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УЗГЛАВЉЕ ЗА ЦАРА

Упрегнут у ластавичје гнездо
викао сам често: доста, доста!
мостови су се плавили око мене,
лавеж њихових стубова ме је подстицао
на још горе поступке, они су били
бледи - скроз бледи - горди, наперени
ка напрстку неба тиркизне реминисценције
жиле танке студени што су кључале
по кичми тих плаховитих стубова
на сваком мосту
који смо срели ја и ластавичје гнездо
нежно су ме излуђивале, али ме је чувао
; поседовао је глатке, поседовао је испупчене
токе - пупке, које су деловале као опојни јод
и кроз њихов миг, као благи чешаљ
ми је пролазио кроз косу; зов удаљеног фрулаша
Мадраци; разбацани свуда међу елегантним купама
плавог мостовља, арабескама од желатина
јоргованским тучем . . . , и још многим другим
лепим стварима; пијуцкали су и назад дували
у мене - етер - моје уши Упрегнут у
ластавичје гнездо; - изнад је баш пролазио
воз; - помислих на винске зглобове . . . разлика
између мадраца, ластавичјег гнезда
мелодиозне једрине; у које сам
као што рекох био упрегнут; личила је све више
на воће, море, море од воћа - мириса благих
пуних снаге; благостиве лије
пуне меке слузи што им врца
са мазног језика и између топлих очију
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зелене радијације Уосталом све је деловало
као мелем; мирис конца,
звонког меда, спојених руку,
љупких радова; - прошивено у једно
- јастучница (не велебиље) ароматична
од шина које су грејале плавичасте врхунце
Дакле, моје ластавичје гнездо, мадрац; у најезди
неговане слонове кости; грцали су и кадили су бисерним
знојем малко заплашени ваздух - јастук царевића !
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СКАЛА

Тоналитет вена, какав је ?
на камину од рибље ражи фрула што оштро зрачи
(сени Мадагаскара); црне барице, сомотске оклопе,
који се пресијавају у алкохолном делиријуму;
дланови су жути, кротко обавијају скуп рефлектованих фотографија; од талка, лимуна и маслиновог
уља у ружичастим ушима - оне су заплашене
куглице што се зракасто уливају, у чекићасто
море - као велика бадемаста риба
што се праћака у отврдлим устима
у ходницима оштрих трака, кристала оплођених
гранитним искрама - клавир је налет помодрелих
чељусти: чује се узвик (мантил)
безубог метала
Канцоне су поподне, ћеркица је орна, машне
фитиљи пламте; озарене су чак и наранџе;
свечани мозаик из материнске корпе;
што држи њих и друго добро воће,
усталасан елегантним чешљем - лаком домаћом чељади;
дрхтав ће гранути, у сећању, у спиљама
у алејама, и у млеку што се повија као борје
Тоналитет вена, какав је - господе?
какав је голубе? . . . ; док једри брокат гостинских
једара, буде натапао љубичасту огрлицу
и ложе гласне куће, црна језера залеђених
окана;
.. као легија доктора . . . над степеништем ће бити вечни ореол . . .
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ФУРИОЗНО ДЕТЕ
У годинама мастила
бљувао сам слуз
и меку реку љиљана
- златних корњача
задиханих на топлим
ушима
У пикник моћан и врео
стао сам, умочених ножних прстију,
црнац као грана јасике
језеро камфора,
капут од јода
Језик глечера, незапамћеног
месечара, у оковима мачке
у слепој длаци и гломазним
коврџама, млазева хитроногих
- и прехлађених
***
Грло модро и распарано
убодом сунчеве метле
гурнуто ко поточић уља
(угризи тмастих јасенова)
низ тињајуће бедро
- гнојаво царски
. . . низ бедро у горким
шумама, у жбуновима
кафе. Као
рањени ждрал насмејан
у слини алкохола
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Гутао сам топли хлад.
Мокар, ко’ бркови мачке.
Добар - као љуљашка
од морфијума и злата
у чистој глеђи
- осмеха моје мајке
***
Галије од елегантног
емајла, излечиће моје
срце. Геније од елементарне
дрхтавице, пробиће
моје срце. О срце
меког шушња. О срце
топлог жбуња.
- : Гипких и знојавих дланова ...
Неваспитане локомотиве !! ...
О’ шуњање расне лије.
О’ хате добри, у сапи
коњака топлог у крви
веселе ватре, са
земљом скврченом у
образима. О’ зимо,
модрих салона. О’ зимо
добрих салона. О’ свече,
свече, и мачко!
Салони - моји, огледала
тамна, где врије сапун
царује лимун - и
Со!
Кротка - и , неукорењива.
Со! Наборана стара
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ал нова, страшно гипка
,и мрка. Елегантна!
Бестидно липтање!
Мрцварење мусавих
мртваца!
Смешна геометрија
прецизних падова са
пурпурних балкона ...
Из лакираног нокта
иде један лисац.
Да, ево га по мене!
У скученим собама
његове ружичастости
стари Тома је имао
пашњак. И рибњак
са азурним роговима.
Рогови Азура!
Како пеку!
Дишу мудро.
Лепота је - њихова
тескоба. И мокра
параноја. Ослободите
Црнце!
Ја сам гуштеру
убризгао читав
школски куп.
Окупао се, пошто је
полудео. А црнчету
прве маље/дрвена
даска на згуреној
шали/ко влажни чаршави сметају.
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Ознојена јата
дишу, у повређеној
руци, и у малаксалом диму.
Одјекују ходници у
венама. Одјекују ходници у школама.
шупљи и плави,
- подови смрсканих грива.
***
То светло слатко
поиграва. Неко ново небо
- дрхти - на сочним
опушцима
Дрхти! Добри
Цигани, псују
и траже ћебе.
. . . Оно голица стару венавку . Крочи, ко сунђер
окамењен. Поглед чупа
из росе,
: нож, у густој и
глупој крви ... - Шугаво ждребенце . ! .

