
414

ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

VI BER PUNK*

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
не ко ри стим мо зга, не ко ри стим мо зга,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга, 
она са мо при ча, при ча и при ча,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга
о Ам стер да му, ци пе ла ма, ро кен ро лу,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
не го во ри мо, не, исти је зик, не,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
до ла ри ма пла ћам орал не сли ке,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
не ко ри стим мо зга, не ко ри стим мо зга,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
не ко ри стим мо зга, не ви дим сли ка,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
она љу би, она лу ди, она се ди ра,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
ка ко је до бро, је зик без мо зга, 

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
ди ги тал не сли ке, пик се ли, сли ке,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
на вра ти ма чу да, вра ти ма пер цеп ци је,

пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга,
она лу ди, она при ча, чу де жа не бо!

* Из пе снич ке књи ге у ру ко пи су Жи вот и ја смо квит!: vi ber punk по е зи ја.
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пи џа ме

Све пи џа ме ово га све та,
све пи џа ме, 
све пи џа ме ово га све та,
све пи џа ме...

Обу као сам до њи део,
не ки ста ри, ко ји имам,
ни пи џа ме ви ше не мам,
ни пи џа ме ви ше не мам, 
као ста ри до бри Ле њин,
акро ба та по бљу зги, мо сту,
но сио их но ћу, да њу, 
ко под га ће, по сне гу, гра ду,
сву чеш ло не око де вет и 
‒ у кре вет.

Све пи џа ме ово га све та,
све спа ва ћи це, 
све пи џа ме ово га све та,
све пи џа ме...

А има их бор до, ка ро,
ле пих као дој ка, бре сква, 
у њи ма не што та ко лич но, 
та ко на ше, као мле ко,
ни шта но ћу ни је бли же,
не све сно ме, Бо гу, ко жи,
са Ду на ва ве тар ду ва,
фе тал на ин кар на ци ја,
ни Ан дрић ни је бли жи на ма 
‒ од пи џа ма.

Све пи џа ме ово га све та,
све спа ва ћи це, 
све пи џа ме ово га све та,
све пи џа ме...

Са ња ју нас оне, дуг мад, 
са ња ју нас те пи џа ме,
па муч ни нам сно ви та да, 
не го кад смо на ги, го ли,
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са ња ју нас дуг мад, оне,
са ња ју нас те пи џа ме,
мек ши нам ор га ни та да,
не го кад смо мр тви, бе ли.
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ул тра звук ср ца

Ра ди ср це, мо тор ра ди,
ко швај ца рац ср це ку ца,
ко смос ра ди, BMW ру ла,
ште лу је га Бо го ро ди ца,
а ма ће хи, учи те љи ци
ин клу зив но де те му ца:
Иии-ма је ее-дн о с’нце,
Иии-ма је ее-дн а зве ее-зда !

Ра ди ср це, ве че па да, 
прет ко мо ра, па да згра да,
не ма сун ца, не ма зве зда,
не ма ме не, Ен ди Ги ла,
са мо ехо, ср це шу шти, 
пост панк та лас, ул тра звуч ни:
јошшшшшсссххх, 
јошшшшшсссххх...

Ренд ген ср ца, Си он бун ца,
ку ца ср це на иде је,
ин клу зив ни зу би ра де,
цво ко ћу са ба ри ка да:
на ча ши цу ра ди ср це, 
на ке ро зин, стран пу ти цу, 
ср це ку ца на ште ср ца,
ру ла мо тор, та лас смр ти, 
Нар ци са пак Ехо во ли,
љу бав је тек од јек, сле па:
јошшшшшсссххх, 
јошшшшшсссххх,
хо ћу још, хо ћу још, хо ћу још!
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ср би у 21. ве ку

