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ГОТСKА ЖУРKА

Какав љигав парти,
какав бедан тулум,
каква кичерска журка.
Знао сам да нисам смео доћи.
Kад год се ја досађујем – свима лепо.
Нигде омиљених марти,
за уши, музика је зулум,
лингвистички, то је сељачка фурка,
боље да сам слушô стари Дискомер у самоћи
с неке старе, распале SCOTCH касете.
О, јебем ти те усране деведесете,
како у првих пола сата нисам крепô!

Изађем у атријум те старе зграде.
Издалека чујем Пропаганду, бре, готику,
маме ме тонови Џој дивижна и Баухауса.
Kо то слуша на своју дику
нешто боље од Штрауса?
То су нечије маме и тате,
што боље партије раде
у ове касне београдске сате.

Сав срећан, приђем к светларнику,
тамо је, значи, права забава.
Сенке бршљана личе на паукову мрежу.
Никог на видику.
Али од мјузе срце игра, сећања се буде...
Завирим унутра пун очекивања и жара.
Кад оно – сви мртви, права страва.
Канџе око срца стежу,
Поред грамофона, с трубом, и једним трулим зубом,
окружена костурима што тако личе на људе,
на федере скаче једна баба стара.

(мај, 2021)

ГЛАСОВИ

Предраг Црнковић
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ЉУБАВНА БР. 119

Како жену да фасцинираш, да јој узмеш памет
кад на улици цвикаш од кавгаџија,
а на бандере налећеш главом?

Она тражи ветар у коси, а ти кô Хамлет.
Удри, бре, банду ногом у јаја,
не заводе се трéбе књижевном славом.

(мај 2013)

ИЗВРШИТЕЉKИ МОГ KЊИЖЕВНОГ ТЕСТАМЕНТА

На мансарди смо, зора је сивоплава,
лежимо, нема грејања: напољу магла и смог.
Љубав: ти си моја муза, света крава,
а ја сам твој писац, твој Бог.

Ко плаћа рачуне и рате
и хлеб доноси да се једе
тај је, цуро, премија за те,
мене, бре, пас нема за шта да уједе.

Али, ако мислиш на будуће време,
издржи сад беспарицу и хладне радијаторе,
и хладну (даће бог једном: спомен-)собу...
Кад ја, како се вели у читуљама, одем „горе“,
ил’ прецизније, кад будем у гробу,
теби остаће тантијеме.
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ПРЕДРАГ ЦРНKОВИЋ VS. САЕ (SVEN ADAM EWIN)

САЕ: госпођа Батес

Кажеш ми: – Мама, касно је! Среће Психо.
Ја шутим... Сједим у столици на окрет. 
Јесам ли глуха? Ил’ је сувише тихо?
Мој син је Норман. Он од мене је проклет.

Преда мном екран. И трула тастатура.
Ја куцам прстом кô голом птичјом кости.
Ја требам свјежег меса!!! Касна је ура.
– Нормане, звоно! Да нису твоји гости?

Ах, то је твоја драга. Њу страшно вријеђа,
што твоја мајка за тастатуром сједи,
а већ је поноћ. Па ми прилази с леђа.
И окреће ме... И кичма јој се леди.

Мммм, какав комад... На бијело грло њено,
зубало ми је... већ крвљу подливено.

П. Црнковић: другарица Бејтс

Чујем опет очајничко: „Мама, мама!“
Глас припада мом сину Норману.
Ја сам доље, волим бити сама.
Ја сам онај костур у орману.
„Имамо госте, кажи ’драгичка’!“
О, боже, опет је довео неку радодајку.
Бадава сам га учила да не ваља пичка,
он свеједно љути стару мајку.

Чујем кораке низ стубе
а можда и степенице:
(т)ко то долази на моје оштре зубе?
Зграбићу је за гушу,
видећу њено ужаснуто лице
Јао, Нормане, опет си ми довео четникушу!



39

СТАЊЕ СТВАРИ 1999. Г.

Када десничар патриота носи барбери мантил
и оптужује нешовене за покондиреност
када Византинац више воли еспресо од кахве
када каже „није урбано, но градско, јадо“
то је прави академски стил
приврженост крви и тлу, непатвореност – 
досадан је као сведок Јахве
кад тако највише воли своје смрдљиво стадо.

Ни с ДорЧолцима, члановима партије 
нема ’леба да се наједеш, а ни кифле
све што знају, стане 
у „пар година“ Академије,
последице хероинске епидемије,
две-три песме панка, постпанка и Нирване
у дување у Амстердаму и фармерке rifle.

Од „Београд је свет“ до „Европо, ’бем те глуву“
било је то пар година за нас;
Буди свет, али о свом руву и круву,
за донације прошао је час.