10

АЛБИНО
Фурије врелих струкова грицкају бледу со;
Амфоре, пламтећим коленима стискају,
сисају мастило. Хладне статуе шумећих бедара
штипају образе једрих борова. Слузаве лепезе
језде - тихи осмејак, слине и муља плећати нокти азура. Лукава писма
у тињавим жилама бледила, (наранџаста,
музички необразована, са запаженим шаловима)
базде ноздрвама славолука,
језде (горљиво кудрава) као мост запењен
у шкргуту беле епилепсије - (мост?) прслих капилара
: млака превара, оивичена топлим главама.
Сећати се у простој паучини!
Тапшати је ко’ђаволски парадајз!
Стављати главу у сопствено крило!
(Грицкати озебле трепавице)
Куда су редови што зује у мозгу, потекли?
као бесмислено кључало уље; улубљене сплачине.
Можда су то само делови шумине хаљине
(Природине!), ти конци аветињски шећерени
што висе у глави као помодне (шизофрене)
трске, набрекле у упетљаним стопалима
црнца мирисних очију?
Чудно црнче, насмеј ми се ! , буре те полива
слатка бурма уједа те, од винског плетива . !
Кажи мени, кажи, кажи, што ти грло спава
уснуло у мекој ражи Ивиних путева?
Само оно зна шта стоји, тамо поред пута,
подлактицом бледом струји лобања му жута.
То од сунца неумрлог ту представља скуте

11

: глуве кости риђег једра, слатку кожу муте.
Лутај, добро грло! Ко чизмице звонке
(ознојене шкољке, гнојави парфеми); ...
... (шкргутање јода - салвете чупаве од крви
што (морфијски), сврбе, слинаву
месечину); ко чизмице звонке
што бунцају на маршу - у шаци мушке песме
(сонетна дугмад и дечје богиње; медна казуистика
воћних сафира и понтонских богаља)
- што личи на свадбену. Топови клекли у
сеновито руно фантастичног кадрила
- бљују; мусави од челичног меса, гвоздене
перади; од барутног сока, сочних игала:
од куглица (идентичних) циничних; ироничних и масних ...
И у твоме завоју; моје грло
(рошава рапсодијо); расејано и гадљиво,
са живцима труле вишње (и сањивог емајла)
- ... истина ће да се тресе ...
И она ће имати газу, преко ароматичне пете
- мистична кринолина од пастувског страха
гушаве креде и блиставих пазуха ахата;
биће скрушена клаузула - љубавни печат брега
на жучљивом раздељку, подбуле долине
електричних ребара ...
О’ дебеле болнице, лакоме за хитром свежином
сочних завоја - за млеком лудака!
Живите у љубави за шугавим везом
на гомилама преподесног платна, крунски ведрог!
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ПУНО ДЕЧЈИХ ДУША
Спавао сам у плавим шумама.
Око мене је - пуцкетало цвеће,
жарећи се у дубини пућило је уснице
- а оне су ме снажиле
гипком вртоглавицом ...
Спавао сам у плавим шумама.
Никога, поред пута.
Донекле загушљив, сумпор
нежно плав као бакар сулфат
надимао се у мојим венама
развесељеним слатком димном пунђом.
Неко ме је шкропио; и сва горчина
непримећених дијаманата, - са вероватно
исто тако непримећене дијадеме
аристократске госпође
што се у локвицама (малко зимогрожљиво)
зâрила као растрзан плашт
поглавито рђаво расположен, пупила је неповрат мекотом
млечних гусака . .
Фина шкропионица
алкална као гугутка
скрозирала ме је, волео сам
што је моје срце, као сунђер
- у завади са муњевитим варивима
: упијало моју сопствену крв.
Спавао сам у плавим шумама.
Инфицираних ноктију; напомађен ведром папрати
по зајапурености, и до у крајност
радосном штрцању бурмутасте крви
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коју сам ушмркавао; знао сам да су ножни.
Стопала испруживши (чинило се да ћу
овде заувек остати) као кључало кестење
опијао сам се, чудном изрезбареношћу
свога остајања (у слоновој кости), камерношћу
бурмута, музиком - лежерне свлачионице.
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ПРОБУЂЕНИ
Јесен, груди, кокошкице
ти ме слуди, комшинице
кромпир прљав пада;
пада бела рада
позлаћена брада
: у руму-рукава-пругастога града;
раздрљени седеф тужи у
мутном брошу;
звечка као сафир у мутавој ружи
бризга - тропским машницама са брашном у коси
Камиље волим твоје лактове, опушке
плавим у зебри - свили, док шалваре сушим
уз гримизне тактове у пшеничних суза сили
округ мили.
Пушачи кадмијума, ловци еполета
мецима од рума, таламбас се шета
у модрини крагне бљутавог таласа куваног ко дагње
тинктуром свих раса ... Расе, расе, разглас пасе
шкољкоока пудријера, хемисфером репа
кафени гром тера ...
Хиперманганска чизма клизи них око сумпорних
трава, јагањаца бурмут и оклопа цвеће и стих
што се бледилом свећњака - главама авети, испарава
у етар тих - одрешит пурпур ... мраморни котао
гнојеви и вуци локвањ мудре мелодије, корморани
где леш топао благе руке вије зеленом крвљу
из млаких жила му лице мије.
Коме ?! ; коме: влаге, кредо, блага што зраче
алеје уснуле прснутог врата, бикови јода, коме?
роде што сукљају, буктећи крин, расе што лебде
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фруле благе, шалови - ехо деце од кима,
циметне веђе, крагуји слани ?? ... ... ...
: Момче - теби се расплину шака . ! .
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*
*

