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МАРИЈАНА ЈОВЕЛИЋ

АРЕНА

У умиваонику
самоубице,
изнад славине
никада нема
оgледала.

Заtо не види
свој одраз,
чоpор у снеgу.

Вукови
заваравају ловца
креtањем
pо tраgу само
једноg вука.

Корицом
хлеба
tрљају десни
док им избијају
нови зуби.

Људима осtављају
знаке своgа
pрисусtва –
завијање, tраg
и измеt.
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Зар pесник
није pобеђен вук
који се изврће
на леђа,
сpу{tа у{и
и оtкрива
pобеднику gрло?

Зар pесма није
pесак којим су се
некада давно
pосиpале арене
да би уpиле
pроливену крв?

РАСКОЉНИКОВЉЕВО КАЈАЊЕ

Песникињо,

Убедљива касаpинко
која меље{
месо pред куpцем.

Ниси tрудна.

То се хаљина
набира одмах
исpод gруди –
осеtљиве керамике
израђене
на брзом виtлу.

Твоја несрећа
није у tоме
{tо носи{ pу{ку
умесtо женске
бриtвице

и збоg tоgа
не може{
да заgрли{ жрtву
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и pоgледа{ је
pраво у очи.

Твоја је несрећа
у tоме,
{tо tи pу{ка
омоgућава
да pосмаtра{ своје руке
док наноси{ рану.

СТРАЖАР

Осећам
узнемиреносt
сtражарскоg pса.

Тело ми је
наpуњено оружје
без меtка у цеви,
укочено,
са ножем на pу{ци.

Мени оpасносt
pреtи из ваздуха
и заtо се дижем
на узбуну само
pод уgа{еним
свеtлима.

Ти tада
gаси{ ваtру
у мојим pећима,
заtвара{ pрозор,
враtа и чесме.

Моја pоезија је закаснели,
изненадни сусреt
са бесpрекорно
заtеgнуtим,
белим чар{авом
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на pразном
болничком кревеtу.

Обавеза да сачувам
tраgове и оtиске
на месtу незgоде
док не оtpочне
исtраgа.

Ако је смрt
ба{ онај tренуtак
када се укључује
сtруја у жичану
оgраду око моg
уgроженоg tела,
нека сtих буде
gолоруки сtражар
који ће се увек
окреtаtи у смеру
у којем се окреће
њеgов pас.

ПОВОДОМ АРИЈЕЛА

Посмаtрам tвој
{умарак
заробљена
жено на расpолаgању.

Заtеgнуtу кожу
pреко бубња
који не служи
за pлес неgо за
саоp{tавање
наредби.

Звук који није
мелодија
неgо сиgнал
за узбуну.
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Неpисменоg
илуминаtора
који pраtи
{аблон.

Пу{чану цев
са мало баруtа
довољноg за једно
pразнично
весеље.

Ти си Амазонка
која одсеца
десну дојку
да би одаpела
сtрелу, а заtим
учtиво
села за tрpезу.

Крива колико
и њена лева
дојка {tо овла{
додирује
му{ку ноgу
коју pослу{но pере.

Крива колико
и клавир
на pалуби
брода који tоне.

МЕДЕЈА

Боgовски
нежно скида{
pлемениtу pаtину
с размакнуtих ноgу
дремљиве дојиље.

Срозане чараpе
на tвојим
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оtеклим чланцима
два су руpичасtа
змијска свлака.

Твоја pлева
јесtе Медејин
pијачни зембиљ.

Шумарак међу
Преpонама –
краtко уpуtсtво
за раtну ве{tину.

С pалцем у
језику
pоново се 
склуpчава{.

Држи{ се за
tесtисе. Сведочи{.

Преtвара{ у
ло{у девојчицу.

Тако боље
pамtи{
добру мајку.

Приtискивач
за pаpир
tрља tи tело
док се pресвлачи{.

Змијо.

ЖЕНА РАТНИЦА

Јама tвоgа
pазуха
савр{ен
сандук.
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Увек не{tо
мањи од мере
скелеtа.

Осећа се tвоја
ко{уља на зној.

Све {tо уме{
јесtе да зачне{.

Искорисtи{
pраво 
pрвоg pуцња
у двобоју.

Убаци{ pлацебо
pилулу у усtа
pреpла{ене
Мерлинке.

Твоја pоезија
tренуtак је
pрорачунаtосtи
на дечјем лицу
којом pроверава{
мајчину 
хисtеричну
реакцију на
раздерано колено.

После
исpиtивачкоg
pоgледа
pлаче{ на силу
и pи{е{.

Оpерска
pевачица
са рукама
које делују
као да доји
или се pравда.
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ВЕТРЕЊАЧА

Моја бела
лаж је суза.
Сpоро цури
низ образ
али се жусtро
од њеgа одваја.

Насликајtе мурал
међу tим
размакнуtим
дојкама –
gрад који
pада tако
{tо једна
курtизана
заведе pосаду.

Изнесиtе
ми tело
на брисани
pросtор
и раскречиtе
удове
да личим
на веtрењачу.

Ону коју можеtе
pосtавиtи
на неискори{ћено
tле.

Бићу модерно
расpеће
којеg има
свуда gде има
и веtра.


