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ГЛАСОВИ

Светлана Савић

ПО ЗЛОМТОНУ

буди лепа
нашминкај се
намажи нокте
исфенирај и издепилирај
истуширај се
обуци лепу хаљину
обуј ципеле
навуци хулахопке
усклади све то са торбом
буди дружељубива
упути осмех
пружи руку
питај како си
одговори
добро сам хвала на питању
избаци понеку паметну фразу
прокоментариши време
и никад не реци да си уморна
кад не можеш мораш
кад не желиш опет мораш
буди културна 
немој да повредиш
увредиш
наљутиш
покажи разумевање и бригу за свачији проблем
истински се забрини
покушај да решиш
доручкуј ручај и вечерај
позови пријатеље на вечеру
направи торту за рођендан
прослави јебени дан сопственог рођења
реци хвала
честитај другима као што и они теби честитају
божић ускрс нову годину празник рада
диплому и све друге пригоде
захвали се на комплименту
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упути комплимент
јави се на телефон
одговори на поруку
пошаљи мејл
плати рачуне
чекај у реду сатима
залиј цвеће
направи ручак
угости
насмеј се
буди љубазна
читај књиге
гледај филмове
и слушај музику
пиј вино
смеј се и буди духовита
иди на посао
прогутај кнедлу
једну па још једну
слушај климај главом
причај када се то од тебе очекује
испеглај веш
ископај раку за кера
и нахрани мачку
купи плати продај
иди на сахране
плачи јер је и то део програма
вози се аутобусом
усисавај стан
учи језике
обнављај истекла документа
закрпи поцепане панталоне
причај и буди учтива
поклони
али немој никада да тражиш
позајми али врати с каматом
истурпијај пете
опери зубе свако јутро и вече
ошишај се
отплачи изјадај се
али само у ваздух
јер не заборави
да и други имају своје проблеме
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своје рутине
и своје баналности
да су имали или још увек имају своје снове
и да си сувишна у Речима
јер су Речи чешће речи
јер од мумлања племенитијег говора нема
као што нема ни племенитијих гестова 
од њушења и лајања
овде у друштву угледних грађана

MONSTER HIGH

понекад волим да се облачим неукусно
купујем ружне ципеле
шприцам се јефтиним парфемима
купујем пиво враћајући се с посла
испијам га испред трафике
дивим се својим непроширеним венама
маштам о рођенданским поклонима
кили брашна литри уља и макаронама
о томе како желим баш монстер лутку у 24. години
јер је ружна ругобица

док облачим луткарт бикини
јер ми се баш свиђа да је лето
и јер обожавам своје ожиљке
па их остављам на столу у локалу уместо бакшиша
а волим и тело без жучне кесе
и уши без истанчаног слуха
и друштво лоших људи
и букете лепих ката испред базара
и момка што вози бајс са приколицом и скупља картон
мачку цану и петнаест часова
док свлачим луткарт бикини
и хватам се за рибаћу четку
бриско за под и крпу за излог 
у коме се кези ругобица ружна монстер ја

све то између рибања клозета и чишћења пода
wc шоље и рибаће четке
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кад завршим знам да ћу опет
сањати море и небо да је море док сам живела у мароку
престати да лажем сањати море
причати с голубовима о галебовима
и пити као и свако постојеће јутро турску кафу 
у нежној розе пругастој спаваћици

СТРАХ

у сумрак губе сенке сићушни предмети 
поређани на полицама надомак прозора
затварају се корице књига
нигде бубашвабе нигде човека
пресушило је лето

мој град отвара жедна бетонска уста
и прети да ће да ме прождре
у јулу

анксиозност улази
анксиозност увек с вечери осваја
страх од вертикала 
од пењања од висина
од кућних папуча навлаке за јорган
супермаркета рачуна за струју
центрифуге веш машине
од троуглова од кругова 
геометрије од парализа снова
од људи аутомобила улице
кактуса у саксијама
млека у фрижидеру
сунца што ће у зору пробити ролетне 
и осветлити стан
страх страх
од страха 
страх
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ЧУВАЈ СЕ

чувај се
од смртоносних вируса се штити
од неплаћених рачуна
цифара које као авети титрају по зиду
ноћу
бироа за запошљавање
фигуре пајаца
трагикомичне игре коју невољно
играш на шалтеру у заказаном термину
чувај се од дебелокожаца
амбициозних каријериста
полуписмених државних службеника
отровних издувних гасова
дуванског дима
адитива у пецивима
канцерогених састојака
хладноће ако су ти искључили струју
чувај вене ако осам сати стојиш на ногама
зарађујући за живот
чувај беле новце за црне дане
црни дани увек неприметно дођу
и украду пар добрих година
и иначе кратког живота
чувај се од јаког сунца
летње жеге
нарочито се чувај ако радиш на градилишту
на црно наравно
ако те нема ни на једној листи
здравствено социјално осигураних
чувај се лажи и помодарства
дипломаца приватних факултета
преко ноћи никлих директора
управника шефова предрадника
лоше написаних књига
шарених корица
баналних новинских наслова
форсирања узвичника
наредби некомпетентних лица
чувај се и не заборави никад
да мораш да се бориш
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ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА ЛЕТОВАЊА
последњег дана летовања
у води остајеш дуже но обично
урањаш у сваки талас као да ти је последњи
и догодине ћу доћи
можда
тешиш се
скупљаш тиркизне и кристалне каменчиће
на обали
пливаш даље далеко од свега људског
довољно си далеко да ти се тврђава форте маре
чини сићушном
береш ловоре и олеандре
купујеш букете лаванде на пијаци
флаше маслиновог уља
у продавници шкољки бираш исте за пријатеље
за себе једрењаке
које из локалне конобе мирно посматраш како једре
испијајући чашу црногорског бијелог
овог пута не проклињеш стотине скалина 
на путу до камене куће подно канли куле
у којој си мирно сневала о животу на приморју
животу сунца соли маслина и вина
негде између два таласа 
у магновењу си снатрила да си галеб

а колико већ сутра на место галебова 
доћи ће голубови
уместо разгледница неплаћени рачуни и опомене
неплаћене кирије за несносно вреле сићушне квадрате
у панонском граду

бол у раменима најављује стрес
осећаш док мислиш на веселе изморене купаче
раднике и раднице
оне што им је сунце оставило црне трагове
само на рукама изван форме мајице
пролетере рудокопаче раднице на њивама
у прекаријату обесправљене унижене равничаре
што за кап соли моле
и за одмором – отпором вапе

30. VI 2021, Херцег Нови
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КОД СУРОГ

и мада железничка станица више не ради
упорно чекајући воз на погрешном колосеку
џо пије кафу и рум
са људима свог калибра
мурија хапси мигранта
вођа рукама твори купу и чита буквицу марви која 
слуша
вести
жена и мушкарац за столом тргују сексом
клинац се гребе за цигару
џо тражи рачун и 
оставља бакшиш

култура је елитистички производ
који нисам кадра да платим


