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ПОРНОГРАФИЈА
Читам књиге мудрих и великих писаца: Јана Потоцког,
Милоша Црњанског, Лава Толстоја, Франсоа Раблеа.
У тим књигама налазим животне мудрости, дубоке речи
и лепе реченице о стварима далеким или јако блиским.
Али читам и интервју лепотице коју називају сексепилна црнка.
Она је, чини се, са силиконским уснама и повећаним грудима.
У овој ревији сликали су је полуголу у црном доњем вешу.
Читам то у порно ревији што поред слике разголићене жене
на корицама има назив у коме је и реч секс, па лепотица
изјављује да док лежи у свом кревету замишља мушкарце
који дркају на њен часопис чија је она иначе уредница.
И још додаје: „Порнографија је увек хумана, хиљадама
и хиљадама фрајера сваког месеца приуштим толико слатког ужитка...“
А ја читам све те мудре речи, гледам небо, јесење зеленило.
И на травњаку скупљам суве гранчице за ватру и, разуме се,
ћутим баш као да сам камен који се на дно откотрљао,
знајући и више наслућујући шта све овај наш загонетни свет
може да буде, свет у коме су енцијани и бодљикави кактуси,
дрвене ћускије и персонални рачунари, исцепане папуче
и кристалне вазе, аметисти и испражњене конзерве.

МАСТУРБАЦИЈА
Стручно хладна реч са призвуком латинског језика.
Реч која се донекле римује са речима мелиорација,
комасација, кастрација, можда зезанција, рација
или само сепија, лија, авијација, ћускија и навигација.
Наравно, ту су и друге лепе речи као економија.
Или биљне и цветне: бугенвилија, акација, магнолија.
Али мастурбација значи радњу које се људи стиде,
а, мора се признати, често је упражњава тевабија.
Па и религија то осуђује као израз зла и јаловости,
а од чега се можда уши црвене и дланови бриде,
као задовољство што не претходи рађању деце.
Али многи људи у машти призивају слике жена
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или оних бића за којима жуде и препуштају се
том ручном раду, наравно без кудеље и пређе,
игле, конца или ножића, није то љуштење кромпира.
И долазе до тог пролазног људског задовољства.
Ех, тело, у теби су болови и сласти, ведрина и тмина.
Којим ти језиком говориш у овом нашем свету
смењивања пљускова и суша, поднева и поноћи
обиља које се преображава у буци, вреви и самоћи?
Тако ти јалова делатности у себи спајаш детињство,
средње доба и можда раздобље најраније старости.
Да ли те налазимо у пределима жестине и опорости
баш као што у топлом песку налазимо суве кости?

СВРШАВАЊА ПИТАЊА А НЕ ЈЕБАЊА
Ах, да ли вређа неку већу лепотицу
кад јој се у песмама име помиње
уз сексуални глагол или уз именицу?
Да ли је песник тада попут свиње
када те песмице смести у књигу
порнографских стихова па бригу
пребаци на њене могуће читаоце?
Или је боље да гледа зелено стабаоце
и месец, небо, бубе, траву, гране, птице
па од блата да чисти ципелама потпетице?
Или једино да буљи у свакојаке екране,
тe-вeа, рачунара, као човек без мане?
Да ли љути красотицу, а она је бринета
или плавуша, када јој се помиње пица
усред овог нашег озбиљнога света
где су исто сочна псовка и песмица?

ДЕЛА И РЕЧИ
Иако су ми сада важнија дела од речи.
Мој лик пише, зеза се и мало се керебечи.
Отуд ове римоване песмице и жељице
где се помињу курци и влажне пичкице.
Слао сам их и пут песникиње-пријатељице.
Каже да ту пародирам оне еротске песмице.
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И стога што волим да је реч сочна и јебозовна
сад идем на доручак али не попут гојног овна.
То чиним зато што се надам да ћу и даље писати
можда ипак, ипак онако као што ваља дисати.

МОЈА МУЗА
„Поезија је изнурена песниковим прогањањем Муза“,
каже песникиња, а ја мислим каква ли је женска већа гуза.
Али те Музе ипак никако и баш никада нећу да прогањам.
Заправо, отворено, искрено и од свег срца се клањам
фотки жене с краћом црвеном косом из порно часописа.
Она је моја истинска Муза, о тако ми најсветијега списа!
Ух, дебела је, нешто опуштених сиса и црни вибратор забија
у своју влажну вагину па се под њим уживајући повија.
Дивна је у црним чарапама та мало старија Муза, жена
полугола у кожним чизмама и са вибратором црне боје.
Она овде, на овој фотографији, ево, баш свакога трена
дрка, извлачећи пуно сласти из доста космате пичке своје.
На крају да баш улепшам песму исписујем реч магнолија
али томе додајем и речи глицинија, мастурбација и инфлација.

ДОБРО
Добро, знам, знам, цењена и мудра господо,
не треба расипати време (ух, семе) на те ствари
јер то је, кажете, као да се чека онај чика Годо.

Али већина људи воли те забаве док не остари.
Можда неко и као старац о тим згодама збори
или на белој постељи о томе снатри и лако сањари.

Хм, шта ће ми рећи строге судије, та речи помињем
које неки узвишени песник вешто и херметички крије.
И како да се друштвеном лествицом тако успињем?

Боље да ћутим и правим се недодирљив попут змије.
И курчеве, пичке, куртоне, јебања да оставим на миру.
Народу треба упућивати узвишено, а не те порно помије.




