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На списку
Цивилна жртва,
Оних у Војводини страдалих,
Страдалих током Другог светског рата,
А и после његовог краја,
Налази се број
Тристатридесетседам.
То је мој деда
Моргенталер Јохан.
Страдао је што је Јохан.
А на списку је Јован.
Забуна?
Грешка?
Непажња?
Башмебрига?
Све то заједно.
Јер, списак је пун и Јована,
Оних који нису Јохани.
Пун је
Колабораната и агената
Који то нису.
Баш ме за њих брига
Шта су били
И како се зову.
Искусили су правду, правду нову.
Отпешачили паори,
И који то нису,
Отпешачили три и више сати
До Бачког Јарка
Или до неког другог места
Које се зове
Место страдања.

Мом деди,
Броју тристаседамдесет седам
Место страдања је
Бачки Јарак
Тако пише То је место страдања.
Како је страдао деда?
Пише - остало.
Шта значи то - остало?
Да нису имали шта да обуку?
Колаборант, агент - па баш ме брига.
Где се огрејао?
Баш ме брига, агент.
Та ваљда нигде.
Јесу ли се умивали?
Купали?
Та дубок снег,
Шта ће им друго.
Шта су јели?
Та стално
Шта су, шта су...
Коре од кромпира,
Млевену шепурику
И још по нешто.
Ту је и статус,
Статус мога деде.
Његов статус је:
Убијен.
Колаборант, агент.
Без подквлификације.
А узрок смрти:
У напомени пише
Астма.

У ставки
Осамнаест
Описан је живот
Немца
Јохана Моргенталера,
Земљорадника
Који је са својих
Седамдесет и више година
Био колаборант,
Агент.
И баба ми је била колаборант,
Агент.
Њен је број био
Четирстодвадестишест.
Пише:
Страдала у логору.
Катар црева Е то је узрок смрти.
Једно се питам:
Зашто је запрљан
Тај тужни списак смрти?
Запрљан је немаром,
Удобношћу нетражења,
Смешањем жртви и џелата,
Смешањем истине и лажи Шездесет и више година
Потапана је истина
У свакодневни
Муљ лажи
И створила се скрама
Башмебриге,
Скрама која је прекрила
Мога деду и бабу,

А нису били ни агенти
Ни колаборанти,
Ни знали нису
Шта те речи значе,
Невини су били,
Старост нису блатили,
Невини су били
Као и невина дечица
Ерика од три лета,
Ана од два, Соња од осам,
Невини су били,
Зло нису чинили,
Уз друге бриге
Жалили
Што најмлађег унука
Нусу видели.
Помози, зато,Господе,
И опрости
Страдалима,
И деда Јохану
И баба Крећи
И малој Ерики, Ани, Соњи,
Што у незнаним гробовима,
Кречом прекривеним,
Чекају Твој долазак,
Скрушено Те молим,
Свевишњи.

