
750

ЈУЛИЈАН ТАМАШ

ИСПРЕД СМРТНОГ ТАЛАСА

ДА БУДЕТ ВОЉА ТВОЈА

Теби која једина знаш шта ми је чинити или не чинити
како на земљи тако и на небеси
окрећем своје лице и спуштам очи своје
подно твојих ногу

Гдегод кренула пред тобом су
и не заобиђи их
но погледај у њих
као што приличи Богу

Ако се у њих и не загледаш
нећеш се о њих спотаћи.
Увек на корак испред охолости ће ти измаћи.

Дај ми днес да могу уснама колена ти дотаћи
Као лахор летњу жегу срце таћи.

Када погледом урониш у подастрте очи
у вјеке вјекова знаћеш ме као шеву
која само за тебе ове недеље
мешајући у све то глас звона са цркве
након службе унуку на путу у здравље
слави те и чезне за тобом у високом подневу
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Не веруј Дунаву
што љубави доноси али и односи.
Спусти поглед подно својих ногу
као што приличи Богу.
Чућеш своју шеву.
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ВЕЋ ГОДИНА МИНУ

Светозаре Милетићу, српски сине,
заборавише соколови твоје трубе зов.
Зови, само зови! Понови, смалаксала им крила,
а ни срца нису што су некоћ била.

Само ја још клечим уз скуте ти.
Чекам нећеш ли се сетити, моја Љубави,
и раширених скута дошетати, спустити 
замагљене очи где желех сагорети.

Ко свећа што не догорева ту сам, у сну.
Можда ћеш једном и проћи.
Несигуран хоћеш ли се присетити о чему би реч,
хоћеш ли прозебле руке на Центуриону 
и моме сагорелом телу огрејати, светлост пренети
и негде у кутку своје душе похранити је
као морнар Северњачу да не залута тражећ
где су твоји предели још непосећени.

На зов Милетићеве трубе, вековне му заповести,
узећу твој длан како смо увек желели,
у сумрак, тако нам блиским а истовремено далеким
Штрандом прошетати. Нису још сви твоји цветови свели.



753

КИКИНДСКО ЈУТРО У ПОСТУ

Јесте да ми глава оста на пању старог дуда
с очима окренутим небу и твојим ликом у њему.
Јесам Јулијан, налик Жилијену Сорелу
из Стендаловог Црвеног и црног, али до јуче не знах
да ли ће је ико покупити, где ће завршити моја глава,
какви су обичаји у твом манастиру.
На буњишту да ли ће израсти бели цвет
раскошних кикиндских бундева ил остаћу затурена лудаја.
Не веровах да ћеш ме сачувати злог усуда.

Не препознах краљицу
што главу ми стави у зобницу.
Ваша лепша времена нису злехуда заблуда.
Док је, макар мртве, главе, љубав је жива.

Тетка те ко некад девојчицу испраћа у школу,
Ја те чекам да поносан, с тобом, улицом прођем
не би ли старци, девојчице и дечаци,
завидели ми у још увек истој улици.

Тог јутра у време поста
Кикиндом мину старац загледан у девојчицу и професорицу.
Ненадана гозба у песми за сва времена. Доста.
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БЕЛУТАК ХИТНУТ У МИРНУ ВОДУ

Последњи дан фебруара, болном од рака,
отвара се леп. Скупљамо белутке као деца.
Један ми оста од детињства у џепу од шпилхозна,
оних што чувала је мати
да се сети своје и моје младости.
Облином, на ивици радног стола, на тебе ме сећа.

Немарно хитнух белутак у огледало мирне воде
са жељом да упитам, ко некад, колико је сати.
Кад оно, ти схвати, све сличице ми врати.
Слика уређеног света пред тобом се разби.
Не сазнах колико је сати. Чујем гласове.
Ево еха пропасти твога света. Нека, нека.
Требало је одавно, и није штета.

Зароних за белутком. Вода измива страсти
од наводног греха. У љубави лековита,
бистра од чежњи, нежности и уздаха љубавника,
није поуздана за читање судбина. Попут матере брижна
сачува белутак. Захватих га с песковитих обала и дна.
Милујем га погледом попут разголићених ти облина
насред радног стола, срца, за те вавек отворена длана.
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МОЛИТВА ПРЕД ВАСКРС

Ако се не сећаш да те подсетим.
Двадесетог априла прошле године прођох твојом улицом
у два сата и четрдесет пет минута изјутра идући ти у сусрет.
У Ускршњој песми, живи Исус, молих те: прихвати ме!

И рекох ти: остављам те да сејеш за нови свет.
Храброст је сејати да би други жели. Али то је Ускрс.

Устадох из гроба, али не Христ.
Од Христа из улице Драге Спасић
Оста ми његова патња и Крст.

Пали анђео, дајем ти своја крила
да би на небо се узнела,
дајем ти своје руке да би грлила
ког будеш пожелела.

Без крила, без руку
допузах до твојих колена.
Отче мој, Господе мој,
ако не олакшај, разумеј моју муку.
Утеху моју подари на Ускрс њој. 

(Вже на санах, лирика 2015.)




