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ПРЕЗИР

У овом времену имам статус стоке
траже да будем онај који клечи
и да у ствари певам караоке
туђу музику и туђе речи.

Презир почиње када све схватиш
и када смрад до тебе допре
пожуриш да своје рачуне платиш
и да депонију напустиш што пре.

Ђаво са црвено-црним плаштом
слободно шета рајском баштом
опет су трговци испред храма
много зле крви је међу нама.

Свет се променио све јуда до јуде
олош намеће своје идеје
и видим лажне и бивше људе
камелеоне и фарисеје.

Пилати перу крваве руке
за зверства пронађу оправдање
почињем да се смејем од муке
мозак је добио месечно прање.

Ђаво са црвено-црним плаштом
слободно шета рајском баштом
опет су трговци испред храма
много зле крви је међу нама.

Себичан, бахат и малоуман
по свету прави русвај грдан
Сотона тврди да је хуман
и да је анђео милосрдан.

И нож из леђа поново вадим
нада је смењена разочарењем
по ко зна који пут то радим
без трунке мржње са презрењем.

*
Тужићу време што ме прегазило
без докумената мисли се смуцају,
тужићу судбину за задате ударце
тужићу ребра зато што пуцају.

Захтевам да ставе брњицу на савест
зато што има навику да гризе
савест је крива као Дрина
и као криви торањ из Пизе.

Тужићу прејаку реч за убиство
и нека пресуда буде строга
тужићу снагу за издају
себе за крађу дана од Бога.

Сад сам случај безнадежан
и за то је суд надлежан.

*

Где ли је љубав?
Ја сам одрешио Гордијев чвор
и још сијасет чворова
не могу да нађем одговор
љубави нема ни од корова.

Где ли је љубав?

Ја који хијероглифе читам
и пишем ћирилицом
чудом се чудим, питам се питам
свуда и у свакој прилици.

Где ли је љубав?

Пронађем иглу у пласту сена
светлост у тамном вилајету
не питам никада која је цена
ти онда тражиш длаку у јајету.

Где ли је љубав?

Ја сам извадио мач из камена
и успут точак измислио
без опекотине изашао из пламена
али код тебе сам извисио.

Где ли је љубав?

Био сам праведни осветник Зоро
познати певач великог бенда
а ти си рекла не сери Боро



Ђаво са црвено-црним плаштом
слободно шета рајском баштом
опет су трговци испред храма
много зле крви је међу нама.

 

*
Ноћ одмакла ситни сати
фајронт виче келнер стока
само празну сламу млати
ја непливач – ноћ дубока.

Ноћ одмакла сати ситни
а сви хоће још да пију
случајеви тешки хитни
траже нову инфузију.

Ситни сати ноћ одмакла
све је црно нигде зоре
кафана је део пакла
али кући је још горе.

Смеје ми се чаша празна
несвесна да је од стакла
да је чека смртна казна
разбија је ноћ одмакла.

Мокра браћа увек жедна
и у пићу нађу меру
а мера је очигледна
пију док се не усеру.

*
Лези с било којом цуром
обријана риба свака
ил’ је пичка са фризуром
или уопште нема длака.

А ја и слични јадничци
тражимо длаку на пичци
нећемо длаку на јајету
него на пичци да је ту.

Добро у реду нек има длака
колико да се у танге скрије
ја немам длаке на језику
пичка се данас превише брије.

И онда схватим да серем много
и да размишљам превише строго
и без длака ваља свака
и без маља свака ваља.

Вреде пара добра стара
длака звана дилиндара.

*
Боже колико је волим

ово је прича без хепиенда.

Где ли је љубав?

 

*
Пати душа напаћена
горе небо доле трава
она лежи разгаћена
мало рибу проветрава.

Јесте звезда баш упекла
и од зноја сви су мокри
и у хлад си ти утекла
али барем рибу покри.

А ја гледам нетремице
искачу ми нејебице
и пада ми потеже
што се она протеже.

*

Кад боље погледам човечанство
онда ми дође да напустим чланство
јер се данас људска бића
зову људска без покрића.
Просто чезнем
Да ишчезнем.
Ништа битно један атом
на путу ка непознатом.

 

*
Не смем да једем масно
не смем да једем слано
не смем да лежем касно
зато што устајем рано.

Доктор ми је све забранио
Дабогда се он тако хранио
Па од чега ћу бре да умрем?
Алкохол не смем да пијем
од силне дијете се сушим
кад пушим ја се кријем
морам да престанем да пушим.

Доктор ми је ставио вето
дабогда он прошао све то
Па од чега ћу бре да умрем?
Да крешем ионако не могу
од болештина се чувам
нећу ни да помињем дрогу
ал’ не смем ни да дувам.
Лекар ми је све укинуо
да не би прерано угинуо



Понедељак је пред вратима
ал’ нико не сме да га помене
и љубимо се сатима
све док нас јутро не опомене.

Боже колико је волим.

Спаваш на моме рамену
уместо јастука ти га понудио
ја се не усуђујем да дишем
да те случајно не би пробудио.

Боже колико је волим.

И док се борим да не изгорим
јер као шумски пожар пламтим
гледам те дуго о моја туго
сваку ситницу желим да упамтим.

Боже колико је волим.

Па од чега ћу бре да умрем?

*
ОДЛАЗИМ

Прећути истину може да науди
насмеј ме нисам расположен
држи ме барем још мало у заблуди
и крај за сутра нек буде одложен.

Прави се да ти је до мене стало
данас ми лажи пријају
и буди стрпљива, сачекај мало
да кажеш речи које убијају.

ОДЛАЗИМ.

Не желим да схватим поруку
све се у прах и пепео претвори
знам да си већ донела одлуку
ал’ нека потраје превара

Прави се да нам добро иде
треба ми снаге да очај понесем
истину очи неће да виде
само полако да лакше поднесем.

ОДЛАЗИМ.


