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НЕДЕЉНИ РУЧАК

Када бисмо поново сели да ручамо у исто време,
окупљени за храстовим столом као некада,
и то баш недељом,
када се у Војводини служио кувани кромпир са печеном пилетином,
можда би све било у реду.

Бака је донела у мираз сребрни есцајг,
сервис за ручавање:
шест тањира дубоких, шест плитких,
украшених ружама,
и елегантни чорбалук из ког се пушила супа с кнедлама.

Да сам на време записала њен рецепт
за сос од парадајза, што јој је оставила у наслеђе
моја чукунбаба Мађарица,
јер није имала шта друго,
можда бисмо били бољи.

Да смо чешће заједно седали за сто недељом,
поделили бисмо проблеме
и не би нарасли у мраку и тишини,
као тесто за локуме.
Не бисмо се затварали свако у своју мраморну кулу
и, када из њих искорачимо,
не бисмо једни другима вадили очи.
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Уз недељни ручак попили бисмо по чашу вина
и поново научили како се разговара.
Не урла, не вришти, не мрко ћути,
већ разговара.
Помириле би нас празне столице,
они што за ручком недостају
и можда не би било касно да се са животом
ухватимо у коштац.

БЕРБА

у бурету је врило грожђе
деда би ме пустио да газим по њему
стопала су ми постајала модра
зрна су била гњецава
он је мислио да ме то весели
па сам глумила да се радујем

неупотребљиви део грожђа звао се комине
комине су се пушиле испред улазне капије
и на крају умирале завршавајући у смећу

за нас децу постојала је посебна посластица
шира – сок од грожђа
ширу нисам окусила деценијама
али се јасно сећам њене слаткоће
имала је укус зрелости
и постајали смо ближи одраслима
наливајући се тим дечјим вином

бербе грожђа биле су мали празници
стриц је имао трактор ми нисмо
моји су били фини
нису се бавили пољским радовима
прадеда је сву земљу поклонио држави
у замену за дечји додатак
стриц је волео винограде па их је накнадно куповао

деда је посадио воћњак када је отишао у пензију
није дочекао да сазри ниједна од тих воћака
у воћњаку смо мој рођак и ја проводили чаробне дане
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замишљајући некад да је прерија
некад да је прашума

почели смо да правимо колибу од прућа
нисмо је довршили а и да јесмо неко би је већ срушио
јер то је било доба када су се рушиле и много чвршће куће

није ми жао винограда
ни воћњака
дрво ће давати плода где год га засадиш
жао ми је једне мале брезе која је расла у суседном забрану
не знам је ли одолела вихору рата
али умела је беспрекорно да чува наше тајне

АРХАНЂЕЛ

Одрасли мушкарци по старим
обичајима одевени у црно
са густим брадама израслим од туге
стоје у месту, непомично
и, мимо старих обичаја, плачу.

Овде си заспао, између стења и воде
у сенци густих крошњи. 
Гледали су са надгробних плоча
бивши људи страних имена
како те зидају у камен.

Ниси стигао да знаш,
али тамо је, откуда смо дошли,
црница тако бременита смрћу
па се под сузама сама отвара 
да уснуле к себи привије.
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