ТРОЈАНСКИ РАТ

Колико су по отмици скупа били
и шта су радили, није нам познато.
Посигурно се нису само гледали,
али нећемо много марити за то.

1.

Тек, Троја је због тог са земљом сравњена,
посигурно се не зна ни гдје је била;
истина о том спјевовима је јављена.

Знадем му повод, али му узрок не знам;
одувијек је човјеку пљачка мила
па је са тим и Тројански рат повезан.
Тад су, зна се, сурова времена била.
По пророштву, Ахил је открио тада
давно скривану тајну и слабост своју,
док су крај њега падала, као клада,
бројна тјелеса Тројанаца у боју,

Под Тројом смрт стиже силног Ахилеја,
Хектора и друге ратнике врле,
али море врати кући Одисеја.
Ђедовци, октобар 2005.

баш тад га је снажно смождило у пету
оштро копље избачено са бедема
мушком снажном руком, звиждећи у лету.
Град освојише Одисејевом мудрошћу,
подметнувши Тројанцима дрвеног коња,
изграђеног злом ратничком упорношћу.
2.
Како је отимач за Јелену знао?
Можда ју је Парис отео њеном вољом.
Знан момак, да ли је на отмицу спао;
да ли се могао оженити бољом?
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ЉУБИ БЛИЖЊЕГА СВОГА

ФРАГМЕНТИ ПАМЋЕЊА

Протојереју Гвоздену Арамбашићу,
поводом даровања бубрега брату

Када се сјетим шта све човјек
може да издржи и поднесе,
повјерујем да је јачи од челика.
За снагу горостаса потребно је
горостасно и благородно срце,
подоста мјеста у врелим грудима
и дубока и благородна душа.
Све мора бити примјерено....
Кад је Исус Пантократор казао
„Љуби ближњега свога као самог себе”,
ту је мисао потврдио сопственом жртвом.
Нема брата док не роди мајка...
На ваги су сопствено здравље и дјеца
на једној, и живот брата на другој страни.
И, Божјим Промислом жртва бијаше
благотворна.
Рогатица, јули 2009.
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Памтим рат – онај Други свјетски.
Доживљавао сам га са дјечјим
страхом у честим бјежанијама.
Памтим и дјелиће мира прије тог рата.
Страху од воде и од грмљавине
придружи се и страх од авиона.
Од укућана сви прекостасмо.
У ујака, двојица погинуше;
један од наших, други од фашиста,
један умрије од прехладе – галопирајуће.
Памтим поратно вријеме братства
и јединства невиних и виних.
Било је и сумњи, мањих и већих;
– сумња је пут ка истини.
АВНОЈ нас разграничи у рату

назови демократски, али ко те пита.
„Границе више спајају него што раздвајају”,
слушасмо бесмисао из уста вође.
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УШИ
Раскућише оне што нешто имаше;
Теокаревиће и њима сличне.
Половину сељака намамише у град,
половину друге половине послаше вани.
Живјесмо посуђујући од моћних,
туђим новцем водисмо политику свјетску,
пркосећи надмено свјетским моћницима
и дочекасмо вријеме да нас докусуре.
Обезвриједисмо све што смо стекли,
раселисмо остатак остатка народа,
немамо с чиме на свјетску пијацу,
али имају они на нашу, и те како.
Бомбардовање је највећа њихова срамота.
Надмене, опио их побједе занос,
мислећи да је то цивилизацијско достигнуће,
а ми им то не набијамо на нос.
Рогатица, септембар 2009.

Још као студент сусретао сам на корзу
младог човјека без ушне шкољке.
И у мимоходу било је непријатно
видјети чулава човјека.
Прича се да су клемпави људи срећни.
Вјероватно се ради о утјехи.
Како ће без уха наше чуло слуха?
Док смо били мали, теглили су нас за уши:
по казни или честитајући нам рођендане.
Због тога смо нешто дочули, начули
и, могуће, много штошта пречули.
Ко је шупаљ под уши, тај се држи за уши.
Што не виде очи, разазнају уши,
напипају прсти ил` осјети нос.
За уши многи везују минђуше, ројте,
гајтане наочара, заушнике и доушнике.
Минђуша тежи да уљепша жену,
али почесто зна да уши обеуши.
Заушници знају да умање плодност,
а доушници да човјеку главе дођу.
Рогатица, септембар 2009.
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