Слободан Јовић
ИСУСОВ ТРН
ПОДЕРОТИНЕ. РУПА
Каже Јехуда Амихај:
кроз рану на мојим руима
Бо извирује у свије.
Драги су ми ови стихови,
драг ми је Амихај,
пјесник народа Израиљевог,
али јутрос угледах
сиромашног дјечака
и подеротину на његовом џемперу
и учини ми се
да нас је баш отуд,
кроз ту рупу,
Око Господње посматрало.
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ВОЈСКОВОЂА
У посјети рањеницима
заогрнут шињелом
засигурно замишља
да Наполеон је
или Кутузов лично.
Од страдалника до страдалника
иде строго пропитујући:
рука – остаје?
нога – остаје?
шака – остаје?
Брине, дакле, само
хоће ли руке, ноге, шаке
моћи да пуцају, убијају, марширају
за њега или некога
скривеног иза кулиса.

ЗАВЈЕСЕ
Не постављајте завјесе,
и онако је мањак свјетлости
у твојој соби и свијету.
Загризи кришку Сунца
као парче диње
и нека између свијета и тебе
не буде посредника.
Кажем, не постављајте завјесе,
јер ако паликуће дођу
њих ће прво запалити.
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РЕЦЕПТИ
Нутрициониста каже:
са објеом ресани
каа и је најслађе,
осави зањи залоај.
Хришћанин вели:
осљењи залоај
са ближњим оијели.
А ја кажем:
зање мрвице
оај јау олубова
а и ушу лакше
у суњем часу
на руи свије узнесу.

ДАЛЕКОВОД
Сједиш испод далековода
високог и ниског напона...
Тамо гдје им се, привидно,
укрштају жице
спазићеш неколико правоугаоника
(и крстова).
Помислиш ли
да се кроз правоугаонике
можеш домоћи неба,
неопржен, значи –
повјеровао си.
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ДИМЊАК
Једино страшније
од куће без дима
јесте кућа од које је остао
само димњак
(увијек има црње од црњег,
кажу у мом завичају).
Тај димњак је и крст
на којем је распето огњиште
и укућани,
свеједно коме се молили Богу;
а уједно је и споменик рушитељима.

ПРИЈАТЕЉИЦЕ
Сељанку сам видио
док је пред кравом ишла
и држала је за уже,
али тешко бих могао рећи
да сељанка води краву.
Више су наликовале
пријатељицама
што држећи се руку под руку
одлазе у вечерњу шетњу.
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ИСУСОВ ТРН
(euphorbia milli)
1
Од пјесника Крстановића
добих биљку Исусов трн
(euphorbia milli).

2
Ако желиш да се умножи,
откинеш пелцер,
држиш два дана у води...
Помислим, вода није неопходна,
ако си добар
омладиће ти се у руци.

3
Нисам заљубљеник у цвијеће,
али ово је створено за мене.
Христос је пронио крст,
а ја ћу Христов трн-трнчић,
то је крст по мојој мјери.

4
„Лијепо је бити поред ватре,
поред Исуса”, записао је пјесник;
и поред трна Исусовог
мени је сасвим добро.
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5
„Ово је аскетска биљка,
потребна су јој само
два литра воде за седам дана...”
Поштујем упутства
пјесника Крстоносног презимена
не знајући појим ли Господа мога
на путу до Голготе
или гајим још један трн
за главу његову.

6
И ако се сасуши,
нећу се одрећи овог цвијета,
јер послије избацивања
Исусовог трна из дома
слиједи избацивање
Исуса из живота.

КЊИГЕ. СВИЈЕЋЕ
Од мртвих пријатеља
остале су ми само
њихове књиге.
Када их читам
то су свијеће
прислужене
за моје спасење,
упаљене
руком са оног свијета.
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РАНА ЈЕСЕН
Ово је доба велике сјече,
ово је доба губљења ослонца;
великих и малих падова.
Мислим о томе
док слушам
брундање моторних тестера;
јер ово вријеме
мирише на бензин, новац
и друга погонска горива.
Знам, немоћан сам,
али, ипак, нехотице грлим
ово буково стабло
што поред мене дрхти.
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