 
Даске које су дом 
Гутају смех 
Тишина, згрчена у креч 
Глава у чуду пада 
Спрам глибавог тела 
Шиба у месу 
Трава у каци 
Врела вода 
 



15

 
У наранџастом стаклу 
Мутном од соли 
Намрешкане очи 
И теме које прекрива океан 
Пруге оркана 
Куда одлазе беле 
Птице кукавице 
У тиркиз и јамб
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Ко је голео литице

Вешти су врапчари ловили 
По крвавом жбуњу 
И замкари по ледини 
Мокру траву 
Гостили 
 
Боксери и ластавичари 
Песницама млатили 
Посластице и песмице 
У ватри 
Кокали 
 
Крили су се, затечени 
Јелени и вуге 
Од длакавих задњица 
Које јеђаху 
Цревца за 
Тетиве 
 
Од вуне су струне 
И хаљине од конопље 
Задимљене у ропцу 
Вреле 
За вечеру стасале 
 
А ујутру пијане 
У кори столетне 
Медовине 
 
Заспале
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Док ђогат каска за векнама

Венеричним пољима мокрокоси 
Големи прсли плавом шаром 
У одмору се понашали снисходљиво 
А дамама улагљиво
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Магритов руж

У уснама се види душа 
Густи облаци 
С електричним зубима
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Псеће пиво

Уђоше голубови 
Кад дуну ветар 
А онда врана с наочарима 
Нагрну 
Да чита наслове 
Већ тада беху то 
Пси 
Жедни пива 
И клавира
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Сто погледа на Попокатепетл

Стар као Попокатепетл 
У неуронском огледалу 
Болестан од фунгицида 
Чита изгажене новине 
У тексту налази занимљиве вести 
Одмиче се од стражаре 
Зажарених ноздрва 
Стићи ће нова доза 
После истека одређених минута 
За то време протиче Миљацка 
И пси јуре међу остареле лијане 
Пепео се ухватио на трамвајске шине 
У колажу, међу књигама 
Због изненадног пресељења 
Зауставио је рад срца 
Док мине омиљена чежња 
Накалемљене на гране 
Тужне девојке 
Капи росе немирне 
Копита кроз маглу 
Носе 
Ка врелу Босне
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У зеленим минђушама

Нисам хтео да сањам 
Док су обузете, љупке, трошиле 
Сигуран сам био да се налазим у сну 
На променади 
С булама и шубарама 
У Малој Азији 
Видео сам да долазе 
Преко етничке агенције 
С оцем који пробија дах узбрдо 
И младом, носећом, супругом 
Пас у зубима 
С језиком руменим 
Нисам сањао 
Али с границе су штектали 
Трбуси с двојном материцом 
Свет је већ обрисан 
Закључио сам пазећи 
Да се не стрмекнем 
Ови брђани нас не виде 
Ни ове лепојке 
Које проричу будућност 
Али данас, био сам у праву 
Јуче сам видео 
Туђу материју 
У ангори и фланелу 
Распоређену по светлом небу 
Из руралних дина 
Док их, јадне, у грлу стеже 
Садржај паучине
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Куга

Написао сам књигу 
За аутистичну децу 
Застала су 
Пред насловом 
Нисам се бринуо за дијагнозу 
Можда имају црве у глави? 
Такве их рађају 
А мајке плачу 
Објаснио сам уз помоћ семафора 
Проблем је у здрављу 
Буве 
Преносе карцином 
Електричним клицама
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Песма хаоса и револуције

Реком Невом плови костур 
Горе су поново садили ђумбир 
На плавим Татрама и жутим громилама 
Родиле компас с црвеним 
Очима 
Читао сам књигу Пелина 
Разноврсне чајеве од рогатица 
Дивљи Оргија прошао пољима 
Мраз донео заразу 
Певајте док се вртиле 
Вратове укочене 
Сад ће да зевзече покривенице 
У свечаним доњима 
Спавајте с уснулим кобилама 
Док вас гану у живац 
У тамним вестима Победе 
Биће боље
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Једини начин да…

Краљ јахача на таласима 
Љутио се на галебове 
Јер се одмараху плутајући 
„Не јаше се тако!“, викао је с 
Врха планине 
Убрзо је његов талас 
Ударио о обалу
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Прљавци

Из лица куља лудило 
Лепо и паметно 
Штета што је пало прљавих шака 
На светлима с неба 
У златној кочији 
И струнама гласа 
Украдених од анђела
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Никад назад у кутију

Механичка балерина 
И музички ваљак 
Живе у кутији 
И бескрајне варијације 
Огледалских неурона 
У одјеку праска 
Али, то је живот… 
Док у смрти 
Не постоје везе 
Нити сентимент 
Ваза с цвећем 
Или удобни дом 
Или оно измишљено 
Између 
Неискрено



