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ПЛА ШИШ СЕ?
Схва тио сам ко ли ко до брог опе ра те ра имам тек кад ми је те ле фон за зво нио ду бо-

ко у вам пир ском по дру му, док сам при сла њао ко лац и ди зао че кић. 

* * *

У ру ци јој се то пи ква ка од ва ни ле, мој ви ски има укус чо ко ла де. Про блем с ко јим 
упа да је сва чи ји: муж по сла сти чар на са мр ти је уклео град.

* * *

Док аларм при ја вљу је сло мље но ср це, ста вља мо ка ци ге, се да мо у кап су ле и лан-
си ра мо се у освет нич ку ми си ју кроз су зни тракт до ма ћи на.

* * *

Пу стих ко мар цу крв, 
не здра ва јој бо ја, 
схва там тад с је зом, 
па та крв је мо ја!

* * *

Свет ни је стао због ну кле ар ног ра та, не ста ши це го ри ва или зом би ја. Сви су до би-
ли исту по ру ку и исто вре ме но кре ну ли да ку ца ју од го вор.

* * *

Го спо ђу Мје сец је зга зио не ко ко ме је го спо дин Сун це ишао у очи.

* * *

„Пла шиш се?“ пи та ме унук кад сам се вра тио с Он ко ло ги је. „Не“, ка жем, али ми не 
ве ру је. А пла шим се ма ње не го кад сам по ки сао 1. ма ја 1986.
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* * *

„Ни сте нор мал ни, ју трос ни сте укљу чи ли зри кав це за ту ри сте!“
(Ре цеп ци о нер тр чи, спу шта склоп ке)
ЗР ЗР ЗР
„До бро је, ми слим да ни су при ме ти ли.“

* * *

По след њи чо век на Зе мљи из на ви ке отва ра Феј сбук:
(1) Но ти фи ка ци је
Пр ви Кон такт Дру ги Про фил же ли да бу де те при ја те љи.

* * *

Док спа ва, у ње ној ко жи до че ку јем му ште ри ју, не тр пим да је с дру гим.
Док ми сли да спа вам, сти жем у ко жи му ште ри је, не тр пим да је с дру гим.

* * *

Но ћи ма са њам за гр љај пи па ка, гор чи ну ма сти ла, убод ми ло срд ног зу ба. Из ку па-
тил ског од во да ви ри око – ве ће, ста ри је, стр пљи ви је од мог.

* * *

На бов ши ко цем ча кру, гле дам ка ко уми ре Вам пир Ла ма. У жа ру бор бе ни сам при-
ме тио да ми је пљу ну ла у ра ну.

Гла ва пр ва

* * *

Па зи, кад ТВ пре ба цим на овај ка нал, ви ди мо вра та ста на пре ко ка ме ре у ход ни ку. 
Е сад, је ли да се она цр на фле ка до ле у углу не шир¢

* * *

Де ци бел мен – знак на ко сти му: dB. Свој ства: упи ја ноћ ну бу ку у се бе и он да је пу шта 
они ма ко ји жи ве ван до ма ша ја спла во ва јер је та ко фер.

* * *

Из ви ни што сме там, уде ли ве те ра ну ра та ви дов ња ка. Не ка, да ће ком ши ја из над. 
Не пиј во ду с че сме и пи тај же ну где је би ла си ноћ. При јат но.
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* * *

„Го во ри!“
*на би ја елек трон ску ци га ре ту у го ли та бан* 
*за ро бље ник се ки ко ће* 
„Не кад је би ло лак ше...“
*за ро бље ник га те ши док пла че*

* * *

Са њао сам да сам се про бу дио, кре нуо на по сао, за спао у пре во зу, за ка снио на 
по сао, па се про бу дио, и про бу дио, и хеј па ја ра дим од ку ће.

* * *

Из ду вао сам у ма ра ми цу ма лу ци ви ли за ци ју ко ја је уки ну ла роп ство, уве ла ви ше-
стра нач је, по ве ла ра то ве и скон ча ла од ви ру са иму ног на ле ко ве.

* * *

На кнад ним исле ђи ва њем нул ти па ци јент зом би апо ка лип се от кри вен пр ви у ре ду 
иза го спо ђе ко ја је по пу ња ва ла че ко ве на ка си.

* * *

Уста нем же дан, у мра ку на тр чим на снај пер ску цр ве ну тач ку, од раз лам пи це за 
јеф ти ну стру ју са ку ти је оси гу ра ча. Стан игра са мном пеј нтбол.
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