На пи са ћу по ру ку и клик ну ти сенд,
на же ле знич кој ста ни ци Марк со ве са бла сти,
клин ци др же те ле фо не у ру ка ма,
клин ци не ма ју ру ке,
Ср би у 21. ве ку, аа аа,
Ср би у 21. ве ку, гр ррр,
у Кнез Ми ха и ло вој пе де ру ше и тре нер ке,
имаш се стру, бли зак си са њом,
Сплав Ме ду зе у мо јим хла ча ма,
дла ке ис под па зу ха, ми ши ћи ис под дла ка,
ser pen ti ne, да,
хлад новре ло, аха,
Ср би на до мак дум зде ја,
Ср би на до мак дум зде ја,
љу ди во ле но вац, ка фу, оруж је,
љу ди жде ру, ка жем ти, ох, жде ру, 
љу ди има ју 5 ‰ ал ко хо ла у кр ви,
Но ви Бе о град, ро штиљ, апо те ка,
Ср би у 21. ве ку, аа аа,
Ср би у 21. ве ку, гр ррр,
до бра ти је ма ши на, сме шиш се,
краљ си мај му на, кај ла, se xi, 
имам кан цер, 4 ги га, гр ррр,
ре жи ас фалт, бил борд, аха, 
ser pen ti ne, да,
хлад новре ло, аха,
Ср би на до мак дум зде ја,
Ср би на до мак дум зде ја,
био сам у Бе тон ха ли, про ђе и тај шит,
ле па па но ра ма, све је фал си фи кат,
пу шиш ау спух, 5 со ма евра,
Ср би се пла ше про ма је, бр рр рр рр рр,
Ср би се пла ше ду ва ња, и то је то,
Ср би се пла ше ду ва ња, во имја От ца,
Мо би Дик на пе шач ком,
осе ћаш ли што и ја, аха,
уби ли смо га, уби ли чо ве ка,
иде мо, дра га, у га ћа ма, аха, 
ser pen ti ne, да,
хлад новре ло, аха,
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Ср би су на до мак дум зде ја,
гр рр, аа а а а а а а аа,
Ср би на до мак думздеја!
Ха-ха-ха-хи-хи-хи и и ии!
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по ру ке су без гре шне

По ру ке има ју гре шке,
то ли ко гре ша ка,
по ру ке су гре шка,
по ру ке су без гре шне.
За то ку цај, пи ши, пип кај,
не ма ри за је зик, сло ва,
пра во пис, гра ма ти ку,
пра во пис, гра ма ти ку.
Ка да ли жеш еу ро крем, 
жен ске гру ди или ра ну,
ма риш ли за је зик,
пра во пи сно ли жеш ли.
Ко ме тре ба ло ги ка,
ко ме тре ба ко рек ту ра,
гре шка, пре ступ на ма тре ба,
она гре шка без по ре кла. 
На ма тре ба је си но,
на ма тре ба не скрај но,
јер по ру ке су bel les let tres,
ex pon to епи сто ле.
Без гре шан на смрт бу ди, 
та ко ма ло он лајн пи смо,
бу ди пра зна шам пањ бо ца,
за кон цепт астиг ма ти чан, 
у га ће ру ке не за вла чи,
у ди ги тал ном ра ју жи ви,
Со кратба би ца is typing,
ам не зи ју ти по ра ђа.
Без гре шан си, емо ти кон,
не из бљу вак ћи ри ли це,
са мо ку цај, чак ни ре чи, 
вр хом пр ста ни жи сли ке,
а гво жђем кад те уда ре,
гла ву for ward via vi ber,
до дај дој ку, мај ке мле ко
Me rry Christ mas, кри глу пи ва,
смај лиХи тлер, смај лиЧе,
жу тих лоп ти ца ви ше од Ки не за

(Шта се гу зи те, бре?!),
сај бер пи ле, у кљу ну ср це,
ма ли ти гар од сре ће ска че,
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Са у рон у чи ту љи ци,
ис пла зи му је зи чи ну,
дис плеј као ико но стас,
Миљ ко вић са оре о лом,
ан ђел чић са пе то кра ком,
Исус бај кер, Исус бај кер,
I’m lost in the stic ker mar ket.
Vi ber је сте ли му на да,
то пла као На о ми,
у ча ши пе ни не ста ја ње,
пул си ра ко шу паљ зуб,
зна ко ви нас жи ве, пи шу, 
ко ма че нас екран ли же,
ли жеш пр сте, аф те ни чу, 
љу биш ста кло ко ико ну, 
de le te:
ухва ти ти их ни кад не ћеш,
као на па пи ру ре чи,
не чи та ју се оне два пут
‒ сли ке ле че дис лек си ју!

А лам пи ца треп ће, те ле фон на si lent,
су тра ће би ти 4o war mer than to day,
не ко ме во ли, уда ра у гла ву,
не ма гре шке, не пи сме но ме во ли,
ли же по ли цу, љу би у че ло,
без гре шно крат ко ни шта ме во ли.



