
ФОЛИЈА Ш

Бошко Ћирковић Шкабо

Отворена књига

Београд, 2022.



Copyright © за ово издање Отворена књига



ФОЛИЈА Ш

Бошко Ћирковић Шкабо





ФОЛИЈА-Ш





7

ИСТОК

Да л’ да живим или скупљам тезе са СиВи?
Да л’ да осећам поље или пропадања мирис?
Да л’да чујем ноте или зујање машине?
Да л’ да видим боје ил› су све нијансе сиве?
Да л’ да осећам топлоту или мрзнем се од додира?
Да мисао буде слободна ил’ разума робиња?
Да ли да верујем ил› страшно да се бојим?
Да ли да се борим или само да се бројим?

Падам... али нисам за пад
Трудим се, устајем, овде, сад
Тече живот јер је Исток
Слободне капљице све воли Извор

Да ли да маштам или третирам озбиљне теме?
Да л’ да гајим наивну наду или проучавам чемер?
Да л’ да градим себе или да рушим зле проблеме?
Да ли због душе вечне ил› за модерно окружење?
Да ли „само песме” или нека прича дебља?
Да ли блатњав честар или сјајни фитнес центар?
Да ли загрљај ближњих или цели бели свет?
Да ли бити човек или трансиберменш?

Падам... али нисам за пад
Трудим се, устајем, овде, сад
Тече живот јер је Исток
Слободне капљице све воли Извор
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Паскалов тип:
Живи ко да има Љубави и Смисла
Ако си у криву, не губиш ништа
У супротном, ако ниси у праву
Вечан те малер чека на крају
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ФОЛИЈА-Ш

Агресивним плашљивцима не дам да ме тролују
Актуелним гласницима не дам да ме школују
Кад поједем чоколаду у канту oдложим фолију
Борим се за здраву главу и мисао слободну 

Груб свет
Луд час
Народ је подељен свуд баш
Једни се крпе од данас до сутра
Други га живе: Идемо, пун гас!
Варницу лагано баци ту УДБаш
Експлодира безумно насиље: Бум! Трас!
Шта тад, 
Моибрат?
Опет да ломимо свој град?!
Дебил и фолијаш:
Тренирам, читам...
Што више радим то схватам да нисам
Пресудно битан...
За глобалну причу
Ал’ не кривим никога другог за личну
Наука? Гомила? 
Ништа на силу
Ваља се успети сам на планину
У освит зоре
Осмотрити проблем
Боље проценити кол’ко је голем
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Који је удео тебе у томе
Који је угао и смер те борбе
Ко сигуран заклон делују овце
Ал’ дар слободе је неприкосновен

Агресивним плашљивцима не дам да ме тролују
Актуелним гласницима не дам да ме школују
Кад поједем чоколаду у канту одложим фолију
Борим се за здраву главу и мисао слободну

Наш пут
Твој траг
Успон на брдо где сви виде свој крај
Људи би више, ал’ варају чула
Гоне да мисле да сви нисмо нула
ван Извора силе... рањива трупла,
безвредне шкољке у песку, без духа
Да није тако се увери свако ко 
дотакне ближњег сопственим даром
Ту одгoворност не прихвати лако
и одбије на длану нуђено царство
Слободан човек у овом свету
cве вишу, временом, плаћаће цену
Или си ваксер или си фолијаш
Ко си да штрчиш од свих категорија?
Моје је име Бошко, од Божидар
Бесмртна душа је непокорива