*

Лактови воле камилице.
Лактови воле, баш воле, камилице!
Пијани кочијаши, огрезли у црним шумама
плутају, струне звечеће луне кринови болесно бели
грувају у смеђим аортама срубљени гипким
лишћем. Ил’ гипким шећером? Чаше замастивши
им крагне, надуте у очима фосфорних сова
таласају нежно зреле скуте, бедра мека
као лудила гугутки; зрачећи, помало аристократски
- монотонијом - јарких винограда.
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*
*

*

Кобиље млеко чаробна чађ,
за угруване Херувиме, колена блистава
испод колонада љубичастих олука зајапурене свакидашњости! Нежно бледи дахтај
мајски ручкови, покровитељско довикивање
влажног сребра, све - германијуми, па и
ладолеж: урлали су као тучана
језера нејпажљиво и до крви; зеленом мокром, пеном - резбарена ...
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*
*

*

Сањајући зујања - жуборећа освежавања
титрајући уз ивичну кожу медведа
мислио сам да је само један, само један
црвени Баук!
А како су слатка била та служинчад.
Пунђе у алкалним хемисферама лимунова
као неке живе топионице трептале су
цедећи плавичасто мрморење капајући пурпур.
Модро бридење таламбаса - горке
чаше у устима - сочне авантуре пропланака
: видео сам у једном прсту и у више дахова!
Брезе слуђене дугмадима - склупчане
као котурови/грувале су слаткастим
пегама - као помаде - сасвим
недовољно регистроване! ...
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*
*

*

Жабе су проклете ко корице ножа,
опаучене, ровите, сукљајући прастарим оранжадама
афричким бисерима скупљеним у зеву.
Лугови, галаме, шанкови плавих прамаца
отровно зелене распојасаности, уздрхтале са
глином гуштера у струјањима жутих кадионица.
Опушци су овде светиња! Сињоре! длето у
руменом молу слепо од царских игала - лудила трски
крунећи ципеле тешким румовима, шаловима,
виноградима - несвакидашње граматике
– чека да се упише . ! .
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*
*

*

Земљо - комарчево тоцило!
Гробница бацилских опијата, љеска се
искосивши, надимања белих рада
гутајући - салвете засуте слогом.
Смола; прокувана грубим лејама
блудећи згрушана у тихим нервима чвора
од вруће (масне плавојке) и
- црвених облака интензивних на
бледо зеленим усницама борова;
: шуми; као хаљина згромљена
обредима гримизних пацова ...
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ТРЕПАНАЦИЈА

Сотоне! под вашим ноктима засут
месом бубрећих ореола, загрцнут кашом
смеђкастих падавина; упијам
светове опојног крина; заљубљен
у слатко трулу цепаницу почêло моста! шкрипећи у води
свих раса, мрачно и млако
разгонећи одсеве васионе - стрмоглављен као мршаво вино!! /
/ у завади сам са свим мирисима!
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*
*

