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СТРАХ ТКИ ВА

У ДУ БИ НЕ

Кад бу де мо уми ра ли
го ре ће шу ме на шег де тињ ства.
Сад је под њи ма сто го ди шња тра ва.

Пр ви пут из го ри де тињ ство
у вре лој кр ви.
Дру ги пут го ри тра ва
по ко јој смо га зи ли док смо
као де ца од ла зи ли на оба лу
и пли ва ли кроз за бра ње ну ре ку
кроз ко ју су не ки још он да
из ро ни ли на по гре шну стра ну.

КРВ НЕ ОСВЕ ТЕ

Ре кли су та да да му не ће ни шта.
Оче ви, де до ви, стри че ви
– не ва жно чи ји.

(За вет ћу та ња: пе де сет го ди на.)

Гроб ни ца је при ви ле ги ја из ви ка них.

„На ма пи Бо сне и Хер це го ви не ов де мо же мо ви де ти
ве ли ки број цр них та ча ка у од ре ђе ним зо на ма
ко је при па да ју по смрт ним ја ма ма.“

„Без и ме не ја ру ге ни су кар то граф ски ре ле вант не.“

ГЛАСОВИ

Је ле на Бла ну ша
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ПРО МА ЈА

Док жи ви мо, за тва ра ће мо вра та.

Ме ња ли смо ку ће, по ро ди це, ме ста,
ог њи шта за ка ље ве пе ћи
и ни кад се ви ше ни смо угре ја ли.

Оста ре лим те ли ма осла бе чу ла,
на ро чи то рав но те жа,
али се кри ста ли зо ва ном ин те ли ген ци јом,
му дро шћу по кре та,
не ка ко и да ље одр жа ва мо на но га ма.

Би ло би срам но па сти са да.

Док жи ви мо, за тва ра ће мо она вра та
кроз ко ја су нам до бро вољ но
не кад све од ве ли.

ПРИ ВРЕ МЕ НО ПРЕ ЖИ ВЕ ЛИ

Стра шна је ствар
та не гда шња Бо сна.
Су сед су се да не на па да.
Ми сли ли смо то ви ше пу та,
на ви ше стра на.

Сре ћом, имаш не што ма ње су се да
ка да жи виш на кра ју се ла.

Твој отац, при род но про му ћу ран,
из ле тео је, са крио се у шу ма ма,
и опла као на ив не исто га да на.

Враж ја епи де ми ја ти фу са
у ле то че тр де сет не ке
од не ла га је са остат ком
бес ко ри сног ста да.
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РАТ НЕ ИГРЕ
Та да ни смо има ли играч ке.
Ни слат ки ше.
Обро ци су би ли при ви ле ги ја.
Био је рат чак и пре ра та.

Пр ви пут кад смо се за и гра ли у до лу
с ома њом сјај ном ку ти јом
(да ром с не ба),
пр во смо се бес крај но ра до ва ли
(за по ста вље на де ца Бо сне),
он да смо је ста ви ли у ва тру
ка ко би смо цео слу чај
за та шка ли од ро ди те ља.

То је био пр ви пут да смо
оста ли без бра та.

РАТ НЕ ОЗБИЉ НО СТИ
Дру гог пу та се не ја сно се ћа мо.

Пот ко ва ни не ми нов но шћу сне га,
пре спо рим во лов ским ко ли ма,
рит мом на ив ног те ре та,
под при ти ском од ма зде
не ке са свим не по зна те вој ске,
мај ке су вр ши ле из бо ре
и не по зна том фор му лом
из а ка не рат не ло ги ке
до ла зи ле до ко нач ног ре зул та та.

БЕ ЛИ ШУМ
Кад са бе ре мо све ме ло ди је шу ме,
пла нин ских по то ка, др ве них ко ли ба,
чу је се пр во жу бо ре ње, а по том

Ка ко спо кој но пуц ке та ју
оста ци на шег до ма
у жи жи пра по жа ра.


