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Сенима моје куме Тање Поповић
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СВЕТИ ЂОРЂЕ א

Постојао је тренутак 
Када се Свети Ђорђе нашао пред девојком 
Диоклецијановом женом Александром 
Коју је требало да спаси од змаја 
Kад се нешто у њему сломило 
И није знао како да је поздрави 

Да ли јој је рекао 
Да је као најлепши плод 
Мирисног дрвећа са истока 
Што је жарко желео 

Или је само стајао у оклопу 
Знојећи се испод 
Тешког металног шлема 
Који још није био ореол 
И поздравио је 
Како су се увек поздрављали

 ”Инспирисано песмом Алкинооса Јоанидиса „О Светом Ђорђу א
(Αλκίνοος Ιωαννίδης ‒ Τ΄ Άη Γιωρκού).





ЧИШЋЕЊЕ КРВИ





 НОВО ГРОБЉЕ | 11

ГОСТ

Постојиш само као сенка
На плућима
Kоја се види на рендгенском снимку
Ту си 
Без сумње
Али никоме није драго због тога

Ту си као последица
А бићеш и узрок
Не можеш се отписати као нешто
Пролазно
Небитно
Бенигно

Ту си 
Без сумње
И никоме није драго због тога
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СИМПАТИЈА 

Понекад док стојим поред прозора 
Пушим 
Перем судове 
Лежим у кревету
Мало накривим главу на леву страну и затворим очи
Наслоним се на раме човека који није ту

Са тобом је интернет бољи 
Од месеца који се види у води 
Када је топла ноћ 
И нешто је заталасало 
Површину језера 
Само мало

Није ни све за људе 
Јер да сам те једном дотакла 
И видела ти осмех себи близу 
Можда би се створио нови свет 
А коме то треба
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МАЛА АУТОПСИЈА 

Седим у својој соби у Лењинграду 
Напољу пада снег 
Унутра 
Имамо малу аутопсију 
Расекла сам грудни кош и направила Y 
По томе се у филмовима недвосмислено зна да је неко мртав 
Набрајам орган по орган 
Ово је његово срце 
Оно има 340 грама 
Јер је мало теже од срца других људи 
Враћам га 
Плућа прелепа готово да се мој дим не види на њима 
Врло сам задовољна 
Враћам их 
Јетра глатка и лепа малтене војничка
Помилујем и вратим 
Жучна кеса изузетна 
Црева 10 пута дужа од дужине тела импозантна 
Желудац пун здраве хране 
Враћам 
Слезина складишти црвена крвна зрнца баш како треба 
Свих 100 грама панкреаса сјајни 
Враћам 
55 литара крви боје пријатне оку 
Сипам назад 
И пошто ово није филм он седи поред мене и мршти се 
Зашивам
Све је на теби лепо љубави
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*** 
 
На пољани је једна кућа 
Ту ја живим 
Све је сиво-жуто мада се боје не виде добро од магле 
У Русији смо 
Ујутру музем краве 
Увече седим сама поред пећи и читам 
Имам једну метлу



 НОВО ГРОБЉЕ | 15

ЗУБИ 

Јуче је била жена да спреми стан 
Скувала кафу себи и мени 
Kад је отишла испразнила сам филтер 
Направила омлет бацила у канту љуске од два јајета 
И ону кожицу од сланине што се не једе 
Исцеђени грејп 
Kупила сам ново паковање тоалет-папира 
Па сам извадила једну преосталу ролну и кесу бацила 
Стару пасту за зубе исто 
У продавници није било нормалне па сад имам дечју 
Пише узбудљив воћни укус и исти је као кад смо били мали 
Један исцеђени лимун 
Празна кутија лекова 
Празна пакла цигара 
Нисам мачкама још купила ново паковање хране 
А бацила сам вечерас празно старо
За вечеру сам јела шаварму 
Размишљала сам читав дан о њој 
И враћајући се кући с посла је узела
Бацила кесу и папир у коју се пакује шаварма 
И плаву салвету којом сам се обрисала 
Испод свега тога је твоја четкица за зубе 
Дабогда ти сви поиспадали