*

На једење сапуна
позвани су сви редом
: стари мајстор са жутооким шеширом
њему је петао кружио у жилама;
нарецкани разбојник, сав сив
као четка; једна балерина што је
у црквеном звонику дуго тражила
своју праксу а нашла је само
црвоточна осиња гнезда;
затим клавир штимер који је
као мађионичар држао фруле
и пушке - на зиду заједно;
студент са залеђеним плућима
на прозору од мастионице, који је
у дорским сталактитима, изоштрено
опажао превару (сјај) у многим шатрама;
затим је ту био још само ковач
што је слушао ђевреке и сјајно се притом
забављао, који је сјајно испунио своје
слободне зидове (блиставом) течном мармеладом и Оџачар - стидан - сав од ува
који је цео век градио комисију
која ће му одредити лунарни просек ...
Берберин је био тај који их је
све позвао. Клацкао се лењо на свом коњу
и окрутно извољевао. Од тога су му се ужасно
лакирали нокти, у којима се надмоћно
огледао - а на крају их је са стрепњом ипак - позвао у гравидну посластичарницу
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Читаво крдо се изненађујуће брзо
оклизнуло на слаповима отромбољених
мехурова - . Бат дуге - хладни туш.
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CHARMING FLAGS
Шармантне заставе, шармантне заставе
никада неће да нас раставе.
У олујном цвећарнику мокри пехари пуцкетаће као, модро
огњиште. Светлости што су нас малопре дрмусале у трнуле
горке зубе, стегле очи, и у нашој утроби махале моћно
својом децом:
сада ће морати да се одморе.
Око малог прста ја ћу завртети лобању, глатки лампион
што се исијава у свет дечјих радости. На шиљато чело
и на оштар врат ти ћеш ставити кукуљицу, она је плима
школства што поспешује (нарочито добре псе) са ресицама
од натријум јодида (глумчеве уши). На манжетнама спретним рукавима, утиснуће он сјајну дугмад као размажену
кугу или сафирни олук (дрхтурење на струку новопечених
мајки, не још); као вртоглавица или морфијумске жиле она
ће га на земљу бацити у око вилинској потковици: прашан
свет и смешно путовање.
Генеза заједничког амблема биће сасвим сложена. На обалу
нас је звала (разгледавала је старе албуме) (зубом мрак
цеди) једна жена, повијена, загледана, пароброди јој растачу крљушт. Када је расплела дугу косу сви смо се нашли
у љубичастој фабрици.
Много штофа, материје и дрвета, конца. Бетон нам је
(рибарење) урликнуо у крвним зрнцима. На рад. На рад:
око нас су - лиле - шармантне заставе. ( . . )
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ДИМ БЕЗ МУЖА
Продајући своје разбарије, сирене су се запрепастиле
- па ко још може да купује жуто слово? Обое,
слузокоже расуте у вијорењима смеђих замкова,
шешири, тоцила згњечена ружичастим плесовима
корморана ... ах те слатке глупости од стакла!
Ратници мачкови, што бриде
у зеленом морфијуму, уља обла као пачићи, мека
као стреха, купус и жутиловка са слатким
кристалићима поноћи, Абонос!, у пијаним жилама
надут ко’ катедрала, зло смејање пећи од млека
збијених у крда сукљањима; мозаички врло чудних,
млечно - сафир - циноберских алги што пецкају
прастаростима! Ох!, вила ме је згромила, ја сам
меки ћилим, у дивној шари оперважен бојевима ...
Јер је сладак зној ко шећер, кад се сестре
златне - љубе!, преплићући вреле руке, сузе ружичасте
туге трљају низ бедра, у бутине верују, нежно
једна другој лижу запењене зубе.
Чибук на смрт смешан
зâри се у стаду!
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ЕКСЦЕНТРИЧНЕ СОТОНИНЕ СУЗЕ
А цврчак сад гледа у хиперболиде.
Зелена Миса лебдења мрачи
мисију еластичног чула што громко врцка. Млеко
џикља, озебло од миришљавих електрона
(Соломонска Електрика) образа свежих
од мистерија.
Обзор од карика
и леда, сочна леђа од морфија,
Фински замак - соколи сиви - лево
господа пламте .... Вртоглава пазуха наших
увек само наших, лекција сачињених
од медицине мира - јежених
у псећим трепавицама,
са свареним сузама клизе ...: руж непостојећих
кубета!
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РИМ
Сакријте странце. Разголитите поуке. Угрејте роду уједите руднике. - Уједините их! Фантоми! Прекрасни!
праском бојите наших срца пожудна стакла!
Електричне јегуље! Шпанци од злата и леда - у
комесаријату ореола, мода и вируса - купите Трисмегиста.
Папе у врелој природи, скрозиране сликовима, шкопе
нафору буђу.
Слонове, кости - обичаји, запаљива, кестен - нега;
издашан порфир у пожудама баснословних, у кидањима жутих
завеса више него у сатиричним баснама ... - (О!)
О! у цимету од младих лисица болесних од буке месеца
купају се наша привиђења са шалом. Авет што гоји
Бог љубичаст: прстију ножних - крајња свађа !!