422

мо ли ла је, мо ли гри зе

Да, хлад не сен ке, хлад не бо је,
бол ни це у ва зду ху,
стју ар де са слу жи осве же ње,
без ре фре на, без ре фре на:
ра дар не ре ги стру је наш лет.
Ти ши на је, ка сно за при чу,
не мам па сош, ди јаг но за,
шприц је пра зан у со не ту,
до био сам па ре, пла ту, 
по ве ћа на је, зар не?!
Пи та ња се зно је, ру ке,
афек ти раш, зво цаш Бо гу,
за бра ње не шет ње гра дом,
кри стал мет на су тли ја шу,
је ду љу ди, гло ђу ко сти, је ду те.
Пти це ле те, не во ле ви си ну,
у ва зду ху је pet shop, да, 
скок па до бра ном с твог ра ме на,
је дан чо век, жу та ци гла, глад,
од ки ки ри ки ја пу тер, џем и џез,
ча роб њак из Оза, ча роб њак из Оза.
Чу паш ме, кре те ну, из ви ни,
пор но гра фи ја, га стри тис, шљи ва,
мо зак на жа ру, мо зак на жа ру
опу сти се, ски ни, зо ве се Мо ли,
no fu tu re for you, no fu tu re for me.
До зи раш ми ноћ, до зи раш ва здух,
ру ка па да, ма, па да ру ка,
обла чиш ми син те тич ку ко шу љу,
зво ца мо Бо гу, Си ну, Оцу,
за у да рам, урин, бе ли лук, да.
А Мо ли ла је, Мо ли гри зе,
псе ћа нам је пла та, зар не,
ср це ми је на ужа ре ном пе ску,
хлад не сен ке, ва шке по те лу,
по лу пла ви дим, цр на вра та сна,
ох, до сад них ли при де ва,
ох, до сад них ли сти хо ва.
Ле жим на свом ме сту, у углу со бе,
у по след њој гла ви Улик са,
ср це ту че, гру ди ми ри сне,
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же лим да бу дем твој пас,
да бу дем твој пла нин ски цвет,
у пра зној ло ба њи Улик са,
да бу дем твој цвет, хо ћу, да,
зво цам, леб дим, ла јем, ре жим, 
да бу дем твој пас,
да бу дем твој пас, да!
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vi ber punk

шта ра диш ве че рас, хо ћеш на пи ће,
yes, смај ли, ви ди мо се, да, 
бо ли ме гла ва, те жак је дан,
ре зо лу ци ја 13 ме га пик се ла,
до ђа во ла оде ова зе мља,
шам пи о ни смо у бро ју ин фарк та,
да ни ло киш умро ко чо век,
ан ти би о тик, бру фен и ра ки ја:

vi ber punk ‒ vi ber punk,
vi ber punk ‒ vi ber punk,

ба цио сам мо ни тор кроз про зор,
да про ве рим ле тјет ли зна,
кит мун тв у хо тел ски ба зен,
и још је дан, учио их да пли ва,
не ша љи :), ша љи пи ле,
усне, кри глу, ср це, бљак,
ку пи бре скве, хлеб, па ште ту,
ја вљам се ка сни је, срећ на но ва:

vi ber punk ‒ vi ber punk,
vi ber punk ‒ vi ber punk,

ко ли ко си пла тио, су пер, сни же ње,
а ко ли ко ко шта ва зду ха грам,
ка да ћеш до ћи, ко лапс у гра ду,
ки ша је ов дје, до са да, ма,
умро је Ле ми, гр лим те, цмок, 
нир ва на, нир ва на la trionferà,
не ра ди wi fi, ко нек ци је не ма,
оти шла на ка фу, од ле пи ћу, да:

vi ber punk ‒ vi ber punk,
vi ber punk ‒ vi ber punk,

зе мљо трес био, сти жеш ли ви ше,
гла дан сам, умо ран, џан ки фуд,
и ја сам ан др о ид, те бе сам глад на,
пла не та у пла ме ну, ко ји је дан,
на пи ши ми не што, на пи ши ми не што,
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тек уз вич ник, сло во, исто ко ју че,
хри стос се ро ди, та ко не што, дра га,
god sa ve the qu e en, пне у мо ни ја:
 
vi ber punk ‒ vi ber punk,
vi ber punk ‒ vi ber punk.




