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МАША СЕНИЧИЋ

ПЕТОУГАО

два

у мојој непрегледној улици
један човек свакога дана
шета два истоветна пса,
заиста, потпуно идентична; 

ноншалантно се носи
са овом удвојеношћу! 
рекла бих да код куће има близанце
двоје улазних врата
два пара истих ципела
две супруге 
и још једног 
себе

о истини

прошлог маја 
украла сам књигу поезије 
Војислава Деспотова
и није ми било жао 
јер иначе никада 
не бих сазнала шта је: 

1) сапун
2) смрт
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на гробље ти уместо цвећа доносим космос

мртве јелке чекају
да буду упрегнуте у гломазне венце
док осакаћено цвеће васкрсава
међу километрима прљавог мермера;

за то време, чувар Алеје великана
држи чврсто своју шољу кафе, 
усправан као генерал!

мајка ме је научила да увек 
откинем половину стабљике 
пре него што је оставим, 
јер ће у супротном да је украду
и за превисоку цену препродају 
неким другим тужним људима
који верују да та прецењена биљка
значи сигуран доказ њихове патње; 

моје жеље за данас лако је набројати
на прсте једне просечне руке: 
одрубити главе мувама,
плакати од њихове досаде,
лећи између парцела
и бројати птице које урлају 
као да знају да је космос
само зрно прашине
на излизаној мапи Европе

за то време, чувар Алеје великана
држи чврсто своју главу, 
усправан као генерал!

најневажније

никада ти нисам рекла 
да твоје привремено купатило 
мирише исто као тоалет
моје прабаке, продат 
будзашто и редекорисан
у јефтине туристичке сврхе; 
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не знам да ли је то на влагу
или је просто на туђу прошлост,
али мирис је тежак 
као предратни регал 
и непоколебљив
попут изгладнеле луталице; 

никада ти нисам рекла, 
али често уђем
да ту оперем руке и онда
пустим воду и само стојим
уз бледороза плочице,
затворим очи и призивам 
пешкире, сапуне и звукове; 

када ти једном будем рекла, 
биће то најневажније
о чему ћемо говорити

прекосутра

када се буде говорило о будућности
замишљај ме као зграду,
замишљај ме као национални парк,
понашај се према мени 
као према туђој рођенданској прослави, 
захвали се на торти и иди кући
пре него што те неко 
буде препознао; 

када се буде говорило о будућности, 
ти немој 




