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СТАНА ДИНИЋ СКОЧАЈИЋ

РОЂЕНА ДА САМО УКРАШАВА СВЕТ

НЕДЕЉЕ

О недеље
самотних тргова
испражњених градова
беле тек прошаране сенкама
које подло расту од сванућа
и падају са затворене поште
са уздигнутог споменика
О недеље
пусте слике Де Кирика
без бурегџија и без содаџија
без малих стидљивих пијаца
без рабаџија
без ћурчија и без абаџија
О недеље
посестриме
далеке рођаке овим безбожним седмим данима
узаврелим и радним
Само државни службеници уснули сном праведника
сви други и не знају који је свануо дан

Ја знам
али не могу да кажем
Самој себи
сваког јутра
сипам со на рану
е моја ти
револуционарко
понеси сада терет својих остварених снова
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ПРОЛЕЋЕ

Преко пута аутобуског стајалишта
у подножју солитера
исељеног прекинутим пројектом
мали локали поломљених стакала
зјапе својим мраковима
усрани и упишани
као напуштена деца
још траже
ишту још
нашег заноса
наше страсти преостале из бивших љубави
којима смо подизали и хранили
кичму града
Празни простори
погрешне процене
рамови излога и улазних врата
армирају успомену

На рубу памети
уз рагастов
шћућурио се отпуштени ливац нишке Машинске индустрије
бивши шеф треће смене у погону Вагонка

Поређао је кесе и засукао их
да пролазници лепо виде његове најновије производе
дивљи лукац и тек изниклу коприву

РАЧУНАМ ДА СМО ЗАЈЕДНО

Рачунам да смо заједно
увек ту негде у спектру
загледани у честице
хлеба и свемира
Када свак одјури по своје
ослободиће се места за столом
Важно је само
да нам не требају
исте ствари
Њима последњи трик технике и видик на све воде
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нама њихови напуштени рудници
урушена окна
богатство мрака
бабарога
света тајна
вера убога
да ће свако ма по шта пошао
пронаћи свога бога

РОЂЕНА ДА САМО УКРАШАВА СВЕТ

Рођена да само украшава свет
принуђена је да га од почетка подиже
сваких пет до седам година
моја лањска
моја садашња
или свагдашња занешеница

Док кликнеш
град јој се урушава
зар опет
ужасне се
и зацени
Вечност чекам да ми се поврати
а ње ни од корова
као да је отрчала да подигне поклопац
па се запричала са искипелим млеком
брише и псује га
ни свесна да ми се отела

Прекини
дрекнем
она се осмехне
приступи себи
и поново
загледана у хрпу малтера
настави да рида




