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ЦЕНА

4 ДИНАРА

БИК
Рогови ко путоказ успеха
биковима сасвим добро служе
јср оружјс све што живи има
па и мајске бодљикаве руже

Крава свету даје све од себе
да је музу сви имају права
свс се о њу и чсшс и гребе
свс сисаре она издржава

Мудраци су вични да од бика
вола вучи подобнога скројс
да што мање буде неприлика
ту су људи да Природу штроје

Пут је кратак од бика до вола
слично као од коња до вранца
да тс не би упрегли у кола
не дај да ти откину
муданца

... јер бик је
муж од
краве
а во јо ј

сестра...

Ноћ је мајска али ти сс не да
усањати оно што си хтсо
већ ти кроз сан нромичу говеда
која си у будном стаљу срсо

Док поздрављаш другаре и знанце
и креветац трудом испуњаваш
видиш да си појео гованце
што си ту ноћ могао да спаваш

У сну сномс мсђу воловима
крв се нс да мсрити са водом
како много заједничког има
накот људкси са рогатим родом

И зато се питаш непрестано
откуд дан да ноћу поблесави
ил је стварност стање од сна знано
ил се снови дешавају јави...

ТУМАЧ ПОГАЂАЧ
... КО САЊА ЗВИЖДАЉКУ...

- Подмладиће се, јер ће му све поћи уна-
трашке.

.. КО У СНУ ПАДНЕ У
КРЕЧАНУ...

- Добиће пензију пре прве плате.
-.V -.V *

... КО САЊА СА
ЗАТВОРЕНИМ ОЧИМА...
- Одлично познаје сан.

* * *

... КО САЊА ПОДНЕВНУ
РОСУ...

- Ритнуће га ташта.

... КО САЊА КРАВУ КАКО
ЖВАЋЕДУВАН.

- Боље би било, да му крава пуши.

... КО САЊА ПОКОЈНУ ТЕТКУ.
- Нека се прави да је не познаје...

ГОРЕ ТЕ КЈБУЦА, ДОЛЕ ТЕ ТУЦА


