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ГЛАСОВИ

Марија Кртинић Вецков

ЗЕЧЈИ ТЕСТ
Кажу паре се кô зечеви
Кажу плодна је кô зечица
Из једног покушаја избаци 12 прдаваца
А жена мокри и после 30 секунди зна да ли је трудна
Некада је мали, крзнени створ мењао тај пластични штапић
Њени мртви јајници откривали су гравидитет 
Зец је умро, а ја ћу добити бебу
Рече срећна жена поред дисецираног леша

СИСЕ
Шимпанзе доје своје бебе пет година
Орангутани осам, девет. Гориле барем четири
Висе им на сиси док се пењу по дрвећу
Вуку гране док беру банане 
чврсто стегнуте уз брадавицу

А ти, Жено, не можеш ни шест месеци
годину, две...

Чему ти служе та два левка, те две купе?
Шта си мислила? Да им вредност расте кад те 
он штипа и стеже. Трља своје лице међу њих
док се осмехујеш, уздишеш, дахћеш

Из деколтеа ти провирују два извора која надолазе,
не са твојом жудњом 
Пуне се и празне као балони ракије на слављу
кад дете заплаче

Не, нису то сифони! Слагали су те!
Или су једном биле... То су само обичне кесе... 
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Истрошене и бушне. Цуре ко напукô плафон усред кише
Цуре и боле. Тврде су и лепљиве 

Можда су некад и биле твоје, те две сисе, сада су 
само њихове

БЕЛА КУГА

Крварим за своју земљу
сваког месеца
Пуним гаће да бих рађала јунаке

Пуштам крв да се слива 
право у родну груду
Појим је кô Топлицу Милана

Бројим плодне дана за отаџбину 
Ширим ноге за мајчицу Србију

Правим места у стомаку за синове
По препоруци чистим све XX хромозоме 
из материце

БЛИСТАВА

као након пролећног чишћења,
чекам првог госта
продуваних јајника

ластавица односи лето
а жута слуз плодне дане

дођи, не плаши се
трбух ће ми нарасти кô хлеб
мирисаће нам кућа на колаче, 
запршку и лук
постаћу све што си одувек желео
само залиј ово сломљено цвеће
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ПОБУЊЕНА ХИСТЕРА

Мора да су ме заменили у породилишту
Ма мора да су ме заменили у клиници 
за вантелесну оплодњу
Не би ме мајка такву родила

Карлица ми је срасла
Ушили су је до грла када сам последњи
пут иглом за плетење
чачкала мечку

Моја тужна и беспослена материца
сада лута дуж тела
Метастазира по другим органима
ширећи бласфемичне идеје
о револуцији

Црвеним словима пише манифест
Последње капи крви пролива
за своју борбу

А могла сам да будем
звезда 

националних митова


