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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

РАЗГОВОРСМАЈКОМ

ПО РУ КА ИЗ АУ ШВИ ЦА

Бо гу ће тре ба ти опро штај од ме не*

За то што је до зво лио да ме,
Без кри ви це и без су да, 
Пре тво ре у ске лет, у жи во рас пе ће.
То је мо ја по сљед ња во ља,
По ру ка пре жи вје лом људ ском ро ду.
Бог је ио на ко ви дјет не ће. 

Ка ко да је ви ди кад не ви дје 
Стрá ву ко ја је пре кри ла зе мљу
И по ру ши ла сви је тла не бе са,
Кад не ви дје кре ма то ри јум 
Kроз ко ји ће ме, пре тво ре ног у дим,
По сла ти у су срет ‒ с Њим!?

Бо гу ће тре ба ти опро штај од ме не.
То је оно што ћу сад да из у стим
Док још ди шем.

То и ни шта ви ше.

Ово, без же ље за осве том,
Ка зах је зи ком Јо ва, Бож јег чо вје ка,
Је зи ком мог по ни ште ног жи во та
И не по ко ре ног Ја.

Нек се зна.

* За пис на ђен на зи ду у Ау шви цу.
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РАЗ ГО ВОР С МАЈ КОМ

На сан ми већ не ко ври је ме
До ла зи мај ка
Ко ја је умр ла дав но, дав но...

Кад јој не ку ноћ опре зно ре кох:
Мај ко, хва ла ти што ме се сје ћаш,
Али би мо гла и да се од мо риш
Од сво јих ноћ них по сје та,
Мно го си умор на, мај ко.

Си не, ми ли си не,
Ја се од мо рим у су сре ту с то бом,
С оним ко га во лим нај ви ше на сви је ту.

Ти ре че на мо јој са хра ни
Ка ко ми је ду ша уз ле пр ша ла на не бо,
Смје стив ши се Бо гу с де сне стра не.
Али ја Бо га не ви дјех, си не, 
Ни с де сне ни с ли је ве стра не.
Очи су ми ис цу ри ле тра же ћи га.
Во ље ла бих да га угле дам
Као што те бе гле дам, 
Да му за те бе ка жем
И он да се пре дам.

Мај ко, дра га мај ко,
Бог се ви ди чи стим ср цем.
Имаш ве ли ко ср це.
Бог се већ усе лио у ње га,
Ту се он ску ћио. 

Шта то збо риш, си не?
Бог је ску ћен у са мом се би,
У бес крај ној ва се ље ни,
А не у гру дви ци мог јад ног ср ца.

И ср це је ва се ље на, мај ко,
Ал’ са мо кад Бог у ње га уђе 
И при гр ли га ко ро ђе но сво је.



250

Ти си мој бог, си не.
Бо га ја у те би ви дим.
И не мој то да ми бра ниш
Док још мо жеш да са њаш.
Не мам че га да се сти дим.

То бом ћу сво ју смрт да обо жим. 

Имам пра во на свог бо га
Ко га сам ро ди ла из љу ба ви. 
И знај, да сам тво ја
Ци је лом ду шом – ду ша се утка ла
У тво је Ја.

А знам, до бро знам: 
Бог о ко ме ти го во риш, 
Он је у све му жи вом и мр твом,
Та ко Бог по сто ји и за ме не
Тво јим по сто ја њем, си не мој.

То осје ћа и тво је ср це,
Тво је Ја, и кад спа ва ‒
Са мном се са шап та ва.

ПРИ ЈА ТЕ ЉЕВ ТРО ФЕЈ

Имао сам при ја те ља, дра гог при ја те ља,
Ди је ли ли смо до бро и зло,
При че му је сва ки, шти те ћи дру го га,
Те рет зла ра до узи мао на се.
Ни шта нас ни је мо гло ра ста ви ти.

Мо је Ја и ње го во Ја
Би ли су, го во ри ло се, ко бу бањ и шип ка.

А он да је на јед ном из био рат
За ко ји је окри вио су сјед не на ро де,
И још не ке, све осим сво га.

Чим је за пу ца ло, оти шао је под ша тор
Но вог на род ног во ђе,
Ја оста дох сам, ни на чи јој стра ни.
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За тим је стао да ми спо чи та ва
Нео про стив не до ста так па три о ти зма,
Ода пи њу ћи вер бал не стри је ле
Умо че не у крв на шег по бра тим ства
Ко ја је по че ла да се хла ди.
По хра њи вао сам их у то бо лац свог ср ца,
Све док ми ср це ни је пре пу кло.

На кра ју је по чео да ме при ка зу је
Као рат ни тро феј у пра вед ној бор би
За ко ју је до био нај ви ша од лич ја.
С њи ма је и у гроб ле гао,
Ожа љен као ве ли ки син на ро да.

Мир ње го вој на па ће ној ду ши!

САН О ПО ГУ БЉЕ ЊУ

Већ ду го ме мо ри сан
Да ћу на дан ве ли ког пра зни ка
Ко ји се опа сно при бли жа ва
Би ти јав но осу ђен и по гу бљен
На цен трал ном тр гу глав ног гра да.

Мо је ми сли о во ђа ма ма фи је
От ку ца ва ју им мо ји до у шни ци,
Са те ли ти мо га Ја. 

Ко би дру ги и успио да де ши фру је
Тај не сни тве мо је ду ше,
Осим тих уну тра шњих по ква ре ња ка?

Сла ба ми је утје ха да ће, кадтад,
Ка зна сти ћи не ло јал не пра ти о це,
Ко ји ме про да ше за пар сре бре ња ка.

А пра зник са мо што ни је сва нуо.
При ја те љи ша пу ћу да ће мо је по гу бље ње
Би ти глав ни до га ђај на све ча но сти
У при су ству хи ља да љу ди.
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Па зар ми тре ба ве ћа са тис фак ци ја
За све што сам у жи во ту чи нио?

Све ви шњи нај зад су ди.

ИДЕН ТИ ТЕТ

Но ћас ми не ки зао де мон, 
До ба ци у бри шу ћем лéту: 

Ср би су се, ако ни си знао,
Одав но утвр ди ли у свом
На ци о на лом Иден ти те ту. 

Или свој ски ги ну у ра то ви ма, 
Ил’ су из бје гли це и прог на ни ци.
Оста ли ра де у Са ни те ту.