... Прегаче од вина вечног, од лешника електричних,
вртимо, у хипу чедном ...
Дрхте зграбљени и сагорели стомаци, малих анђела
љубави - ергела старија од пророковања!
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ГЛУМЧЕВА ЖЕНИДБА
Стадијуми су бедни ко звоно. И Марго што плаче
у корпу, и крстаче, кости опточене удварачем
: лепи су ко блага батињања, и хладнокрвне
галаме. У сумпору софист је реткост. У премору,
јасноћом боја су ливаде раскречене: ко дивље патке
печене од - промашених крсташа ...
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ВЕРГЛ
Киша гракну - следивши познанство: мастиљавим
дахом; упивши маслачке стопалом злог црнца.
Лабудови у вртлогу реда клонуше - деца без шанси
викинзи бледа чела у ноздрви што се гаси.
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ЈЕФТИНА ГЛАВА
Девојчице на травици, бежи од балона, сваки бêше : . .
Још луђе од ждрала! Умивиши слике крвљу, друмовима их
је стекла ... Жбунови цркли од скорене снаге, где црвена
врућа нега царује - лупише о ширит брега, плачући кочијаши - у селу беше - превише снега!
Брегови мрштећи се више од слонова, заљуљани - цак!
у чашицама вина, прућени кожом ракије; алејом знојних
клавира - : сјурише зажарени мач резбарен од дечјег срца,
у стомак, језера трудног с’ капљицом дечјег гласа.
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БРИГАДА COLOSSUS
“Колико волим, слатку, земљу монотонију !?!“
Љубавна бледила у отровном шпалиру куваних клупа и
запрашених огледала, увијају јунице - леје, у оку крагуја
сивећи, као прстен одбачен сувише грубо ...
- Небеска варива, грмљавина јода (мена фурије).
- Барутни гејзири и освежени пачићи дахом фрака, лабуђе ноздрве, легије окер мачака, олуци мазни ко пилеопојни стогови вишњеве фразе.
- Рапсодије лаганих лимунова, спорог цвећа, кајања
врло махнитог.
- Бресква удружена с лисицом, некад и јуче, одважно
кошчати.
- Директни јорговани, лозови дани, јесетра, сетве,
грознице пањеви бибера, јесен - гримизне летве
... лексикон соли ...
Пашњаци су ујутро болни, трудни ко жена, орошени
слатким млеком - што много се воли.
Слепочница моја кофица је тамо, а дубок је бунар, и
један је само
Несрећан, у воду - пљус . ! .
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МЛАДОСТ ЛЕДОЛОМЦА
(Лепе се улице на литицама лепе, куле и лулице
да солдате окрепе ...)
Мама дај ми хашиш да куцу свог окрепим, он
види плаво небо, и види жуте звезде са римама
од ребра. У марамицу пљуни. Сестрице, дај и нама.
Харем што мог пса опколи, уцртај црвеном врелом
на тихим млечним мапама.
Ох конче што крдо ти блуди! то око, тај мирис
и глас! (од влаге) стасит ко вена, ил хајка
та мистична пена, у ствари је обична чајанка,
Мама! - падавица: велика Жена, што из прстију
крвари, загрцнувши се од гоблена . ! .
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ХИСТЕРИЈА - ХИСТОРИЈА
Забивши патку у ћупу, удишемо етер
ребуса и чаја, преполовљени сиромашним топљењима
раскупусане чељади, мајских неона, доратасте неге
: рустична река у невиноплавим пољупцима
амфибијске перади.
Искрење неосвећених образа; масних од мраза;
опчињено практичним муњама устајалог сањарства,
са главом под корацима цинобер јастога: пробураженим
царством кисеоника - тако се претвара у жрвањ
беспоговорне хармоније - врховне магле.
Душица од полуслуђених сирупа.
Прељубница - од језе заробљеника, прска
у сневесељеној несвестици надама од аквамарин
гранита; тачним градовима хладним и тешким - мистичним пешацима; зеница буновних од црвених
магараца; мучућих електрона.
У купању дивљачнијем од леса сребрасто п’јане амебе; (са ждраловма заклане родбинским
бајкама); сурвава се маузолеј мјаукавих уздаха
Цитадела бљештећег шампањца рађајући
златно сиве кревете по распупелим романтично
крупним колеџима; љуби се: да, у неспретном
канибализму; заљубљена у Логику, у даху
срчаних кактуса; љуштећи скорелу зору (зору новог човека)
ослепелу од дезерта
Зора (што цмиздри) са шакама, од вретенастог огња,
расплину се ко млеко, стасито од удараца.
У плаветнилу пламена вриште знојеви црвоточних,
и благо померених голуба, оксидисаних у прозрачној наслади
бљештаво белих поруба .
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........................................................
Грчеви сомота подижу срну високо изнад догађаја
, и људи, бомбардовану леденицама наранџастих патуљака.
... Ватрено скршених руку:
...................................................
зору новог човека - што је заспала у кади ...
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НАРКОЗА