27

 
Како су Орсон Велс  

и Херберт Џорџ Велс…

Орсон Велс је октобра 1938. 
Емитовао репортажу о рату, 
Космопловца и футуристе, 
Херберта Џорџа Велса… 
Наиме, Невил Чемберлен је 
Маестрално навукао Адолфа Хитлера 
И друга позната светска имена 
Док је Винстон Черчил 
Припремао марсијанску флоту 
И прикривао поверљива документа 
Истовремено је, да подсетимо, 
ИБМ пратио кретање метеороида 
И организовао њихово уништење 
Недуго затим, у британске планове 
Умешала се машинерија 
Анонимног иноватора с 
Медисон авеније 
Која је убила Џонија и Бобија… 
Настала је још већа конфузија 
И више се није знало 
Ко кога убија 
Остала је нада да се на Марсу 
Ипак нешто мрда
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Седам Змајевих крљушти

Ветар је нанео причу 
Мразом нагрижени лист 
Украде ми пажњу витоперим падом 
Опаки рептил, за којег се сумња 
Да у себи скрива интелигенцију 
Иза крвавих дужица и навлажених десни 
Десет минута тишине 
Пошто сам га седам пута раставио 
Склопим га и пустим на 
Слободу 
Покрене се његових осам пари ногу 
Одлети 
Посматрам пошаст, иње 
Керамика се топи на електричним јелкама 
Змај на небу, изгубљен у магли 
Бринем се за његову енергију 
Месец изгледа болан 
Будан 
Он је сва снага лудила 
Несносно, још једна зима за којом испарава 
Откопчај и скини 
Тражим змаја
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Масовна маћеха

Дрон Нобел масовни алкохоличар 
Пасивни убица теренски Хирохито 
Чамотиња краљица пастирица сатирица 
Табулаторка Хада и манастирка рада 
Прженица трудбеница пастија и тортиља
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Света ручна граната

Ђаво је начинио ембрион 
Солилоквиј лудила 
Атавистичку енциклопедију
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Ко те јебе, Џими Хендриксу

Како је у Паклу, Џими? 
Јесу ли свеже рибе, фосфор, шалитра? 
Ко ти подешава магнете, Рони Реган? 
Замисли, увели су чакре у школски систем. 
Кола сад имају клавијатуре. 
Кактуси су извор хране. 
У цркву се иде понедељком. 
Вах-вах је обавезан при упознавању. 
Како ти је? Гориш ли? 
И звонцаре… 
Револвере, ујутру, за доручак, у уљу. 
Жицама до спољашњих планета, 
не брини о искривљеном свемиру. 
Искрено, највише мрзим бела стакла. 
И пингвине у сендвичу.
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Никад опроштај

Тебе ћу још да мрзим 
Иако је то ниска страст 
А за високе страсти – не знам 
Оне убијају с висине? 
Чувај се дугих ноћи 
Спавај ако можеш 
Још, ако дође ледено доба 
Мржња је ватра 
Грожђе у леднику 
Просућу ти мозак 
По западној равници
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Постоје куће…

Постоје куће 
Постоје мрави 
Около је угажено 
Постоји комуникација осталима 
Нећеш знати ко те је убио 
Који мрав 
Којим мравом
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Смрт из приче

Смрт нема косу већ џак 
Погрешно су је цртали 
Знам, кад сам је чекао 
Празних руку 
Гледала је срце 
Празно 
Затим мозак 
И он пребрисан 
„Имаш ли ти шта?“, питала 
Ме 
„Јок, ја.“ 
„Онда, ништа.“
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Преко следећег океана…

Преко залеђеног мора друже залеђени 
Донеси ми срце своје домовине 
У плаво-белим џамијама димискијама 
Из високих гора белих 
И нека ти на челу бије застава дивизије 
И опевана чиста корачница 
Револуције
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Како је Дејви Крокет очарао Музу

Дејви Крокет је волео Музу 
Јер га је ударала у мозак 
Газила под креветом и крпаром 
И није га терала да слаже одело 
И она је њега волела 
Јер било јој је лепо у веселом свету 
Веверица и ракуна 
А генералу Санта Ани 
Имали су само једно да поруче: 
Мрш у пичку материну!
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Ново племство треба покосити

Нове мале пламичке на тортици 
Винути у поточиће среће 
Да горе, горе, горе
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Што се нису волели

Ови што се нису волели 
Они су сновали 
И постали су земље и народи
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Цена спаса

Добио сам уверавање од Бога 
Да Небеса више неће слати 
Спаситеље 
Обрадовао сам се 
Убудуће, рекоше ми 
Скупо ће вас коштати 
Молитва
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Нада је шугава љубавница

