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да нас је раздвојило нешто трагично и велико
да је између нас стала вјера или ратови или бар мора и глад
умјесто те обичне те просте и немогуће покорне чињенице
да ме не волиш
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гледаш ли како се 
као и смрт 
из твојих прса тихо ноћу 
развија и шири обухватајући све ствари 
које постоје за тебе 
док не доспије до неба
     Бог
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бити киша 

ко би могао да спава послије потопа
је ли моја кривица што њих више нема
моја је кривица 
је ли то праведност
да си једини праведан
је ли то праведност
срећа не познаје правду 
али ту нема среће ни правде ни сна
само врисак под водом
да су бар даске
биле дебље
кожа дебља
непропусна
вода није прошла 
али врисак под водом под кожу јесте
настанио се ту испод мозга
наплавио сан
па вриштим туђи врисак ноћу
умјесто снова 
чак ми ни то не припада
снови ни живот
да је бар теби боже
а не свим тим згрченим лицима што вриште без вриска
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гуле ми кожу с потиљка ноћу
дању је гулим себи сам
зар је морало тако 
плачеш ли некад 
плачеш ли над заборављеном њежношћу
плачеш ли некад боже
помислим да те чујем
ту изнад мозга
одоздо врисак
одозго ти
стишће га и преврће
храни крв ноћу
како заспати пред тим морем тијела у мору соли
пред вриском вриском вриском
имати себе под водом
себе под вриском
како заспати
не гребати зидове и своја рамена
сем претворити се у кишу и падати
лагано милостиво лијечити меку кожу
да, треба постати киша
преживјети сво то капање тугу таласе 
сад те разумијем боже
зашто се кријеш у бљеску 
у олуји
сад те разумијем и слиједим те
вјерно као и увијек
неправедно али вјерно
вјерно 
у кишу у кишу у кишу

ноје је морао да постане киша
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исус човјек

мене много више мучи исус човјек него исус бог
и танка кожа на његовим рукама 
(је ли пекло ноћу послије пијеска дрвета док у тишини волиш) 
очајање што те ноћу прати сједи ти на рамену умјесто анђела
које мораш држати под столовима носити у ранчевима
мораш бити рационална практична ефикасна
ко има времена и снаге за анђеле небо сопствене туге
радно вријеме не допушта излете у онострано 
нокте не сијечеш већ их гризеш двије муве једним ударцем
како окрутно према крилима
(мува или анђела свеједно) 
само колико удараца по твојим леђима и кичми крхкој 
као чаше као лептири
лаки лептири с чиодама у крилима каква обијест колекционара
твојих ријечи твојих страхова времена љубави
(сваком његово)
ми и тако спасење очекујемо од других људи
не од бога 
и ту је проблем не у вјечном животу ни чудима
која недостају 
(и то што знам да ће проћи)
стојимо и чекамо ствари које не долазе
не јер су апсурдне
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већ јер у теби нема снаге ни вјере у себе у друге а ипак 
захтијеваш
(упорно упорно захтијевам) 
лако би било с богом
треба себе изнијети кроз сва мора 
док анђели спавају у ранчевима под столовима
и никог нема да раздвоји воду ни олују 
завјесе ујутро да раздвоји размакне с прозора
битно од небитног не можеш раздвојити
ни себе од тих жеља
а кичма се ломи њежна стабљика сунцокрета стуб јутра и бола
колико је морало бољети да ти пробију ребра зглобове да волиш
обучен у ту танку кожу
исусе добри њежни боже мој добри
гдје да нађем толико срце
обично људско срце гдје да нађем да не буде тако празно  
иза ових ребара
да има шта да дочека пробоје
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жмурке

човјек је такво биће које треба сунце
за сушење веша дисање слободу
треба кишу за спавање сузе 
храну која расте далеко од градова
у којима се крије 
понекад  
од те исте кише коју треба 
понекад
биће које носи на пут нож 
да исијече хљеб везе са свијетом 
дрво за ватру нешто некад живо сад више не 
за вечеру да исијече 
туђи врат бол у сопственим зглобовима
никад не знаш што од тебе може постати 
умријети или преживјети послије ножа у врату 
свом или туђем 
каква несрећна околност бити човјек 
требати нож за пут и пут
требати сунце за дисање кишу за спавање
не знати што можеш постати
(клинови чекају у туђим рукама)
((трчи кроз сунце кроз кишу
само да те никад не пронађу))
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до посљедњег човјека

неко мора мислити на гасне коморе
чак и кад је прољеће и вјетар топал
и смијех се простире улицама 
и кад се гледа то лице и замишља своја срећа
и руке пуне стрепњом
неко мора

неко мора мислити на гасне коморе
на разгранате гране гушења
и како цвјета смрт у плућима 

неко мора
док се креће међу циклонима и антициклонима
удисати циклон б
и истрајавати у постојању 
потопљен прије првог потопа
раздвајати својим рукама хидроген-цијанид 
као црвено море
што пржи под кожом
тај избјељивач човјека 
и појма што га слиједи
слијеп и празан и нијем 
дезинфикован очишћен од смисла 
очајни смрвљени испрани појам
гласник вриска
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неко мора носити изгребане зидове 
умјесто своје лобање
крпати је лијепити састављати сваки дан 
знати да нова анатомија налаже
да послије лијеве и десне преткоморе 
долази гасна комора
и да је крв отрована до краја вјечности
посљедњег свједока

(можеш ли свједочити боже
хоће ли твоје памћење памтити вјечност
или се расути у мору 
у очајању
твојој сумњи себе
распасти се тобом за твоје спасење)

(јесмо ли одсад једнаки боже 
једном је врисак био твој једном наш
има ли овдје ишта наше
под овим сунцем што памти гушење
исијава безгласни врисак 
прави пожаре на зградама у рукама 
и опет има смјелости да буде лијепо 
јесмо ли једнако
између та два потопа
ко си постао)

неко мора мислити на гасне коморе
гристи кору дрвећа или своју кожу 
жвакати дуго
гутати полако разорене темеље човјека отворене очи
мислити на све те искидане нерве
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попуцале зглобове
растављене ноге
ропске ропске танке немоћне ноге 
растављене
просјечене утробе 
у свом тијелу носити игле и ножеве 
и туђа тијела 
а то је исто или горе
раширених ногу с другим у себи 
без себе у себи 
лежати ходати спавати писати
сваки дан га носити
пожељети пререзати његов врат 
пробости своју кичму 
а не пререзати не пробости остати њежан
послије свега њежан
једино у томе лежи спасење

неко мора мислити на гасне коморе
лака тијела и њежна отворена кољена
изгребане зидове под челом 
чувати 
остати њежан
до посљедњег човјека

врисак не смије ућутати
или ће се свијет сломити