- Макијавелизам рапидних лимунова личи на лапидарну
фразу: Хладњача пуна пигмента.
- Конци урлају као пуковније барокно скрнављене,
уроњени у есенције света.
- Трске шећерене уздасима Будала труну на
слаповима Глади.
- Пас јачи од вашке купа се у клобуцима медиокритета.
Плиме и осеке мастиљаво-зеленог бунцају упарложене
различитим концертима.
- Прсти шумских јагода отичу у панциру, боја и дрога.
- Ноге размућене у блеску шећера Руским јајима
у потаји штампе и у ведрим брзацима гласа вишњеве
боје, бриде улупане у ушима цветно плавих
крокодила, школованих у корењу кристалних
старозаветних гондола; док куче једе слатко од бледо
ружичастих зена - неваспитано ко момак Риђи и мастиљави.
- Млеко хучи плавом брадавицом у пупку златних
колона. - Векови отичу.
- Векови очију отичу попут птица у шуми пуној
сланих кубета од вина.
- Дувајући у велике рогове Пума од крви и броката,
увире у пламени пунч од месеца и меса.
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КАПИТАЛЦИ (Мајкама)

- Жустро кревељење: мајке камиказе.
- Отапање ветрова у седефу вишњевих интарзија.
- Одреди нојева у наранџастој екстази сребра, у
стогодишњим пиџамама, колонаде од пега и блата
: топли црни лустери што се љуљају у супружанским
крвима.
- Бледо зелене мрвице, ребуса у казнионицама;
цимет - блед од орангутана, рубрике у јарко плавим
краватама. Кестење - босо од укочених богова;
гејзири хране, од љубичастих катедрала барута,
плавих лобања ледног вина и фонтане где извиру,
озбиљно зелени крстови слина у пурпурном диму зиме.
- Млечно црвене лобање са жутим звончићима у
очима, стомаци намрешкани у месечевом морфијуму
пљускају у очи гравидних борова, нагрижених од
тиркизних лимунова, од плавичастих опера корњача
и загробних симфонија сапуна.
- Кључало грање у венама ликује у хармонијама
насмешених крви.
- Водећи љубав са блештавим лисицама од жутих
суза, козаци ударају помрачених рогова у модру
папрат, шалове пролазника - у грозној математици
ждрала, у етици коралних сунцокрета ....
Жаба рони у трави, гонећи крда атола.
***
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КОЛОСЕУМ
Хладнокрван саки - то сам ја.
- Зелени кристал хунских перика у апотеци.
- Челик умочен у парфеме, купалиште од мушки
зелених лудила ...
- Силикати позлаћени несвестицом корова. Љуљашке
изгребане ултрамаринима, у ранама, рибизле-пене
: вечите врбе - где прстенови од римских ноздрва пуцају
глађу.

- Модро клокотање крви, јарки паркови, лобање испржене
на месецу + Хановерски плаво.
- Жути лабудови у рајском антифризу гутају скувану
прославу покретима етеричних сладоледа, Сотонски бодре
интроспекције.
- Вир промуклог црвенила са гипким зеленилом змија у
плесу, под пазухом ...
- Мозак у грбовима вина занетих болом, бурмути - јагњад
хипермангана у скупим корсетима, царске наркозе ...
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ФАУСТ
(стари напев љубави: - “Опијума и Магнета !!!“)
- Салон-грог ... У бусенима робиње победнички плаве ...
- Смрвљено сунце упљувано пурпурно-белим, плаво-црним
травама, ђипа у еликсирима алхемичара, опарено у
топузима белих прстију: Ноћ вука у онесвешћеном
шампањцу ...
- Епилептичне ламе, непроцењиво слане, у кубетима
пролећног вина: Легије плавих храстова свирећи у бизарне
бољке, бљескају у озонским ноздрвама јежа, раскрвављеног од слободе.
- Господски давећи жабе, каталепсија наранџастог
вида у еху белих зеница грца.
- Неандерталски замкови, на локвању сировог тетреба
лебде од крволиптања лижући минђуше етеру ...
У ватромету слаткоречивог рентгена, рода плаче оплођена псима замишљеног рабина.
- Купине: лутице у модром камину. Усне мушког брега
опојног од јаких лењивости.
- Љубимице брезе, љуљане тинктуром мртвог снега,
стењу; заспале у, баснословном духу ружичасте пене:
- Утваре ведрине.
- Лебдеће рударке. - Моћне амазонке што јуре у очи:
заборављене у очима - муцају ... распорене од лека!
Утроба: “Како је свет, леп како свет!“
(Изгубио сам прстен, у мору
-беше сјајан;
и плакао сам горко, у зору, сав очајан ...)
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КНЕЗ
Малоумник - крстарица,
- Љубичасти бичеви кефира. Лондон и Андалузија у препотопској жирафи блистају сунцем пруских трепавица.
Успавани магнети горе под прстима (поцрвенелих) крунисаних жена.
- Зона размаженог сумпора цепти у крви зелених препелица,
разнеженог челика, црвених сталактита мутних од сисе црнца.
- Сила мистичне кафилерије гори, у лимуновима задављеним
у фонтани .. Одрани месеци у наслоњачи, коса пијана од
млаки, родитељских ратова. Родезијски хртови-руж;
вечери - крзнене блузе; месец (топови) - грло од кристала ...
: Парализована сова - Наполеонове сузе. Шампони месеца
и лишћа гротескно се споре.
- Воће у логорима и
позама, Црвени бикови цвиле: у очима виле - деца од платна.
- Роса шкргуће хладећи ждрала, запењеног, лебдењем вена.
.. жеравица морфијума, чезе од глога, доге од шампањца
зечеви изрезбарени од мастила; “бурмут црквица (пословица
јода) и крестова времена”... - појила зготовљена од костију,
раскрвављена мрешкају небеса.
Бик: “сретан је простор.”
Вила: “ти си ми брат!”
.... Млечно месу у седефу зала, пловка-звезда
у вимену Замака: што гори .... Речи старијег Брата: .... “што све зна!”
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МОИТОВЕ СВАЂЕ (за рошаве)

