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ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ

ПЕСМЕ ЗА ПУТ

ЗАПИС СА ТАРЕ

Ова бела бреза
Овај соко
Лист рунолиста
Панчићева oморика
Ластавица у прелету
Коњ у галопу
Коњ који крај дрвета
Одмара копито
Планински крајолик
Врх највишег бора

Ова превртљива веверица
Овај жир испао
У везу природе – трепетиљка
Не снажи празнину
Што немам мајку ни оца
Сестру
Друга што на врата куца
Тише него слети
Прва пахуља снега
Колико птица што у шуми пева

ОН – ЈЕ – О – ТИ – ША – О
ОН – ЈЕ – О – ТИ – ША – О

Ова планина што грли ме 
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Гранама меко
Kао кожа шиљежета
Болно као што око заболи
Борова иглица
Ова кап росе једина утеха
Да ће ноћ да замени дан
Зрака Сунца једини знак
Да ће после дуге зиме доћи лето
О знам постоји дан малина
И дани борових иглица

И нижу се дани од малина
Дани и дани од борових иглица
Ал’ не напушта пуста нада
Да угледаћу лук твојих обрва
Помаља се булка сред поља
Да мине главобоља
Ал’ опет ко пчела
На чело слети варљива сена
Обриса твојих ципела
И мојим гласом птица
Сама у шуми пева
Грми планина:

ЗА – ШТО – СИ – О – ТИШАО – ОД – МЕ – НЕ
КАД – ГЛЕ – ДА – ЛА – САМ – ТЕ – КАО – ЧЕ – ДО

Тара, мај 2018.
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НА ТРГОВЕ ТЕМИШВАРА ТРГОВЕ НОВОГ САДА

На тргове Темишвара
Тргове Новог Сада
Берклија или златног Прага
Слећу кораци студената
Као ране птице
Тек израслог паперја
Ничице падају на хладан плочник
Преко Карловог моста Гота
Бранковог или моста Слободе
Ледним Дунавом до моста Ержебет
Поред палате Цвингер Универзитет
Зграда Опере и Берзе
Палате Албанија
Преко Вардара
До Ћирила и Методија
На статуу Коса Хипократа
До два таса ваге
Јустиције богиње правде:
У капуту младог господина са колеџа
Или у капутићу окраћалих рукава
Изнад синагога џамија
Сазвежђа црквених торњева
Летеее кораци студената
У новим и подераним ципелама
Летеее гладни птићи
Жељни зрна знања
Све као да их је из гнезда
Извела једна мајка
Она која је на прагу рекла:
Кад прође човек крај тебе
Климни главом лепо се јави
Све као да је у свет послала
Иста мајка
Она која и сад рубом мараме
Брише усну жељну пољубаца

И гледа низ пут...
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ЛИМАНСКА ПИЈАЦА

Између о танки кончић
Нанизаних паприка
Тајним врежама
Подземног кромпира
И земаљског пољупца
Црвеног, црвеног парадајза
Између младог сира младе сурутке
Коштуњавих бобица дрвених гајбица
Тамних зачина
Семенки сунцокрета збијених
У погнуту главу сунцокрета
Црних ситних зрнаца
Црних очију продаваца и купаца
Зенице и мака
Између лубенице округле велике
Са ишараним путевима
На задебљалој кори
Која стоји непомично немо на тезги
Између теразија два таса
Као што сам стајала ја
Укопана у песак ћутања
Између зујања пчела
Муве зунзаре
Сједињених гласова метежа
Молитве Узми ме! Узми!
Између риба плавих
Донесених са Дунава
Каква сам била и ја
Ледена усамљена
Укоченим рукама
Ухваћена у тајну мрежу
Баношторског рибара
Са трзајима
Који су с времена на време
Одавали знаке да сам још жива
Још само трен по твом одласку
Између четвртка
Другог пазарног дана у седмици
Пазарне вреве
Кроз коју мислим на тебе
Између те тмине кроз коју пролазим
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Шапата који гласно говори Нема више! Крај је!
Крај сезоне!
Док ми тај шапат корак не успори
Леп цвет са лиманске пијаце
Око не отвори
И опет руку спустим мало ниже
Као што си је спуштао ти на груди
И гле! Тад осетим да још дишем
Да још увек у себе упијам
Мирисе
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ЗРЕЊАНИН

Та песма мора бити лепа
Као манастир Свете Меланије
Римокатоличка катедрала
Зграда Торонталске жупаније
Варошки кварт Плави салон
Са фигурама анђела у седећем положају
Између полукружних лукова
Централни ризалт са отвореним торњем
Звоником иза тимпанона
Заоставштина Каролине Сатмари
Зграда Лазара Дунђерског
Елакова вила Трговачка академија
Финансијска палата Соколарски дом
Из житног магацина глава Богородице позориште
Мали мост Палата правде призори за дивљење
Са које год стране света поглед лепоту да додирне
И никад не може да те ухвати spleen – мрзовоља
Живот је кћери Чокиглет! Парк пољубаца
Скица за коња Дечак и Лане у Градском парку
Кроз који си трчала као мала
Поливајући се водом из кљуна роде поливајући мене
Која сам трчала за твојим кораком
Твоји кораци из гимназијских дана још расути су
Гимназијском улицом иако више ниси ту
Иако откад си отишла ни ја више не живим у овом граду
Већ само лебдим на облаку
Који је над твојим телом – лаком сенком
У непрестаном кретању
Шта ће остати од нашег мобилијара
Столице стола сефа старог сата
Не знам...
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КАРЛОВЦИ

Васцели век посматрам свет
Као да сакупљам лишће
У зарудео михољски дан
У свим бојама јесени
На трен
Да прекријем клупу
Ограђеног ивичњака
Затрављене бегоније
Или до хумке
Нечијим стопама
Оставим траг
Ах! Зажелела сам се
Мира између чокота
Свитања
Кад на тек рођеним
Црним гроздом
Над Карловцима
Помаља се Сунце!
И да после много лутања
Уморна уморна
Уђем у кућу
Ветар што улази за мном
Са Фрушке горе
Кроз одшкринута врата
Да окреће и витла
Свеску коју сам исписала
У дугим данима
Малом оловком
Ако већ нема ко
Пажљиво за мном да је чита
За чим сам чезнула
У кратком свом животу

Стих по стих
Песму за песмом
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ЛЕДИНАЧКО ЈЕЗЕРО – ПАСТОРАЛА

Јела је бела воштаница
Запаљена бела трешња
У белом пламену
Тело нагнуто
Над олтар
Дуга бела хаљина
Коју нисам оденула
Огртач бели
Од соли сна и пене

Бор бели је секунд
Одваљен од беле стене
Наталоженог кречњака
Секунд кад угледах
Испод белих капака
Монаха у дугој белој мантији
Монаха у дугој белој мантији
Крај белог водопада

Дуго око моје
Не виде тако дубок снег
Белим ципелама
Прекривене дубоке стопе
Као црно угљевље
Разгореле очи
При погледу на беле чизмице
Од чијег сјаја
Небеским кочијама
У небо се селе
Од мене беже беже

Ако још једну пахуљу
Дочекам да ми падне
На врх већ седих обрва
Или на десну страну
Уморног недирнутог рамена
Поћи ћу опет
Белим путевима
Тражећи сенку ореола
Док је не истопи
Зимско Сунце




