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Драгана Ђурђевић

ЈА НЕМАМ КОФЕР

АМАНЕТ

Пре него ли мрак сасвим падне,
удахни дубоко,
расколачи очи и разјари ноздрве!
Памти свим чулима.
Ко зна шта ћеш следећи пут затећи.
Пре него ли и последњи заћуте,
ти спакуј кофере.
Спакуј пре свега мисли, 
упрегни ноге
и иди тамо где глава је нешто више од скупа црта и фризуре.
Кад стигнеш,
затражи чашу воде, 
припали цигару иако нико не пуши,
чисто да не заборавиш одакле долазиш.
Не купуј тамо никада више него што ти треба.
Смишљај малене револуције.
Не прелази улицу на црвено.
Казне су превелике у сређеним системима.
Не ћути.
Тражи своја права, неко ће те чути.
Пред спавање не ламентирај, не носталгизирај.
Само фантазирај.
Сети се мене и ради све што не могу ја.
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ХРИДИ

Ја нисам била сигурна,
ни у ноћ,
која се развлачи,
ни у дан,
који вуче се.
Ја нисам била сигурна у себе,
да знам да пружим,
тек тако поверење,
тек тако себе,
теби,
који умеш да насмејеш,
који умеш да улепшаш,
дан који се вуче,
и мрак који нема краја,
тек тако,
загрљајем,
погледом,
а то нису мале ствари.

ИБАР

У Београду су оронуле фасаде.
Ја сам из провинције,
тамо су оронули и људи.
У Београду падају терасе.
Ја одем кући некад 
и видим како тамо пада памет.
Река је пуна пластичних флаша. 
Сива је свеопшта боја.
У Београд долазе странци
и шљокице можеш да видиш.
Често се чује туђ језик,
процвета цвеће по травњацима.
У малом граду покрај Раса,
травњак је сасушен,
деца пишке ноншалантно под мојим прозором.
Нема џепароша, 
ситних,
ал душа је реткост.

Pro~eqe /  51



ЈУЧЕ

Сутра је увек,
и нико га не дочека.
Сутра није никад сад.
Сутра је превара,
у могућности.
Увек ће постојати,
и никад се не може уништити.
Сутра је идеја,
да право је време,
да прави је дан,
после овога,
који се преживљава уз флашу.

КАО НА ЗАПАД

Јелена и ја седимо на зидићу,
пушимо пету цигарету у трећем минуту.
Побегле смо из школе.
Правимо план да са двадесет и две 
отпутујемо у Лисабон, за Нову годину.
Имамо план да отпутујемо са момцима.
Тада ћемо ваљда имати стабилне везе.
Бићемо сјајни студенти, 
можда нас већ тада неко упосли...
Талентоване треба зграбити на време.

Јелена и ја седимо у њеној родитељској кући.
Пијемо другу флашу укислог вина.
Гасим последњу цигарету из пакле.
Немамо посао већ две године.
Пасоши су нам празни.
Немамо момке.
Њен је некој другој направио дете.
Мој... мој се дезинтегрисао.
Имамо план да са одселимо.
Знамо како нам изгледају сви кофери пуни ствари.
Доста их је, ипак је то селидба.
Знамо где ћемо радити…
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Ја немам кофер.
Имам неку црну торбу, ал једна ручка јој се откачила.
Али знам да ће бити добро тамо негде,
где нема тмурних лица.
Знам да тамо људи плаћају картицом своју супу из кесице.
Баш нас брига и ако не буде добра храна,
вероватно ће бити удобан кревет.
Ја волим брачне.
Уби ме кичма од кауча, 
а и сестра ми немирно крај мене спава.

СРП

Прекардашило.
Биле су ту некада хрпе кикота,
младалачких врисака, зрелих трешања.

Поразило.
Пустош се раширила.

Тишина покорила све пред собом. 

Разнежио
ме стари крај, 
мој сокак... 
Земљани пут се више не назире.

Распорило.
Нема ми никога,
Село пусто,
Јабука усахнула.

Пренеразило.
Бразда је само реч.
Живи у речнику.
Школарац не зна како је применити.
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TRUMP LAKE

Људи су дигли брану,
и бранили су свашта.
Само дом нико није одбранио.
Усред мира.
На међи постојећих села.
На међи измишљених држава,
куљала је вода.
Јача од тебе,
јача од међе.
Вода не зна за државу,
А можеш да је кротиш.
Рекли су јој где да се смести,
и створила је плаветнило,
на раскршћу два бога,
у удубљењу ораница.
Можеш да је зовеш како хоћеш,
та вода испод себе има дворе,
има цркву,
има библиотеку,
изнад себе цело небо,
а шта у глави имаш ти?

ПО СВЕЦУ И ТРОПАРУ

Такмичила сам се с браћом
ко може више да потегне,
а на ногама да стоји.
Није то за неку хвалу,
ал инат ми не да да ме победе.
Попадали су сви на свадби неке рођаке,
ја сам се у штиклама попела до хотелске собе,
они су бауљали до својих.
Потапшала сам их по рамену.
Јел сад битно где остаје слава?
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ПЛЕМЕ

Моји су Црногорци.
Са севера дошли.
Звекнуо неко неког агу,
па јуначки побегли главом без обзира.
Променили презиме,
само да је глава на раменима.
Узели славу села,
ал Светог Ђорђа задржали.
О херојима све знам.
О женама само епитете таксативно пренели.
О поштењу на свакој слави причају,
ми млађи само слушамо,
ако питамо шта тачно данас можемо,
сви се загрцну од ракије љуте,
и бљуну у нас из петне жиле :
Беште бог вас убио!
Где се бежи од Бога то никад нису рекли.
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