
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

СТЕВАН ТОНТИЋ

ШЕСТ ЉУБАВНИХ ПЕСАМА

БЕЗ ТЕБЕ, ЉУБАВИ

Без тебе, љубави, данас сам плитак,
Празан као чист лист папира.
Нема дубине из које је врило,
У коју бих опет, бачен овамо
Ко летак Божји, исписан свитак,
Смио да се гњурам – у твоје крило.
Ни добро ни зло мене не дира.

Ишчупан је коријен мирисног биља,
Стабла што ми је расло из срца.
Посљедњи пријатељ шаље ми знаке
Да ме се најзад и он ратосиља.
Што примим у се, то изгрцам.

Оно што је тајанственом руком
У моме срцу, кожи и ранама,
Умјесто мелема уписано било,
Све је то љутим вјетром избрисано,
Све у окужен зрак извјетрило.
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ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА

Она бјеше његово сунце на земљи.
Откако је умрла, преселивши у подземље, 
Орфеја мучи неописива чежња.
Узалуд му око главе лепршају птице,
Животиње га њушкају по тијелу и лири,
Дрвеће свија гране према њему –
Орфеј оплакује љубав, криомице.

Очајан, Орфеј силази у подземље 
Не да Еуридику извeде на зрак,
Већ да остане са својим сунцем,
Да сједињени униште свјетски мрак.

Али је забуном кренуо напоље
И још се осврнуо се за њом...

А да ју је извео на овдашњу свјетлост,
Толико би га забљеснула њена љепота,
Да не би могао да свира и пјева.
Спржио би га њен неземаљски сјај,
Почело би да грми и сијева.

Није ли чежња, коју пјесма слави,
За мртвом драгом у подземљу,
Једини облик бесмртне љубави?
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ОДИСЕЈ И ПРОСЦИ

Ја, Одисеј,
Вративши се на Итаку
Послије свих незамисливих догодовштина,
Имао сам најприје овај,
Прилично мирољубив план:

Не бих побио дрске просце своје Пенелопе,
Ма колико досађивали глупим понудама,
Знајући да су безизгледне.

Зашто их одједном потпуно дотући?
Можда се из лудости тих нових тајкуна
Може више извући?

Аполон и Атена увјеравали ме
Да ми с главе због њих неће пасти круна,
Да нам у дом уносе неопходну живост,
Увећавајући притом и моју славу,
Славу мужа силно пожељне,
Ласкавим понудама изложене жене.

Моја трпељивост и Пенелопина вјерност
Твориле би најљепши љубавни савез
У цијелом хеленском и варварском свијету,
Брак који одолијева ударцима судбине.

И Хомер би без сумње био задовољан
Мојим изнова показаним лукавством.

Ал остаде о свему крвава слика,
Кад је из мене провалила љубомора
Поносног мужа и ратника.
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ГУЈЕ У ЊЕДРИМА

Моја жена тврди да сам све више
Изложен ћудима унутрашњих духова –
Својих шашавих, одметнутих „ја”,
Од којих сваки на љубав кидише
У склопу удруженог злочиначког подухвата
У којем се не бирају средства,
Гдје не познаје ни брат брата.

Ја онда станем да јој глумим
Господара свога унутрашњег вилајета,
Тврдећи да све држи под контролом
Моје централно, главнокомандујуће ЈА,
С којим наступам пред државним властима
И тим унутрашњим непријатељима
(Тим ЈА-прирепцима и смутљивцима)
Који се у мени често ломатају
Између вјерности и издаје,
Улазећи у сумњиве савезе,
И притом се нико од њих не каје.

Све ћу то ускоро јавно да забраним.
Бојим се да гује у њедрима храним.

НЕСРЕЋНИ УБИЦА

Повремено ми на сан дође човјечуљак
Који се спремао да ме убије
Док сам живио у граду
У доба највеће погибије.

Не знам зашто ми се јавља:
Не спадам у капиталне кандидате смрти,
Нити сам му више на дохвату руке.

Изгледа да није обавијештен
Да имам своју вјерну чуварку
(А можда је бацио око на њу?)
Која се држи обавеза
Свечано преузетих још на вјенчању.
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А ноћас сањах да је тај несрећник,
Незадовољан уловом људских примјерака,
Дигао руку сам на себе,
Тако да бијах мало одахнуо,
Рекавши: земљо, буди му лака!

КАД ЈЕДНОГ ДАНА МОЈА ВОЉЕНА

Стрепим шта ћу
И како ћу
Кад једног дана моја вољена
(Љубоморно небо узме је к себи)
Пређе у царство светих сјена.

Тужиће за њом
Земља којом сад газимо
Не обазирућ се на племенске међе,
Али ће јој се обрадоват њена
Насмијана васељена.

То ме помало већ тјеши.
Мада бих ту утјеху волио
Да додирујем руком,
Милујем као Адам своје ребро
Прије но што се од мене одријеши.