Нада је шугава љубавница 
Све до Месеца, и даље од снова 
Хлади док силазиш у 
Пакао
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Улога религије

Док је госпођа љубила сина 
Шеик је купио његовог оца 
Лавови су прошетали вртом 
А за пет минута проврио је чај 
Скинула је доколенице и преврнула очима 
У хладној соби од сребра 
Где је доживела верски преображај 
Шеик је захтевао новине и лулу 
Нервни завршеци у кожи 
Разгранати и црни, врпољили су се 
Ватра је горела у позадини, у камину 
И полако је постаjaло топлије 
Открила се и помолила Богу
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Морлоци

Стари Римљани су говорили српски 
Стари Срби су говорили римски 
Морлоци су остали исти
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Вранино воће

Има исувише снова 
Ко шећерног песка 
Из сваког окца ниче бес 
Црвеним врхом усне 
Црно и жуто боји 
Морфин 
А у мутном воћњаку 
Прашине 
Жеђ
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Дно

Пала је киша 
И све је црно 
Ватрене лопте обарају поглед 
И далека будућност већ је 
Сахранила везе 
А кад наиђе олуја покренуће се воде 
Раствориће соли 
И ко ће видети, међу звездама 
Дно ка којем тоне
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Песник песнику

Песнике су сахранили песници 
Храна за песнике, то су песници 
Побеснели, полудели, подли
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А шта је келнер очекив’о?

Скувао сам кедрова са Синаја 
Испржио московске балеге 
Насецкао Хадријанових лукаца 
Смућкао Пизистрата у Велингтону 
Германске шпагете у варанашком кечапу 
Дојком рашких шарана надојио мурину 
Рогове из Клиса о пекиншку кљукушу 
Измрвио егнога у хајнца 
И паштету од бројлера у Швапску кавурму 
Набиштао Волфганга у Вишњића 
А Крмчију натак’о на чачкалицу
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А златна рибица је заћутала

Војни програм је запео код речи „курац“ 
Ко „хоће курац“? Шта то значи? 
„Курац“ је шифра за – шта? 
А тек кад је налетео на „Заболе ме курац!“ 
Програм је пуко ко царев колан
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Он титра твојим рибицама

Без рибица ти ниси нико и ништа 
Храни рибице да не огладне 
Јер оне су твоје Ја
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Вагнер и Чајковски  

упропастише музику

Распусник је дојахао на лабуду и слетео у језеро 
Отац младе невесте јео је ћевап и заливао вином 
Претерано нашминкана зла удовица завела је 
Корчагина 
Краља су убили у фијакеру 
Просјака ставише у кућни притвор 
Хоће ли Јаго победити Отела 
А сад, наградно питање: 
Кога је успавао Чајковски?
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Док Африци ваде црева

Живот ми је кратак 
Треба што више да се нафатирам 
Да прочитам књигу-две 
И да умрем с вишком енергије
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Аутостоперски водич за Ал Каиду 

(епизода – Тексас!)

Дођите у Тексас и говорите слободно 
Будите помоћник шерифа за правду 
Понесите своју портабл џамију 
Авионом крстарите Рио Гранде 
Спавајте у стетсону 
Један дан у основној школи 
Исправите границу с Новим Мексиком 
Дејви Крокет – претеча мученика? 
Шта је текила а шта тортиља
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Буди самурај у коштици

У летњем хладу 
Дебели самураји 
Међу коштицама трешње
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О мацо!

О мацо о мацо о мацо 
Опраси се 
Модификовано
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А где је Талични Том?

Забранили су му пушење 
И Џоли га је однела 
Далеко од доктора
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Блејк спроводи истрагу

У цвета Бодлера ружне ли гузице 
Ко му је спрчио паралажу 
Нека се Маларме помоли… 
Париз је то, девојке воле 
Тајанствене сиромахе 
Што цветају у полумраку
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Јад и беда кувани Kartoffeln

Синоћ су гладни Грци 
Заклали Кербера 
Леш је пао у Јерусалим 
Испекли су главе 
У златним кућама 
Црна маса мозгова 
Одлетела је у сумрак 
Да се оплоди с 
Кучкама
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Мирно у пустиње

Подигните машину из пустиње 
Нека зачара својим врхом 
Беле зенице 
Болесних 
Меким путем до утробе 
Одакле млеко тече 
У хладна уста деце 
Дим из космоса полако 
Капље 
У алвеоле 
И крв се меша са заласком 
Нова тела, као корал 
Хране ватру
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Црква Револуције

Не загађуј ме даном данашњим 
Искључи руке, виљушке, хлеб 
У Цркви револуције Бог је гладан 
Грех је невидљив 
Емпиријски недоказив 
И звона позивају 
Да ћутите
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Порекло приватне својине

