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Franko Bušić 
 
 
   
TRAGOVI PATNJE 
 
u noći kovrčavih vratova 
tragovi patnje na sumanutom licu 
ostaci gljivica na tragovima stopala 
u pijesku 
među školjkama 
tvoja školjka je intenzivne boje 
tvoja školjka je učinkovita 
 
tragovi patnje u pijesku 
hemeroida kraci i hobotnica 
slično zijevaju natašte i na tašte 
te dikobraze obijesne prevrtljivosti 
 
tragovi patnje na sumanutom licu 
u noći kovrčavih vratova 
tragovi patnje na ispljunutoj 
gumi za žvakanje 
 
 
 
 
PARTIJANERSKA 
 
ne škodi mi pola keksa 
prije ili posle seksa 
 
ali ako nema seksa 
ne pomažu ni tri keksa 
 
mene pivo tada šiba 
od njega mi raste tiba 
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AUTSAJDER SAM 
 
iz visuljka obližnjeg tuljka 
seljaka se saonicama 
sjeme neznanca 
kao nepoznanica uzvanca 
 
autsajder sam 
 
tuđinac u moru turaka 
kurjaka i inih 
njihovih svjetonazora 
zasićena su usta 
porno-diva 
zasićena su usta 
piva gljivica i gljiva 
 
    
 
 
 
2 = 1 
 
jedan ranjava sebe 
jedan sve oko sebe 
jedan je jadan 
jedan jadan i ponosan 
jedan je Hrvat 
jedan baš i nije 
jedan se brije 
jedan baš i nije 
 
tko je ovdje koje ja 
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ČESA NI/IN SEČA 
 
v času poščije piščance prasica 
psica ji joka o brezčasnem 
seču ki teče 
iz meča velečasnega častihlepneža 
 
častnik 
joka pač prasica psici 
nima prav častnega 
mesnega tiča 
da jo lahko na rahlo napiči 
da se ji priskuti od osladja 
častivrednega častnika 
 
česa ni ni 
ni seča in 
 
    
 
 
NJOJ 
 
blijede pogledaj ruke isusova sveviđenja 
u znakovitim snoviđenjima 
na marinkova stojka uzjaši 
i zanjiši se kudikamo tamo-amo 
tamo 
ispraznosti ništavila 
 
 
 
STOHASTIČKI HAIKU 2 
 
trava zijeva 
brucoši briju snijeg 
sa proljeća 
 
košnica leda  
odlijepila patlidžane 
sa krova mrava 
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cvijet pjeva 
škorpion se šiša 
snježnoj žlici 
 
prionuo pas 
avionskom loncu 
ispod potplate 
 
kriške komarca 
namazala na kupus 
devina pčela 
 
likom i nogom 
krastavu lubenicu 
udiše cvrčak 
 
slične frizure 
kod trave i trosjeda 
ledeni plamen 
 
bilo ih je još 
slonova i zanoktica 
u lancu glasa 
 
prišiva vjetar 
na križanje sprudova 
planinsku kavu 
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SVRHA 
 
proplakah u pustinji 
i suzama natopih 
zametnuto sjeme 
 
potajice se nasmijah svojoj svrsi 
 
oploditi nešto izgubljeno? 
zar je u tom sve? 
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СУЦИ СУЦИМА 

 

Обично обичаји обијају очњаке окрутнима. 

Овуда одлазе очајници, 

Очекујући освету осуђеника: 

Окрутно осуђених, опако озлијеђених. 

Освета одмах! 

(запис изнад улаза у тунел „О“ кроз који након 
смрти путују душе судаца и тужитеља осуђених 
због својих пресуда) 

 

Кад брат убојица брата убојицу на смрт осуди због убојства, небеса 
се отворе и поглавар свих судаца доживи екстазу мастурбацијом. „Тећи ће 
крв и сперма! – изусти нагон звијери у човјеку и поче пљусак 
млијечнобијеле кише проузрочене поглаваровим оргазмом. Плешу суци у 
трансу се тресући. Разјапљеним чељустима зијевају и пожудно их 
устремљују ка небу, не би ли ухватили коју кап тог просвјетљења што 
посла им га поглавар. Гутају, жваћу, мљацкају. Своје свињске њушке 
облизују језицима на којима је истетовирано: „СВЈЕТСКО ПРАВО ЈЕ ПО 
УЗОРУ НА СТАРОРИМСКО ПРАВО“. 