- Моит губи један дан у аквамарин казни. Изувен у
зидовима (сан кључалих ружичњака) подбулошћу он пребире вране.
- Зелени жилети, уплакани желе; копита до неба
: озбиљна!
- У коврџама рида горски кристал, ужарене
пустиње лепршају (лаконски гугут): легије
заборављених кишобрана.
- Моит прска, у данима елементарне трске, пачје
дрхтавице (интроспекција љубичасте госпе), пасје
кијавице -;
моит прска мењајући разне врсте месеца на небу младићи падају плаво, младићи падају жуто, младићи
падају црно, младићи падају бело ...
- Бистро ноћно небо искричаво од купина.
Ведра пиштаљка месеца : шапат за шетњу азурног змаја.
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GUILLOTINE
Живи медведи ушли су у моју крв.
Како им је само ананас текао из очију.
Одушевиле су их љуљашке које су ту видели!
Саг, и цео ћилим који им је махао као костур
у неку руку био је амблем њиховог живота.
Као течни ћуп што се слива низ руку која је
подсећала на море смокава, шашави осмех их је
све пренуо. Замирисало је страшно на згрушаној брани
која им је била последња препрека - те су се ваљали,
љубили, и лизали њен прах. Дах који их је освежио
подсетио их је на тај мали пикник, (они су се сад возили у сопственим колима) клечали су на квргавим
коленима (непозната је била њихова пасија) и
удисали као бурмут звездице што су прескакале
орошена неба.
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КРАЈ МИЛЕНИЈУМА
Како бива сметено моје срце, Господе,
кад у мом убогом животу дођу пред
њега речи твога писма!
----------------------Аугустин CONFESSIONES
Господ Бог је ту једини да суди о вредности ове књиге. На крају ће
тако и бити, али сада да Ми смртни славимо овај дан. Београд и мала
пророкова земља, сиви и ледени, чекају стрпљиво неизмерну црну рупу да
их усиса у ништавило, подгрејани шљамом и људским ужасом а предвођени
грозоморним апокалиптичарима (учестала срамна болест). Мртво море
српске поезије је егзалтирало и преплавило тоне папира; напросто вапи и
иште ватру која ће га сажећи, ослободити и умирити на дну муља, отворити
небо за плави озон и велико разгоропађено сунце. - Како је то неко лепо
рекао: "Високо подигните кровну греду, тесари. Долази човек као Арес
висок."” Доноси мач да растера намножену гмад. Пред нама је књига која
има светски значај. Poetrygarden. Може она да се прими и на овом тлу, али
када би наша средина генерисала јединство са овим витешким даром
вероватно би је снашло нешто равно катарзи, нешто као GRAND MALL. Јер
ова књига устоличава веру у предистинирану хармонију малобројних
достигнућа људског духа; њен уметнички домет је раван оним из најлепших
векова историје.
А нови век само што није!
Завршетак једног миленијума је битна ствар, а скоро сви су
приметили само број векова који пролазе, јефтино довршавајући партију
пинг-понга, утрнувши и зрачак наде за велико дело. Скривени у ветар, људи
плаве крви крећу се као сенке, ненавикнути на борбу до смрти, ишчекујући
да витез вере ишчупа из подземља свети грал, да их понуди да пију
квинтесенцију пелина и оснажене понесе срцем у прву или последњу битку,
свеједно. За зачарани дворац у коме смо оковани ова књига мора бити
пољубац који буди успавану лепотицу. Можда вам је неопходно, да би у
својим венама запатили макар неколико фосфоресцентних плавих зрнаца,
једно мало упутство за читање Дејанових песама? Прочитајте опет од прве
до последње странице. Па опет сваку песму више пута и опет и опет, све док
не ступите у Палату Мудрости. До данас нисте знали, али сада … Научите
да читате и дајте свом осмеху моћ олује!
Стилски, књига је уобличена транс-естетски и то у симултано
презентираним свим могућим значењима дате кованице. Налик партији
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шаха, у којој песник игра Краљев гамбит хазардерски отварајући бедеме око
свог да би на филигрански неодољив начин поробио противничког краља.
Краљица Иронија подиже мач и задаје завршни ударац, топови заглушују
одушевљену масу и повике посматрача. То је крај партије, свеприсутна
поента - песма без ње је једва бескрвни реми. Због тога свака Дејанова песма
носи у себи за читаоца по један А-ХА доживљај.
Затим, мото књиге је право упутство за схватање Дејанове поезије,
прави одабир, коме је раван можда само Мефистов увод у Мајстора и
Маргариту великог мага Булгакова. А метафора, жена која је ишчезла из
