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ИРЕНА ПЛАОВИЋ

РАЗГИБАВАЊЕКЉУНА

ЈАНУАР ЈАНУАР ЈАНУАР

Тврди бродови уклизавају, ћути
Нема дикције која може да опредмети луду декламацију сна
Нема довољно дугачког стиха ни довољно истањеног стакла да се 

посече с насладом
Језик песме
Нити се може назад угурати тај пампур
Ко не излапи опијаће

Стене и солитери
Стене и солитери њишу се с душама (палме)
Глуве су те висине
Боле та мора ти плочници
А лице једног искушеника зјапи
Недоступнимужитком
Падајте браћо и тако даље

Хумано, или флорално
Са добрим отупљењем
Word је челични прстен пластични поклопац чисти залог
Празан од сваке сигурности
Возови више не иду, да би се убрзали

Вечерњи ти се колач гуши у стикерима
А с мојих вишања отпада 
Такозвана целина
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Такозвана семантика
Такозвано препуштање
Није смрт за будале

Још једну пијану тастатуру, господо,
Суботњем мору чија је
Хрид био овај мој потоњи
Гробље парк каменолом
Где се сусрећу бактерије
Много пре наших митова

Још једну пијану артикулацију, господо,
Срчаних закашњења
Још једном вратић под светло сечиво наде
Уместо поклона реци ми:

РАЗГИБАВАЊЕ КЉУНА

Ова предратна трошна нема
Темеље има теме
С меканом иглом унутра
То је унутрашњост изван
То је унутрашњост изван
И лако ми се пуни вилица маком
И лако ми се чаршави преплићу неповратно око ногу
Ево расте унутрашњост себе расте посађена 
Мачка ураста у висину пепела израста
Из степеника и ГОРИ
Дува у дланове смирена у окретање главе дува ми
У зупчанике под петама од неповратних жлезда
То је унутрашњост изван
То је јединство дувања под притиском
То можда није шкргутање или одјек
Зановетања то сасвим несигурно јесте
Јато длачиста на дугуљастом листу у мојој утробној торби
Зазеленела магнезијумска ружа која се
У свом белилу претећи
Претаче у памук то је
Оно што не напипавам унутра
Наше последње гребање моја сорта
Непознанице моја индиго маховина
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Перје се воском занело у комад у целину
Сада је само као твој живот док ме придржаваш
Као унутрашњост изван сауне наших слагања
Није то више намрштени занемели детокс и његов етос разгибаног 

језика
То је обично распадање
Огрлица од модрих зуба
Прснокрозпрштањепрвепросторснепрозакпролепсе
Праведно
У киселкасту бочну данашњицу, све што ме нема
Нутрина нутритивне изванунутрашњости
Са увек присутном потенцијом зеленог јуна
Мале гугутаве инстаграм револуције

И тамо где је горео угриз медведа сада је
Крвовидна јамица одраног урлик цвркута
Док се не зачне
Док се не поврати неки дестилат певања
Док се унутрашњост изван не изврне у трзај
Носи ми оксидансе у лила капке ЖМУРИМ
Изневери ми меко непце кљун да остане тако
ПРАЗАН да може да научи акробатику језика
На прагу туђе куће
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ВЕЛЕЛЕВА

Као нико не зна ко је Лева
Лева Лева варајућа, непоучна, пуна свега
Лева низ дрвореде маскирна
Буба нерђајућа, онестварена
О не то није мистерија
Лева без свега
Морате уз те гребене

Лева Лева скривјућа
Препоучна, сума снега
Лева низ кишобране
Законска испошћена
Квасац и бесмислице
Лева на етанолу
Пробијте се кроз чешљеве

Четкица Лева
Моје мало истезање
Лева низ трепавице
Skin care Лева
Кер кер Лева
Левасутра
Црна грејалица
Без падобрана Лева salto carnale
Вама су потребне уши

Спољна Лева ринфуз Лева
Црвен бојлер пешчан пешкир
Лева по кршевима чиода крвна супа
Закинута Лева, зготовљена у котлић креме
Лева на гелу растућа надражајЛева
Хохохо Лева чистите
Оџак, чистите оџак

ЕнтероЛева, путер Лева
Недовршен маникир кикирики семенке у овим коврџама
Настањена Лева, замандаљена
Тридесет трећи степен слатка тачка
Лева у тачкицама сувише правилно просутим
Магична као крпа Лева је рт а
Вама пулсира глава
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Лева је као нешто супер без смрти
Жива рупица Лева вина и обојена
Лоптаста и забијена у мреже окречена
Лева командир Лева пвц барикада
Лева окуражена дели се на парчиће грча
Ви сви пете на плафон

Там там Лева моја гошћа армирана
Крчма коска хрскавица
Лева над ливадама
Лева над Левантом укрчкана
Потклобучена Лева улубљена
Лева ван топломера сауна
Сви на знојење

Бураз Лева
Као, нико не зна шта је Лева
Лева у панталонама
Лева на Зејтинлику уплакана
Левање на ролетнама
Преурањена
Разбиигра плачибрига
И 
Обливена
Лева
А ви се покајте




