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КЛЕП СИ ДРА

ЧИ ГРА

Ка да де те за вр ти чи гру, оно не зна да је за вр те ло свет. Да по кре ну ло је спи рал ни вр тлог,
чи ја пу та ња не пред ви дљи ва је и ми стич на.
Мо же се за о кре та ти ко ноп цем, па и би чем.
На ли ку је бо ро вој ши шар ци, мор ском пу жу и жи ру.
Вр ти се као жи ро скоп.
Шу пље те ло ис пу ње но јој је ко шмар ном пра зни ном.
Са ње су уз ле та ле пти це, што на ста ни ше се у Ари сто фа но вом птич јем гра ду.
Ка да ста не, на бо чи се по стран це.
Са гне се да пла че (а по не кад и ри че).
Јер слу ти да уми ре.

КР ВА ВИ ДИ ЈА МАНТ

До не ћу ти кр ва ви ди ја мант
што ра сте у зе мљи Афри ци.

Бру шен кр ва вим ру ка ма
и за му ћен отров ним по гле дом.
Ње го ва мрач на гла ва
при зва ће де мо не но ћи и са ку пи ти ло ше сно ве.
Тво ју са вр ше ну гу зи цу
за бе ла са ће на ра ста ју ћи зар ђа ли ме сец.

До не ћу ти кр ва ви ди ја мант да овен ча те са крал ним бе о чу гом.
До не ћу ти не по врат ни не мир, крв на ше га цве ћа.1

Апо тро пеј ском че ша ги јом оче шља ћу ти све ле тре па ви це.
А вла жном ти ду шом за гми за ће све тле пи ја ви це. 

1 Ду шан Ма тић.

ГЛАСОВИ

Ђор ђе Ку бу рић
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ГА НЕ ША

Ја сам чо век-слон. Не ки ка жу да сам про ти ву реч је жи во та.
Из гле дам гро теск но, али сам до сто јан ствен. И по пу ла ран.
Те жак сам и лак.
Углав ном се дим. По не кад и за и грам.
Во лим на да ре не и ум не љу де, на ро чи то ако су бо га ти.
Имам ве ли ку гла ву јер ми слим. И ве ли ке уши јер слу шам.
Очи су ми сит не јер сам кон цен три сан до ср жи, а уста су ми та ко ре ћи не ви дљи ва, 

по што ма ло при чам.
Имам че ти ри ру ке и јед ну кљо ву.
Та не сра зме ра омо гу ћа ва ми ле ко ви ту ми ми кри ју.
Јед ном ми се Ме сец ру гао, па сам га га ђао кљо вом и рас по лу тио. Са да смо до бри 

при ја те љи.
Деј вид Линч ме је сме стио у цир кус да из и гра вам на ка зу. Сви су ми сли ли да сам 

им бе цил.
А ис по ста ви ло се на кра ју да сам па ме тан и пле ме нит.
Уо ста лом, жи вот је пун из не на ђе ња.
Има и оних ко ји по ри чу да по сто јим.
Ал’ бри га ме за то.

ТИ ГАР

Ње го ве пру ге де ле дан и ноћ.
И Сун чев и Ме се чев он је ми ље ник.
Ка жу да пле ме ни ти је зло твор.
Ка да га уз ја ше ве тар, ју ри ша на ду хо ве џун гле.
На ста њен је у сре ди шту све та, тај го спо дар бам бу со ве шу ме, гре ха и по хо те.
Без ра зу ман и сви реп, ја чи је од ла ва.
Хто ни чан, ви ди у та ми.
Стра ши ле по том, ги зда вом и пре те ћом. На ро чи то у сно ви ма.
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ВЕРГЛ

Ње гов ко тр ља ју ћи ме теж про из во дио је при јат ну ка ко фо ни ју на Да му у Ам стер да му.

Сред Ва ра жди на гро теск ни чи ча са ци лин дром и тро днев ном бра дом кур блом је 
за вр тео беч ки вал цер.

Пам тим ва шар у Чан та ви ру по мла дом ли вре ји са ном мај му ну ко ји је, на са ђен на 
Мај сто ро во ра ме, уз кез, за хвал но при мао нов чи ће у пле ха ни лон чић.

Јед но но ги вер глаш из Про ван се, пре сто ти ну го ди на, сви рао је не ку сет ну ме ло ди ју 
окру жен жон гле ри ма, пе ли ва ни ма и се ци ке са ма.

На Фе сти ва лу улич них сви ра ча у Но вом Са ду је дан жи во пи сни Сло ве нац два са та 
ма нич но је вр тео ру чи цу вер гла пред Зма је вим спо ме ни ком.

Мно штво ђи рон да ши ца у Ма те ри вер гла ју сим фо ни ју пред ка ме ним цр ква ма.

Тр го ви ма ба скиј ских се ла ко њи ка са ју ћи окре ћу bi ri bi la као што би окре та ли до лап.

Сро дан је псу. Ње го ва јед но лич на, мо но то на ме ло ди ја на лик је ла ве жу. Удру же ни, 
тво ри ли би осо бе ну, над ре ал ну ма ги ју.