„Све је то правда!“ – каже крвник повијести, машући својом 
сјекиром у анимираним филмовима за предшколску дјецу. Осуђен на смрт, 
осуђеник клечи. Крвник се смије. Дијете навија. Сјекира сјече устрептали 
зрак. Откотрља се одсјечена глава стубиштем плесне дворане у којој 
крвници убијају убојице због убојстава. Необични снови, настрана 
стремљења – саставни су дио обуке дјетета у суца. 

Егоизам, ексцентричност, нарцисоидност – змије су гнијева скривене 
под коврџастобијелом периком. Није ли то перика правде која би требала 
суца учинити женственим, придајући му необично племенит изглед, 
прикривајући његове бијесне карактеристике окорјелог лешинара? Није ли 
тај пудер – што пада са перике по црној, крвничкој одори – осушена и у 
прах претворена кожа, огуљена са проститутки осуђених због тантричких 
чаролија? Није ли та перика маска, персона што требала би скрити суца 
суцима од сучевих рођака због потенцијалне одмазде? Није ли та перика, 
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власуља, тупе – силом острижена коса са дјевојачких костура у 
нацистичким логорима? ...Дише ли ти кожа под том периком, о џелату 
озарена лица? 

Све у једној слици, све у једном слову. „С“, као СМРТ. „С“ као срп 
којим се скидају главе. Силујте слијепци старице у судницама. Нека суци 
мастурбирају своје султане. Кад је већ оргијаштво правде уздигнуто на 
разину средњевјековног инквизицијског поштења, нека и оргијаштво 
неправде запањи свијет префињеном настраношћу. 

 

(Окружни затвор Загреб, концем 1995.) 
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Франко Бушић 

 

СТОХАСТИЧКИ ХАИКУ 

 

вијори крава 

архитектова мотика 

пљунула траву 

 

паста параде 

његује носачеву 

матрицу метра 

 

притвор приредбе 

стубиштем леопарда 

аграр преломио 

 

њушкалу метка 

фалсифицирају коња 

медвјеђе гаће 

 

јарком јахача 

јарац је доселио 

мртву малину 

 

ладица номада 
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туберкулозну струју 

вуче тучом 

 

шумом пупка 

проплавила незнатно 

лампу у нокат 

 

тлак тобогана 

повељу ликвидирао 

несрећа лакта 

 

лептир одсуством 

одјек приписао 

даху кактуса 
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ПОПРСКАМ ВАС КСЕНОФОБИЈОМ 

 

виоличаста моја љубичице 

попрскао бих те воском 

обешчастио шестаром 

и пропрдио пазухом 

 

о светог ти тројства 

ритуално мазохистичког 

да сам Дјевицу Марију 

волио више 

прије порода 

као и моја браћа 

старославенски панкери 

 

попрскам вас ксенофобијом 

СВЕ 

 

какви сте јебивјетри 

ви јужни вјетрови 

само вам фали једна Шемса 

па да засвирате 

босанског Бетовена 

 

трихинелоза 
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вама не пријети 

 

попрскам вас ксенофобијом 

СВЕ 
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НЕ УБ&Т& Б&Т 

 

б&т& клаун магарац вук 

б&т& птица шафран киша 

б&т& рижа рижото лигња 

коњ б&т& 

б&т& сова препелица кокош 

б&т& крава трава тава 

спава- 

-ч 

б&т& 

мјесец б&т& 

Татомир б&т& 

 

б&т& весељак б&т& имигрант 

б&т& патуљак б&т& вилењак 

б&т& липа б&т& храст 

 

б&т& 

у б&т& 

б&т& 

а не уб&т& 

б&т 
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ВЈЕШТАЧКО ЖИТО 

(еротска) 

 

„окус бомбона у псећем оку“ 

Тристан Цара 

 

у вјештачком житу 

жаруља и понеки мак 

не црвени 

бијели 

као престрашени краставац 

успаван напудраном власуљом 

пас стоји усправан 

у усјевима 

у вјештачком житу 

сијед 

као престрашени краставац 

и цјевчица за шмркање кокаина 

желе дрхтурав прозиран 

смрад покојника у житу 

у очима крушколике мачке 

у зијеву пећина 

флуоросцентно поврће пиљарице 

ждере утробе вегетаријанаца 

у очима крушколике мачке 
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мишеви штакори клокани 

 

и ћелави пијевац 

који кљуца плишани клиторис 
 
 
 


