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Milen Alempijević

UMRUT U PARIZEVCU

PONEDELJKOM JA NE RADIM NIŠTA
ponedeljkom neko roni:
zubima premešta
sitno kamenje sa dna

ja ne
ja ponedeljkom ne radim ništa

neko se ponedeljkom
s decom igra:
diže ih iznad glave
i baca u vis ali
ona ne padaju kao da ih
svetlost povuče na gore

ja ne
ja ponedeljkom ne radim ništa

nekom je ponedeljak
za veliko spremanje:
rukave zavrne umoči ruke
u želatin ogledala
izvuče privuče izljubi

ali ja ne
ja ponedeljkom ne radim ništa

ponedeljak je dan za hobi:
progutam novčić i

pevam
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USPAVANKA
nema jutra da se 
ne prisetim

dajde o dajde
dajde duzule

uz nargile pružen
kao turčin

dajde o dajde
dajde duzule

slušam oca kako 
peva: tito brate

dajde o dajde
dajde duzule

slušam majku kao
peva: tiho brahe

dajde o dajde
dajde duzule

mrtviji sam od 
gajdaša

dajde o dajde
dajde duzule

tvoja mi je u snu
guzičica

dajde o dajde

daj nam govor naš
nesvakidašnji

GLASOVI



16

POZORIŠNA RUBRIKA
sinoć je
mimo volje teksta

lepi glumac
lepoj glumici
odgrizao bradavicu

gladan sam 
rekao je
a ti ionako
imaš dve

dobro kazala je
lepa glumica i
odgrizla uho
lepom glumcu uz
isto obrazloženje

prst mu je jedan
pregrizla potom
složio se samo izvoli
njih je ionako previše

onda je on njoj
odgrizao oblu
polutku ispod leđa
ali ona i tako više
nije nameravala da sedi

budući da je on
odustao od mirisanja
ona je uzela da 
žvaće njegov nos

dvoje talentovanih
briljirali su
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na vrhuncu
zagledaše se
jedno drugom
među noge i –

nastaviše
mimo volje teksta
oblapornici

a trebalo je
po zamisli reditelja
da njihova tajna mesta
zajedno otpevaju nešto
u završnoj sceni

umesto toga
gledali smo
bez igde ičeg
ples njihovih 
zubala

svejedno: uspela
improvizacija

bravo
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UMRUT U PARIZEVCU
čistoća je uzbudljiva
sofija irma cigler – ja
sanjam tvoje sapune

uzdiše ceo parizevac
kad pronosiš ptičju glavu
(nudeći čaj od perja)

svima budi se snaga
(a trigram tvog imena
seče li seče: sic!)

ako te bog uzme sebi
druge mi nema
poći ću i ja u tvoj umrut

(sve što izmislih o
tebi sofija irma cigler
istina je i ništa drugo)
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USILJENI MARŠ
da li i ja
da pokušam nešto sa
snovima svojih
vojnika

sanjajte auguri u šinjelima
pazite da vam se geler
ne zarije u organ za čuda

(čiji je život veći
u toga je veća smrt)

sanjajte redovi sanjajte kaplari
sanjajte poručnici i kapetani

(belina snega je
praznina samo:
beskrajni marš
crna kolona)

sanjajte ađutanti
sanjajte konjovodci
sanjajte kuvari

od toga se mesi slava
jednog sasvim sasvim
sasvim bednog čoveka

(čovečanstvo
lisičanstvo
krtičanstvo
leptiranstvo
isto je

sve)


