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СЕЋАЊА ПОЧИЊУ ПОСЛЕ СМРТИ

СЕЋАЊА ПОЧИЊУ
Сећања почињу после смрти. Бог се
понекад уплаши за своје војске,
за своје отупеле мачеве. И клекне
на безимени гроб. Једем кувани
кукуруз и гледам на степениште.
Чекам да се укрсте возови.
Путујем по врућини, људи гледају
у мене, не разумеју како се може
скратити раздаљина између континената.
Кад то пожелим, онда не видим и не чујем.

ЗВИЖДУК
Ако ћеш звиждати,
разбацај ствари око себе,
пресеци конопце.
У паклу нема неба.
Све је збијено и клизаво,
на фотографијама су
побеснеле животиње.
Ако ћеш писати дневник,
усклади се с гравитацијом,
поново ћемо се видети
у следећем миленијуму,
кад твој живот престане
бити раван.
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СУСРЕТ
Свако донесе своју столицу,
другачије боје. И онда још
свако спреми себи храну
посебног укуса. И сасвим
складно, снобовски, одложи
путовање да би се хистерично
смејао. Хладан је ваздух,
не виде се папуче, седиш
на зиду уплашен. У кавезу,
на светлу, насмејан
скидам шешир. Истина је,
не обазирем се на погрде.

МРАВИЊАК
Био сам, били сте, били смо у мравињаку,
под углом, привидно спремни, опрезни,
дивећи се овом почетку и оном крају.
Читав је свет навијен тако да клизи, увија се,
расте и пулсира, у болу се бунца њему у част.
Расти, и расти, дивљи мој, нагризени,
из другог времена, као кад врата шкрипе
и дозивају онога који држи на окупу
бројеве и звезде, лаковерне и сувишне.

НИШТА НЕ ПОЧИЊЕ
У суштини ништа не почиње,
радост је у мојим коленима,
мирна је она ноћ
у којој једеш јагоде.
Не могу да замишљам
како шеташ пијацом,
како се у твојим устима
топи чоколада.
Један по један
устају они изгубљени,
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они непромењени,
у свим временима без година,
они изненађени, чији бес
не престаје ни у сну.

ТЕК ЋЕМО СЕ ВИДЕТИ
Буди спреман, поручују са свих страна,
као да ћеш у блату пронаћи звезду тиху,
звезду будну, буди као звезда окупан
и отворен, буди спреман у сваком откуцају.

Вичем на сав глас, откад себе познајем,
вичем и гребем по ваздуху, иза замишљеног
стакла, храпава животиња, у чвор везан сусед.
А онда спазим путоказ, тек ћемо се видети.

Окупимо се на тргу, причајмо о поклонима,
ако је потребно ускладимо кораке. Деца расту,
не познајеш их као ни папир који је пре пола
сата био празан, а сада је готово. Опусти се.

ЛЕДЕНО ДОБА
Сећам се издаја које су морале бити
почињене како би се свет преокренуо.
Право је чудо да нас више није полудело.
У себи је свако чувао једно мало уво.
И на дну кофера лице које ће носити
када се буде рађао. Давно смо заборавили
имена бродова и острва. Да сам мртав,
славио бих општа места као што су загрљаји,
запиткивао посетиоце сећају ли се мог имена.
Практичне науке изгубиле су смисао.
Један за другим преузимамо кривицу.
То се зове вртлог, томе је место у леду.
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СУСЕДИ
Ко је био тако луд
да хода лево и десно,
напред и натраг,
кад смо се могли срести
у здравом сну
подједнако
као и у анестезији.

ОДМОРИ СЕ
Одмори се. Сувише је топло, одавно
никога нема. Онда израчунам растојање
између плавог и зеленог. За билијарским
столом написао сам поему. Жртве далеке,
исповедите се хронометру. Измакни се,
откопчај кошуљу, направи место за печате.
Изгубили смо се пред законом, изгубили.
Променили места у возу. Поред врата стоји
Кинез броји лешнике и каже поједи пужеве,
одмори се, клавир је наштимован.

ЧЕКАОНИЦА
Видећемо се за двадесет година,
или четрдесет, свеједно. Знам шта треба.
Довешћу црно и довешћу зелено.
Тело ми је закључано, звуци весело
круже. У углу кафеа гради се прекоокеански
брод, периферије тугују за промењеном климом,
ко зна где су њихови сунцокрети. Знам шта треба.
Променићу новчанице, сакупити прашину
из које су настали тело и душа. Унутра и напољу,
најјаче је оно невидљиво. Непозната вештина.




