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МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ

ЈЕД НО ЧИН КА ЗА ПЕ ТО РО

ПУТ ИЗ БИ ЛЕ ЋЕ

Сред пу ша ка, ба јо не та, стра же око нас,
Ти хо кре ће на ша че та, кроз би лећ ки крас.

Би ле ћан ка, 1940.

Да ли те бе ико ве се лог че ка
На кон ви кенд шет ње
У Auschwitz на ци о нал ни му зеј?
Ра ду јеш се ве сти. Улаз: бес пла тан.
Бе же ћи од ле по гла ве ко би
Спи раш соп стве не ра не ту ђом кр вљу
Код ку ће си ја мрач ни је сун це из ко јег зи ма би је
Код ку ће ју тра и ка да сва ну, пе пео оста вља ју по но ћи
Ов де,
њи хо ви ле ше ви су ко ра бље за спас, смрт плу та ње ка веч но сти
Сви ле ни гај тан од вла си по кр ов за сни ва ње
Днев ни ци исто ри ја ко ју во лиш
Ко фе ри, ци пе ле, на о ча ре са мо су на да у тра ја ње
Ма те ри ја ли зо ва но ни шта ви ло, згу сну то и ствар но
Оне спа ва ћи це са пла вим пру га ма жи ве без те ла
Ио на ко не во лиш ана то ми ју
(али си ипак фо то гра фи сао и то)
При чу о ци кло ну Б, ку па ти ли ма и пе ћи ма ни си слу шао
Би ло је сун це

Је ди но те је ма ло зид смр ти за чу дио
Фо то гра фи сао си и то и ре као свој сјај ни го вор:
За што би не ви не љу де стре ља ли?
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БРЕХ ТУ

Ве руј нам, при ја те љу, 
Ај ку ле су ко нач но по ста ле љу ди 
Не ки свет је не стао да би на стао дру ги 
Мо ре је по ста ло пр ва и по след ња ме та фо ра све та
Ни ај ку ле ни су чи та ле Фрој да па зна ју за чу до ви шта ко ја 
Кри је мо у се би

Не мо ра ју се чи та ти му дре књи ге
Нај ва жни је је мо рал но обра зо ва ње ај ку ла
Не тре ба ју им књи жев не ака де ми је и пар ла мен ти 
Ма лим ри ба ма и да ље го во ре да се до ле пе бу дућ но сти 
Мо же сти ћи са мо ако бу ду по слу шне
Ћу те на ви ше је зи ка, а за уби ство Дру гих до би ја ју ме да љу
Огром не су зи до ве из гра ди ли око се бе

Марк си зам, его и зам и ор га зам и да ље су ква р не ре чи
изам жи ви од пра и ско на и не тре ба им

Ај ку ле, раз у ме се, има ју умет ност 
По е зи ја, му зи ка и сли кар ство – јед ни за дру ге као да не зна ју 
Про по ве да ју у пра зним хра мо ви ма 
И зна ју да све мо же би ти по пра вље но
сем чо ве ка

Ве руј ми, при ја те љу, 
Ај ку ле су по ста ле љу ди 
Је дан свет је не стао да би на стао дру ги 
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ПО СМРТ НА ИСТИ НА

Зе мља ко ја ни је гро бље, 
ни је зе мља
већ не људ ска лаж ко ја нам 
се ве ко ви ма гре шно при пи ја уз ци пе ле 
и та ко на пре ва ру жи ви 
Мр тво не бо за гр ље но ко ра ци ма
Пра ва зе мља је мир на као смрт 
као јав но ку па ти ло древ них Ки кло па
као ти хи не и мар ко ји чу ва про шлост
ве ли чан стве на и ти ха
као ки се о ник са уку сом ам бро зи је
и рђом са тра го ви ма смр ти 

Зе мља ко ја ни је гро бље, 
ни је зе мља
већ зе мљо пи сна кар та мо је со бе
са из ли за ним и до цр та ним гра ни ца ма ду ше
Плод ност за ла жни оп ти ми зам
и уси ја ну сре ћу због за слу же не сло бо де
Але го ри ја ко ја је из гу би ла свој сми сао 
у за ме ну 
за пр вог мр твог ко ји је спу штен у њу

Зе мља ко ја ни је гро бље, 
ни је зе мља
већ бу ре у ко јем се бућ ка жи вот
док кри шом не ис при ча не ку
по смрт ну исти ну. 
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АХА СВЕР У ВЕЧ НО СТИ

Сва ки чо век мо же да са гра ди свет
а ја
ја свој не мо гу ни да сру шим
ни бо жан ски ве тар ту не по ма же
по ста је су ви ше бол но да би се мо гло 
зва ти из гу бље ним вре ме ном 
а су ви ше не на док на ди во да би се мо гло 
те ши ти но вим вре ме ни ма
(мо жда тре ба ићи про тив Пру ста
у су срет успо ме на ма)

Ме не не за ни ма ју Да вид или Ју да, 
Оди сеј, Те зеј и Ми нер ва 
Њи хов рат не ће ми по мо ћи 
да сво је бит ке во дим сву да
Ни ју тр ос ни је по стиг нут не ки успех
Ства ри око ме не чу ва ју сво је мр тви ло 
(чи ни се као да је то ствар до го во ра)
А окол но сти не ре а гу ју на мо је ре чи 

Сва ког тре нут ка по но во не ста јем
Не ста јем ра ђа њем оног што сам одав но 
Сру шио 
Ра ђам се ру ше њем оп се нар ске сло бо де
И оп чи ње но шћу Бо гом
Сви љу ди се из иде ал не смр ти ра ђа ју

Са ужа сом ки дам мит ске ве зе
Са хра њу јем ју че ра шњи цу
И при су ству јем соп стве ном по нов ном ра ђа њу
Аха све ра у веч но сти 
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ЛАЖ УО БРА ЗИ ЉЕ

Уса мљен чо век увек је и ту жан чо век.
При вре ме ну ве се лост на ву че на се бе
као но во го ди шње оде ло,
Као искон ску гри ма су ис ку ства 
Као ми стич ни об ред жр тво ва ња
И сва ког ју тра три јум фу је у ла жи уо бра зи ље

При ну ђе ност на ве се лост
Но во ско ва на је суд би на 
Оп ти ми зам у сво јој пат њи 
(по зи тив на тра ги ка)

Уса мљен чо век увек је 
Бог 
Из не на ђен рђа вим ре зул та том при вид не све мо ћи
Сва ког ју тра на вла чи гри ма су по ве ре ња у бу дућ ност
(ко ја га ни је из не ве ри ла са мо за то што још увек ни је сти гла)