поезије коју пише талеж поново је створена овом књигом као сихроницитет
између лепоте и узвишености. То је Трансцедентна Метафора, и то у смислу
да тежи ка бесконачности. На пример: Вир црвенила била би уобичајена,
старовиђена али вир промуклог црвенила носи бесконачну могућност
виђења метафоре, итд. Ово и није место за таква разматрања пошто је ова
књига услишени вапај за аристократским; отмени, ноншалантни пут, пут
који има срца. Песник је геније који затвара миленијум плаштом предивних
стихова. Понекад они носе емотивност мача, понекад уздрхталост бледих
принчева упрегнутих у ластавичја гнезда. Атмосфера је пуна слузи која
прија плућима у виду есенције амброзија пошто оне никад нису биле једна и
сама. Завирите, ако сте се мало охрабрили у плаве шуме и ту ћете можда
срести репере, грмаље симболисте али и Велике, Највеће, јер; Велика дела су
слична управо по својој величини.
Кроз Дејанову књигу тако пролећу векови у сулудом убрзању ка
крају миленијума. А док кроз поезију која нас окружује у свету расквашеног
папира и истрошених књижара пролазе сиви часови умоболне доколице која
једва да изазива гађење. Али, лепота разједа: У годинама мастила / бљувао
сам слуз / и меку реку љиљана - златних корњача. - Та мекоћа стихова је за
нас љуљашка од морфијума и злата. Врхунац доброте дат нам је у песми
Младост ледоломца и краткој поеми Фуриозно дете. А Младост
ледоломца је и песма од које се грчи срце, добија спирална вртоглавица.
Прочитајте одмах! Још једном! Тако. Сада да наставимо, окрепљени римама
од ребра - Кант, Спиноза, Баркли. Ако сте се икада запитали какву би
поезију писали такви ликови као што су Николај Ставрогин, Иван
Карамазов, Јозеф К. и горе поменути философи, управо сте добили одговор.
Дејан је на свако Не нашао негатив - ДА! Код њега је не само свака песма
него и сваки стих крцат милионима слика - када вам се отвори видик - ви сте
музика која гледа. Уметничко достигнуће и успелост су потпуно довршени, а
за оне који у то не верују осим фантастичне песме о једењу сапуна ту је и
савет: Покушајте у данима свих ваших будућих година да напишете бар
једну песму па да је упоредите са неком из ове збирке. Уверићете се колико
је то тешко или пак немогуће а да вам се не расплине шака. Апсурд је леп
ако га научите напамет. Песме су савршено довољне себи, прецизне, хипноритма као у слапова планинске реке, а боје су несвакидашње, заразне, ако их
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видите носите их у глави свуда са собом - љиљане у слузи. Материја стиха
је мирис. Наш језик и мозак се ломе у жубору речи као у неким космичким
разбрајалицама за младе принчеве. Понашања су нестварна: уља су обла као
пачићи, пећ је од млека, које је стасито од удараца, зидови су испуњени
блиставом течном мермеладом. Истинско ремек-дело као и сама књига али
овде истакнуто због хипнотишуће пријемчивости је невероватна песма
Моитове свађе. Генијално! Читати, док не постанете Моит. Шапат за шетњу
азурног змаја. Цела песма је - чудовишно Лепо. Пламени пунч од месеца и
меса. Водим вас кроз књигу као да вам дајем прво млеко. Или насмешену
крв. Хоћете тако или да вас песник изрезбари од мастила? Књига је чиста
снага. Надреализам. Њу је написао човек који у венама носи живе медведе.
Завршна песма књиге (GUILLOTINE) је страховита, савршена. Звуци и слике
које се међусобно творе. Такви стихови морају бити храна витезова који
подижу златни грал да ослободе свет од мрака и наздраве сунцу. (Домаћи
задатак: Видети песму GUILLOTINE изван књиге, у ваздуху испред вас, и
читати.)
Када савладате ове маркантне тачке (горе наведене песме), све остало
отвориће вам се лако и сјединити у једну свеопшту, мистичну, и надам се
изазвати глад за још од таквог песника.
Нови век само што није!
Све брже и брже, достижемо максимално убрзање и гутамо песме, ми
смо бољи после овог читања, опет смо метафора Творца, што је наш смисао,
смисао поезије. Заблуђени у стихове, родићемо доброту и лепоту. Нека се
потресу космоси. Упутства за васпитање младих принчева потражују
своје штићенике.
Нека свечаност отпочне!
у Београду
октобра 1994.
Микаило
Бодирога

45

Дејан Николић (1964)

46

***
Прво издање: Мрљеш, Београд, 1994.
Илустрације: Јасна Николић
Припрема електронског издања: Марија М. Јовановић
© Дејан Николић

47

