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ПЕТКО СЛАВЕЈКОВ

Звезде
Као у пољу беле овч ице,
свуд а по небу јас не звездице,
чин и се: овчар-месец их вод и.
Једна се од друге не рас таје,
једна другој на пут не стаје –
свак а по својој стази ход и.
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________ Десанка Максимовић ________

ХРИСТО БОТЕВ

Хаџи Димитар
Жив је он, жив! Тамо на Балк ан у,
сав у крви, јеч и без одуш ке,
јунак, на груд има стис ка ран у,
јунак, пун младос ти, снаге муш ке.
На једн у стран у бац ио пуш ку,
на друг у слом љен у сабљу ону,
очи мркн у, глава клоне,
уста кун у сву вас ион у.
Леж и јунак, на небу само
сунце жарко срд ито пече;
жетелк а пева у пољу тамо
и крв све јаче јунак у тече!
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Жет ва је сад а... Појте, робиње,
те туж не пес ме! Греј, сунце, крут и
тај крај ропс ки! Ето, гине
и тај јунак... Али, срце, ћут и!
Тај који падне за слободу
ник ад а не мре: њега све жал и,
зем ља и небо, звер и природ а,
пес ник га својом пес мом хвал и.
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Дању му сенк у чин и орл ица
и вук му кротко лиже ране,
над њим је соко, јуначк а птица,
како се смркне и како сване.
Падне вече – месец му страж у чува,
звезде му обас пу небес не своде;
гора заш ум и, ветар задува,
низ Балк ан хајдучк а пес ма оде!
И горс ке виле му на смен у
певају дивне, кроз шуме гус те, –
лагано газе траву зелен у
и крај јунак а све се спус те.
Једна ран у са груд и врже,
друга прс ка водом – кап љом лед а,
трећа га у уста пољуби брже,
а он је милу, веселу глед а!
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________ Бугарски песници ________

„Каж и ми, сес тро, где је Караџа?
Шта је од моје верне друж ине?
Рец и, па ми онд а душ у траж и, –
мен и се, сес тро, овде гине!“

40

Па их радост, грљење стане,
и с пес мом к небу прхн у туд а, –
лете, певају док не сване.
И дух Караџе траже свуд а...
Али већ свиће. И на Балк ан у
јунак леж и, крв му тече, –
вук му лиже љут у ран у
и сунце опет пече ли, пече!

45

у механи
Теш ко ми је! Вина лијте,
не бих ли заборавио
што ви, глуп и, не слут ите
је ли понос ил стид био!
Да заборавим крај свој родн и
и кров оца свога мил и,
те што су ми дух слободн и,
дух борбен и оставил и.
Заборавим ту зем љу пус ту
и гроб очев и плач мајч ин, –
те што и залогај с уста
на благород ан глобе нач ин –
глобе народ по сто пута:
глобе подле чорбаџ ије,
трговц и жудн и злата жута,
и поп од божје лит ург ије.
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Глобите га, неразумн и!
Глобите га! Ко вам смета?
Он се скоро неће дић и:
мех ана га држ и клета!

20

Пијемо и певамо пес ме,
кос имо се на тирана,
мех ане су нама тес не –
и вичемо: „До Балк ана!“
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________ Десанка Максимовић ________

Вичемо, али све то трезни
заборавимо као лањс ко лето,
нем имо и смејемо се
кад вид имо народ а страд ање свето.
А тиран ин жари, пал и
и родн и нам крај бешчас ти,
коље, бије, псује, дави,
глоби жељан силе, влас ти!
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О, нал ијте! Дај да пијем,
хоћу душ и да одл акне,
трезне мис ли да убијем,
рук а муш ка да омекне!

35

Дај да пијем уз инат враг у,
уз инат вама, пат риот и!
Више немам мило, драго,
а ви... ви сте идиот и!

40

Ђурђев-дан
„Паситесь, мирные народы,
Вас не пробудит чести кличь!
К чему стадам свободы!?
Их должно резать или стричь...“