Овде су поставили ознаку 
Наоружани радници 
Дошло је до окршаја 
Средствима рада 
Тешко је не бити у чуду 
Јер су улагања донела срећу 
Сиромашнима
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Бог је Ерос

Океан се распитује за нове мртве 
Желео би да зна кад ће отпочети 
Револуција 
Из ваздуха долазе гласине 
Хоботнице, сипе и раже 
Пронашле су флашу с поруком 
Старац из пећине пише 
„Ерос ми се дигао!“
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Цвет и бумбар

Немам шта да ти покажем, 
Каже цвет, осим голотиње. 
Ја немам ништа од твоје голотиње, 
Каже бумбар, мене занима твој 
Слаткиш! 
Али, тај слаткиш је, каже цвет, 
Суштина моје голотиње! 
Баш ме брига, каже бумбар, 
Нећу да размишљам!
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Буда и слон

Слон је појео дрво 
А од дрвета се могла направити 
Клацкалица, кућа, шифоњер, клупа 
Свеједно, дао сам му јабуке 
Мада, то није био питоми слон 
Посматрао сам дивљину у њему 
Планине и шуме, облаке и реку 
Киша се сливала низ кожу 
Семење је клијало из набора 
Велика житна савана с 
Дворцима и пагодама 
У том сну људи су се кретали 
Радили, спавали на гомили 
Саграђено је велико огледало 
У којем се није могла пронаћи истина 
Песак је вејао 
Пробудио сам се под дрветом 
А слон је само махнуо
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Крај

У улици Липа, Моритомо 
плаче над радио-тишином, 
електрофони су запалили град. 
„Бесмислено је!“, урличу људи, 
„Зар нема Бога у Космосу?“ 
„Ја ћу корачати кроз вас“, одлучио је. 
„Тамо где је плазма прошла, нема крви.“ 
Радује се, јер је свемир препун 
неразумних крвопија. 
Нагарављене машине клонуле су у 
кртичњак. 
„Испразнио се“, домунђавају се 
док пролази кроз њих. „Пресушио.“ 
Рањени су и непокретни, али говоре. 
Сабласт материје. 
У мору су се подигле шкољке. 
„Сад је стварно крај“, говори док се 
празни од облика. 
„Испустио је мастило“, каже један, 
али неписмен. „Крије се“, додаје 
други и клоне мртав. 
„Ето вам, па се тетовирајте“, последње су 
његове речи.
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Кавез

Ту је кавез, а птица је одлетела 
Научник види оронули кавез 
„Сад ће смрт“, каже 
А на птицу је заборавио
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Храна за шарана

Чекић је сломио орах 
Гени из махунарке нахранише 
Шаранима гробове 
Зауставио га страх 
Смеје се и лаже 
Ген за смејање испушта мехуриће 
Још једна црта у геометрији 
Подигла се према Васиони 
Нећу више бити милосрдан 
Ето ти твоји јастози 
Ја се грозим
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Кавијар

Постаћеш кавијар 
Путоваћеш семенком 
Црвена земља у камену 
Храна води 
Лед и ватра, већ према потреби 
Огледало душе 
Цртежи на стени 
И док се не ослободиш 
Волећеш неухватљиво 
А електрон који те прожима 
Болеће
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Празнина

Тамо где су вечни људи 
У планини 
Лица слова азбуке 
Мозак срж лобање 
Глатки предмети у шаци 
А с ове стране 
Одјеци у пећини 
Од жада 
Суштина
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Моритомо иде на Марс

Моритомо понео тигањ на Марс 
Рекоше да има воде 
А где је вода, ту је – риба 
У свету илузиониста 
Понесите свој прибор 
Ваздух 
Призор
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Зли Електрон

Ветар је донео облак 
Мислили смо да су бубице 
Светлост Сунца се преливала 
Кроз масна телашца 
Била је то Светска Душа 
Набубрела на Западу 
Њихови електрони 
Повезани резонанцом 
Гонили су их да пију крв 
И друге мирисе 
Ми смо спавали 
Да се одморимо 
Страх од кратког споја 
Учинио је наша тела 
Опуштеним
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Болцманов мозак

Имаш каруце 
И имаш коња 
И још ти фали Болцманова 
Интелигенција да се све 
Покрене
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Савршена мисао

Посао гусенице јесте 
Да се угоји 
На дупету има рогове и 
Лажно лице 
Има један влакнасти мишић 
Основно чуло вида и 
Мирисни нерв 
Да се удебља 
Уста има – чмар нема 
Све што поједе 
Претвори се у лептира
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Хаику

Савршено небо 
У крилу латице 
С бебом
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Где је твоја тајна?

Практична си, не знам 
Од кога си то научила? 
Кучко
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