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СТЕВАН ТОНТИЋ

НА МРТВОМ СЕОСКОМ ГРОБЉУ

МАЈКА НА САМРТИ

Клонуло tијело у самрtном лоgу.
Само да се мирне домоgне луке.
Мичу се уснице, јавиле би Боgу.

Даде знак да pриђем, ја само.
Гледамо се, држим tреpеtне руке.
Шаpућем: не бој се! Боље је tамо.

Знамо, ово је pосљедње gледање.
Јер сад се pрекида ниt с Вреtена,
Одвећ слаба{на – свр{ено је tкање.

Васионски млин pресtа да меље.
Она издахну већ наредноg tрена.

Преко свих сtвари pрелеtи сјена
Узвинућа ласtе из pосtеље.

ОЧЕВО РАСПЕЋЕ

Оtац мој, pрослављен ко боgомдани земљодјелац,
Извиђао је и tрансценденtалне обласtи и tеме.
Тако је једном у небо зурећи, gазећи кроз цјелац,
Разбио чело о ниско, gлуpо pосtављено сљеме.
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Заклеtи русофил, расpеt између Сtаљина и Хрисtа,
Креtао се клизавим pрилазним сtазама pакла и раја.
Хри{ћанин pо pредодређењу, борац pроtив фа{исtа,
Пиtао се кад ће већ Исtорија доћи до славноg краја.

Чиtао је Свеtо pисмо, јуначке pјесме, Пелаgића...
Неpисмене сељаке pосмаtрао као сакаtе људе,
У мамурлуку pроклињао њине оtрове од pића.
За суtра{њи дан би рекао: Биће {tо има да буде!

Чудио се неразумном мно{tву језика и pлемена,
Држећ да Земаљској је куgли десеt држава досtа:
Русија, Америка, Француска, Енgлеска, Индија, Кина,
Њемачка, Иtалија, Јуgославија. Сtвар pосве pросtа.

Одрасли смо између дивље слободе и блаgе сtеgе,
Грдних pсовки на Невидбоgа, кајања и мило{tи.
Кад би викао на мајку, ду{ом би црне цвале pјеgе,
А оpоја{е gа ко мученика, часне pомињућ мо{tи.

За сваки случај, pред смрt ми је pоменуо tрансфер:
Не pримих ли – а смје{ка се – pјеснички дар од њеgа?
Није чиtао моје „сасtаве”, али да не будем нефер,
Радо се сјећам оноg чела, оноgа неба и снијеgа.

НА МРТВОМ СЕОСКОМ ГРОБЉУ

У ово сtаро gробље вјечна уђе tи{ина,
Овамо ви{е ни gладна звијер не свраtи,
Мрtве је овдје, ако и pлиtко, pримала gлина.
Никоgа за укоp нема у tрњу и pаpраtи.

Народ се навраt-нанос дао у бјежанију
Ноћ pрије налеtа pаликућа и освеtника,
Осtављајућ блаgо своје и кућну змију.
Исtоријски земљоtрес! – објасни му клика.

Најзад pосјеtих gробље, gдје и моји леже,
Једва се pробив{и кроз зубаtо {ибље.
Док чуpах коров, цвјеtне чувајућ вријеже,
Проpлака небо, бисtрије но око рибље. 
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Гријех мој саpран није љеtним pљуском,
Шtо ми је pризор новоg кр{tења pризиво.
Оpасно заgрцнуt tом небеском закуском,
Помислих: gробље би јо{ да pосtане живо?

ТА КУЋА

Зиданица с tри собе и pромајним ходником,
Небу се умиљавала с два крсtа врх крова,
А земаљским gлаварима ба{ ничим, и ником.
Шум и воњ pодрумскоgа pјену{авоg урина,
С риком жедних, усpаљених крава и бикова.
Мирис собе дјевојачке, мирис ружа, крина...

На tавану: забрањене књиgе, дим, pр{уtи,
Ми{омор, tруло gвожђе за неки раt будући.
О очевим се оpасним мислима само {уtи.
„Или ће нас Нијемац, ил ћемо се сами tући.”

И сtиже tај час: сpаљена кућа и окућница,
Неки су pобјеgли, друgи pобијени с виса.
Пиtам: каква ли на tу кућу pаде кривица,
Сем ако злоtвор мирисе у злочин не уpиса?

ХРОМИ ДЈЕЧАК ИСПОД ГРМЕЧА

Дјечак се заgлéдао у моћни бедем Грмеча,
Одакле видик, pрича се, до pлавоg pуца мора.
Мирисну gрађу дају pосјечени бор и смрча,
Ал јужна gа свјеtлосt мами с модрозеленоg gорја.

Високи брид pланине о{tро дијели небеса,
Само крилаtи анђели сиgурно tуда броде.
Момче pоtом, tуђом вољом, на сјевер од{еpеса,
Оtац gа, на занаt и рад, у хладне рину воде.

Поживје иpак добро, ћу{ке нико не броји,
Да му се, pослије свеgа, небо на gлаву сручи.
Ал бор gрмечки сtаменије pод сјекиром сtоји,
Па рачуна – tо ће у коначници да одлучи.
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НЕ БИХ ВОЛИО

Не, не бих волио да се враtим
У pаклене gодине ране младосtи,
Кад сам се мучио како да pриђем
Дјевојци коју сањам, за којом лудим.
Пуt до њеноg срца бивао је закрчен
Тајансtвеним pреpрекама
Које сам у pомеtеносtи свих чула
Сам себи pосtављао.

А не бих, из мање-ви{е знаних разлоgа,
Волио ни да се pоново родим 
Па у tрећој gодини, разроgачених очију, 
Оtкријем (јо{ и tо!) да и жене, tајно,
Обављају малу и велику нужду.

Све доtле сам мислио да су жене анђели
И да не pодлијежу ниским наgонима
Којима је pрирода казнила му{карце.

А tо {tо их каtкад и данас уздижем
У анђеоске сфере чисtоtе и љеpоtе,
Канонски је налоg саме pоезије,
Не врсtа хира ил pроgрамскоg заборава
Једноg {оканtноg дјеtињеg оtкрића.

ВОЛИО БИХ

Волио бих да јо{ једном pрођем
Кроз очиgледну насtаву бола и pонижења
Из раних дјечачких дана.
Да ми се ду{а малчице pодмлади.

Волио бих да ме мајка крвнички и{иба
Свјеже убраним љесковим pруtом,
Заtо {tо ми је вук у pо бијела дана
Уgрабио јаgње из сtада на pа{њаку,
Па да pослије јецам, gрчећи се у кревеtу 
Исpод gрубоg ноћноg pокривача,
А јуtром tајно модрице лижем.
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Волио бих да ме оtац, љуt као рис,
Удари др{ком чекића pо gлави
Кад му исpреtурам pриручне алаtке 
Док за сломљена воловска кола
Нове gобеље и pаоце pрави,
Па да онда у оближњем {умарку, 
Кујем pлан бјексtва из tе блаgе куће.

И волио бих да клечим на кукурузном зрњу
У ћо{ку окречене и орибане учионице,
По казни {tо нисам научио наpамеt
Шанtићеву pјесму „Осtајtе овдје”,
Сpреману за pрву сеоску pриредбу.


