Bojan Marković

нојево јаје напада
и намигивање воштаног заметка…
доручкујем нојево јаје
оно је фетусно еволутивно стање
постати биће никада неће
осетим: савести грижу и
емпатски електрицитет срчаног апарата
сишао са континуе разума
и показујем растуће симптоме лудила
док умачем прсте у есенцију жутила
љеска се сурутка највеће птице на свету
уносећи течну живинску главу у тањир
торзо на днима распорен за чупање
ћелом кутлаче или четворозупцем виљушке
испод судопере птичији друид чини се гледа
љушчино Хг метално лежиште ротира затим увиђам
трагичне пипете узорно висе без гравитационог отпора
али са знатном слашћу за слезине куполу
и крвну мрест меланхолије
отварањем провидне клизаве опне формације
очекујем: нојево јаје напада – а заправо осетим
синхроно капање
ембрионалне слузи и намигивање воштаног заметка
и намигивање воштаног заметка
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трчати фантастично до праска теле
сне мере
у ну тар понорности чулне стих и је
а бит и свој
и бити мрт ав ав ав гробљу
неба пучине
са
земља луком
трчати елегант но ка о сена и блед у страни све т
без конца до спин е свршетка беса
трчати лајавим оком озлеђеним гвозденим
спр удом
и оставити кап бљештаве крв и на образзу анђела
трчати до разуђених о бала
сн ааа
трча ти...
ил и
стајати
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и Allen Silvy (Route 93, Nevada) луталица, виртуоз да изазове
тилт на флиперу
(маса кликера у гротлу флипера, где ће антиматерија
кад анима занеми)
и Carol Crittendon, шанкерица из Монтане са сином
инвалидом,
гласала за Обаму и тврдила како ће о смаку света Обама
с нама
и В. Л. Дуров, вариететски уметник и хипнотизер
са изврсним смислом за научне захтеве,
са шкотским хртом, послушним Одисејом
Роза Кулешова из Њижни Тагила,
Русија у уралском подручју, гутала кроз ноздрве швабе,
вилин коњице, квадричне звезде, минерална дрва,
харпуну вичне, клистоморе и стјуарде.
и Juan Patricio Lobato (Rocky Ford, Colorado) давао се за каиш
и патике и возио се
у жутом ламбурџинију самртног старца
Ronald Fisher, домар у Денверу, Калифорнија,
усамљени копилан, небројано пута не дотакао ствари
Ramon F. Keller Verlag, женевљанин, волео црне лабуде и
североамеричке ирвасе, гледао коњски бут пада на место свето
Z. Furtinger, на моменат и атмосферу дисао земљину мемлу,
није му се допало
Joe Dobosz, ураниум минер, Нови Мексико,
са зоофилним склоностима, два пута набасао на платину
Patricia Wilde, из сјајног Сиднеја, кућепазитељка
у најлонској виндјакни,
завршила је једном располућена у најлонској кеси
Roq Gustavson, незапослени копач минерала
и његова жена Judy, конобарица, обоје из Deadwood-a, Велс,
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обоје неприродне боје тена, неговорљиви мрмоти
Марко и Растко чудесно путују у Оржевал
са својом коби у истом купеу
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Muž je politički objekt
Metamorfoza higijene kupatila u ubistvo vlastitog supruga
veoma je porozna. To će vam svako reći. No, nije to samo bolest
razularene žene u mraku usamljenosti i kućevnih deonica.
Patkica, najlonu, došao je ugrušak, mrlja je logos, odsečak
slonove surle – daj nam kapi. Vatrene akacije. Bacil ljubi sebe u
usta.
Vlažan labud kupatila izvuče vrat. Podigne se u vis ruka u
adikciji,
odsečak slanine glože
svoga skrckanog jazavca
to zvono ako je zvono radost na dovratku, eterični zejtin
prska u kuhinji,
kuvarica, mačkica i jestivo, stoljnjak, regulatorno telo, mater i
cedaljka,
pozivaju sure riđe psine medvjed, guzo i mljeko,
žrvnj k njemu u naslonjači, kada joj skerletni mlaz
briznu na trbuh tople debljine,
senzibilizacija postupice:
forsirano su gušile
laminarije lebdeće trafike noge plastične
ko je to koji jenjava u odbrani i tone u skrnuće?
Neko drugi je to koji jenjava u odbrani i tone u skrnuće.
svetlosni hodnik
je usisao ukrućenog drozda
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9876... / 000...
...кроз места
покушаваш самог себе продужити
и то се зове circulus vitiosus.
на месту инертног укопа пожели. бродоградилиште.
врт јагорчевине. спиритуални центар, или бар велнес.
метеролошку станицу са кућицом
за механичко статистичко птиче.
или просту разину где зијају провалије, ромони зууј-кукац.
играоницу за децу. самицу за старце,
ни против јавне куће немај ништа.
банкомат. кондомат. кафомат. идиотт кран
што гради периферију.
или пожели да израсте неки сакати део себе –
мозак-кранг. пенис. врат. јетра. пас. нос. и глас.
пожели, драги, узалуд све.
десиће се изницање
не
олисталог
дрвета
него
стиропор
- срца
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