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ОВЦА
...Како се благост јагњета
претвара у тупавост овце.
Никад не би толнко порасли
да ко мали нисмо траву насли...

Први април празник од оваца
прослављају други кроз шишање
од будала ништа се не баца
јер их има све мање и мање

Чувај се од туге крокодила
и хранљиве каљуге и љаге
кад си рођен првога априла
можда си на свсту кобојаге

У стварности можда те и нема
ту су други да о томс брину
ти размишљаш шта ти живот спрема
а већ су те ближњи на брзину

Предводника мало јс ована
свет је широк са жртвама крцат
јагањаца има ко гована
јадан расте да би био прцат...

Пита овца свога друга овна:
Докле ћемо да једемо
говна
по граду нам наша
деца блсје
што од сидс
што од
гонорејс...

Виде ован да
га ко основца
зајебава дру-
гарица овца
па јој рече: -
Иди у планину
носи се у пичку
матсрину...

Пробуди те ако си без новца
Ко те шиша подрезује крила
Не пристаје нико да је овца
у сну чак ни првога априла.

Хтео би да пушташ голубове
на слободу али ти се чини
понајбољи како је за ове
кавез место пернатој живини.

Шта ти вреди што не знаш за себе
када сањаш како се сну хоће
буди срећан докле год си ждребе
и проводиш ноћи крај Самоће

Не жури се приекаће гробар
Свако ко је легао да спава
посао јс направио добар
јер се јава у сну проветрава...

... КО САЊА ДА ПИЈЕ ВОДУ ИЗ РЕШЕТА...
- Утешиће га флаша.

***

КО САЊА КУМА У КУПУСУ...
- Кајаће се због туђих грешака.

* * IV

,. КО У СНУ НАЂЕ ПА ЗАЂЕ...
- Када се пробуди, нека види шта

ће.
***

... КОГА ЖЕНА ПОДРЖИ У
СНУ...
- Нека се не буди.

-А * *

... КО САЊА РЕП ОД СЛОНА.
- Толико ће добити, приликом

расподеле.
* * *

КОМЕ У СНУ НАЋУ
ЗВИЖДАЉКУ...

- Наћи ће му је и у гаћама...

ИГРАЧКА ПЈБАЧКА


