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ТАУМАТРОПИ

*
мама запиши чујем
како ми расте нога
у смреку

мама има ли тата слугу
и како га потапа и вади и штеди ли време тати као хладњак што штеди опосума и 
кљун ноја у тами 

*
ми имамо свој лед
нисмо се ми смо јавили талозима иглицама смреке ми свој смо лед своја својина 
секира телефон што ће зазвонити на дну језера усред шуме

*
први је спрат подземља до бусења заривен у сан
кроз видљиво прођи у динамику тела као расол
да постанемо четинари 

*
намазани ајваром прсти су уплетени у коси 

не говорим питијско „биће“ и „пази се жена“ већ 
само пихтија ужарени кестен и не јављај се

*
у препони фрагилна ледина твог нераскидања са тастовим сукнима и мог држања 
маме
мало сестре мало маме
а требало вам је створити само позорницу сукоба 
ево ти моја срнећа леђа да имаш
а ја знам напамет 

(реч капа топло на подастрти исплажени језик
ускоро ће доћи време када ћу је прогутати у шатору)

*

ГЛАСОВИ

Бојан Марковић
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*

потопи штене
избави штене

распуклина пластичног бокала цури у видру небивања и видра ће изаћи на уста 
мени који презирем кожу утренираног рова

избављујем видру и штене благостима небивања

*
Гангрену у корењу помера опосум жалости. Чангрља танушним милостивим ру-
чицама. Осећам то у непосредном суседству. Тако ме ужасава одустајање над ле-
тином, уместо да ме шамарају опосума милерами. Уз моју кожу принесени под 
латекс-њиве укрутиће се детлићи слатином. Стајаћу попут уземљеног и врелог 
врбовог прута у јесењем спаљивању обдарен изузетним видом. Ценећи голет 
спаљивања крше ми руке, угуравају крпеже у уста док се предајем одговоран, тако 
јасан, као справа, као танчина пужева, као ружа.

*
Делфинчић који је код тебе, на Фестивалу острига радо виђен, склон гнезду пршу-
ти ухваћен у групњаку самосагоревања, замолиће да буде утроугловљен липом. 
И ту нема шта, тражићу разводом бутине, бутине клизања и тако завредим једно 
кућно море на точење, такорећи драфт-море, славину којој ће син делфин примаћи 
жареће усне. – Јеси ли ти, ти или син твој, авај, авај, заљубљен у продавачицу из 
Амана? Волео би рећи: „Тако љубав сина-делфина машинира“, али рећ ипак ћеш да 
си класа, а не – искрено – перверзни тата се примио.


