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ГЛАСОВИ

Маша Томановић

SUR 
VIVAL

Све речи су значајне и зато су казане
У гору смо отишли у мојој глави
Где су ме положили
Изван процеса нема ничега, то је опис страха
Али његова суштина је у њему
Он те зна, зато ти се обраћа као да си мала
Piscina гладовала и после уронила и било јој је добро
Опет кад се вратила

О па са сном
Чије је дете у сну
Да ли сви имају у сну родитеље
И шта ако је за некога
Да нема

Девица не зна док не постане делујућа
А тада је светац напустио кулу
И после не уме да се сети гласа којим су причали
Док лелуја по пољима

did you meet your fortune teller

не може се нестати
одмах након што се заврши
из своје перспективе
отварам врата
па гледам наизменично
бродски под и пучину
а широки рукави указују
тада када се несрећно вуку
на понижење лепотице и њен
необичан сан након ког је једно време била затворена
виле су бабе оне су старе и буцмасте
њихова лица су брижна пошто не умиру
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у мојој црној соби је само кревет
посвећење у потаји

На своме коњу
гледајући у његово добро око

ниси ти мени никад то рекла како је било
а сада је интересантно, настави

замишљена је прилика у даљини
иза ње је бистри поток
мирисни слап

пошто истина и жеља остају мутне
а тетурави мушкарац посрће по кабини
отвара врата
гледа наизменично бродски под и пучину

ВОЖЊА

Доста смо причали о том проблему
сада када се поново разрешио
деловао је још неприхватљивије након што се много пута покушало 
као необичан лоше схваћен пример
потпуно далек, нечији туђ запис на папирићима

још једном преусмерење
након уздаха сина који би ишао у Грчку
и тепања гласом меким од жеље
и на крају сазнањем да је његов отац
инструктор јахања
он уме све те ствари са коњима, воли коње

један од путева око аде не може уопште да се замисли са остатком аде
онесвешћује се цело лето
пада у аутобусу развлачи се код куће и спавање траје 16 сати
у 4 по подне се чује са људима

немој да одеш, све је необично на тераси
немој да се ругаш, шљунак по обали птице облећу ујутру
не може да ми недостаје, нисам био тамо
али баш замишљам атмосферу


