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Глорија суноврата 

Инфекција 

Живо сећање. 

Чезнуо и маштао. 

Трептај трајања доводи успореност. Непријатност брза, згажена 

подстицајним мирисима. Зелена срцоликост – невидљива и свеприсутна; шарена 

разноликост опипљива. 

Сноликим обузима бојама стварност. 

Кроз баршунасто шушкање пастелних лахора. 

Са упијеним ехом ватре. 

Опијен кратко био, а од сада дуго биће. 

Зашто тако дречаво слаткоћом сад свиће? Зујање... Тишина... Неопходност 

сувишности себично се понавља. 

Пречесто убијена украшава. Немилосрдно. Жива стално осваја. Свуда и увек. 

Поунутрење несвесно. 

Живо сећање. 

 

,,Предамномјенепрегледнозеленило...потрчаћу...” 

,,Штагледаш?” 

,,Гдесам?” 

,,Утамници.” 

,,Слепсам.” 

Црно огледало 

Стрмоглави бескрај. 

Подневна колотечна обличја засењују. Вечно дивљење овенчаном. 

Експлозију тихе киселости. Измаглице оштар смирај. Левитирајућу топлоту 

плаветнила. Жутолику композицију поклича. Успаванку горућег...привидног 

циркулисања. 

Смењује згариште мозаика и колажа предано жалосно тами. Мљацкави 

кораци непрестано сада прате уједначено кристално добовање и потмуло куцкање. 

Злослутне рефлексије. Гротловски мрке сабласти бљескају. Страхови падају и 

питају. Црвоточно понирање. Грозомора. Лутам. 

Стрмоглави бескрај. 
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Бехусесусреладваводопадаподкалеидоскопнимрастињем. 

Струјалисутакоданисводвишенијемогаодарашчланињиховталасавиехо. 

Садасистокасвевене,светлостзасипасасушеневале. 

Једансеснажновину. 

Пашћечимпропуземртвисасећањемнауспон. 

 

Дезинфекција 

Усуд. 

Јутарња колоритна чудеса овог пута су бледа. Жедан мирис. 

Кркљање рањава. Сакати призива земљотрес. Вечно усахнуће – терор 

провалија! Тајац скока патње. Растакање наде и згушњавање кајања прождиру дно 

кавезолико: све је једно, све је једно, све је једно, све је једно, све је једно. 

Усуд. 

 

,,Мукамије,”завапидериште. 

,,Штасијео,кретенчино,”одвратинервозноауторитет. 

,,Ништа,размишљаосам.” 

,,Нелажиме,такообезглављеннисимогаодамислиш!Моменталнодаси

отишаопосвојутинтару...ирециимдатијевишенеодшрафљују!” 

 

Неизлечива дијагноза 

Успење бескраја?! 

Падом се ублажава мора. Ехо врисака милује тмину. Пастиш животињске 

чулности овде не обитава. Овај амбис је другачији, изолован (а такви су сви 

напослетку), најдубљи (још није видео свој крај и никада неће), 

најнеприступачнији (колико је само њих нестало у недођији која га окружује), 

најлепши, најпоштованији и најпрезренији, у својој тајновитости. 

Негде далеко, изван, осипају се накупине у сопственој узалудности. Она 

лабилна спона - створена, истренирана и одлучна да буде јака - све више пуца. 

Одрон за одроном. 

Тамо се подстиче спотакнути камен, а овде се спотиче подстакнути. 

Проклетство свуда, идеал нигде: садејства несагласна и несамостална. 

Један више не чује буку. У најдубњем понору хуку снегова ветрови вуку. 

Сунце гризе у срцу ове бљузгавице. Одатле, к'о из Нава, смеје им се лава, ту, где 

беше трава. Кувајте наопако! Повраћање гута регресе, преживели су ретки. 
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Епицентар, ореол, одриче и евоцира дугу обасјавајући сиве сенке; кротак, снажан, 

загонетан - редак драгуљ из дубина. 

Успење бескраја?! 

 

ЧекаседаHomosapiensнеродиопетђубре. 

Прошлајевечност,променајошувекније. 

 

август 2014. 

 

 

 