Лик уј, народе! Старо и младо
нек а хвал и данас бога и цара!
Ђурђев-дан је. Оваца стадо
ту блејаше јуче пок рај овчара,
кад а тај цар, бездушан, глупав,
као и сви цареви света,
потера стадо бат ином лепом
и с мин ис трима, умн им псима,
без портфеља, а без плате,
на које тај цар, и да поглед а,
рек ао би: „Благо њима, живе, од ред а,
и овце боље од народ а мога!“
И одл ази стадо с малом јагњад и,
иде, миче се, путем убијено,
под нож ће сви ти јагањц и млад и
за светог Ђурђа – божјег разбојн ик а...
Бездушан, глуп, трул и покојн ик,
зар жрт ве траж и? Овчар иште,
12
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гладно грло, и поп пијан и,
као што тебе, народе, цар гул и,
траж и за своје хареме гнус не
и за оне што те глобе;
а ти им дајеш крв, руке обе,
и играш чак кад а те бију!
Гле – данас богат и и сиромас и
заједно певају тамо и пију
и хвале с попом бога и цара...
Лик уј, народе! То овце блеје
и иду с псима пок рај овчара.
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посланица св. Трновском
Свет и влад ико! Пас тиру народн и!
Данас певам теби хвале и славе
и говорим: дос тојан ти си
не епарх ије – већ држ аве;
али као човек рел иг иозан,
жел им да знам – разагнам там у –
где ли је наш запоп љен попа –
да ли у црк ви или амам у?
Јер људ и веле у мом крају
у Ески-Загора кад а си био,
дрво или попа – то не знају,
тек неког си у бањи запоп ио.

5
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патриот
Пат риот је, душ у даје
за нау к у, за слободу,
само туђу, а не своју,
душ у даје свог народ а!
И свакоме добар он је,
само, знате, кад се плат и,
као човек, – шта да кажем?
и душ у ће тај прод ат и.

5

Добар је он и хриш ћан ин,
лит ург ију свак у чује,
али и у црк ву ход и,
јер у њој се и трг ује!
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И свакоме добар он је,
само, знате, кад се плат и,
као човек, шта да кажем?
и жен у ће у залог дат и.
И човек је доброг срца:
бедном помогне покојем;
само што он вас не хран и,
већ ви њега својим знојем!
И свакоме добар он је,
само, знате, кад се плат и,
као човек, шта да кажем?
појео би... да вам је знат и!
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КОНСТАНТИН ВЕЛ ИЧКОВ

Жетелачка песма
Ветар дише,
тихо њише
њиве златне,
благод атне.
Ветар збори
и шумори
од њивице
до кућ ице:
– Жито јас но,
жито крас но,
све је бело
и узрело.
Жетеоц и
млад и момц и!
Што леж ите,
што стојите?
Време тече,
сунце пече,
клас врх њива
се прел ива.
Жито зове,
за српове!
Поран ите
па жањите!
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крај
Сврш ис мо ову год ин у
ура, ура, ура!
И исп ит лако пром ин у,
ура, ура, ура!
Добро се увек труд ис мо,
ура, ура, ура!
Пох вале, књиге добис мо,
ура, ура, ура!

5

Бил и смо смерн и, без кретње,
ура, ура, ура!
Сад нап ред у игре и шетње,
ура, ура, ура!
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СТОЈАН ПОПОВ

Играчка – плачка
Игрô пуж,
мал и муж,
удари се,
расп лак а се, –
од играчке
ето плачке!
Дође жаба,
стара баба,
ухват и га,
под иже га,
прош ло све је,
сад се смеје,
и од плачке
гле играчке!

5

10

Мали учитељ
Поглед ајте
како Кос та
већ учитељ
мал и пос та.
Милк и, Сави,
па и Кат и
он ће сад а
пред ават и.

5

Лупне прво
па зат им
он прут ићем
махне злим,

10

а глас ићем
танко збори,
слушај како
све жубори!

15

Са свих страна
птице миле
крај њега се
начет иле.

20
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ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

петлић
Кук урек у, петлићу,
бабин леп и момч ићу,
сад ће баба устат и,
проса ће ти дод ат и,
нал иће ти вод иц у
у ту нову здел иц у.
Зобај, просо позобај,
па нап ун и гуш иц у
и зат рес и крес тиц у,
те запевај пес миц у:
– Кук у-кук уруч и,
хајде, Иво, учи!

5

10

Дедини прасци
Седи деда на пра гу,
де ље себи тоја гу,
ем је де ље, ем кли ма
и смеје се очи ма:
– Спремајте се, пра шчи ћи,
ви деди ни мом чи ћи!
ка да деда уста не,
ста ви торбу на ра ме,
гони ће вас, дечи це,
до храстове шу ми це.
Слат ко жир ту јешће те,
слат ко воде пи ће те,
масти себи збра ће те.
Њу узми те, пра шчи ћи,
моји дра ги мом чи ћи;
мени дајте сла ни ну,
да ми греје грби ну.

5

10
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Медино руно
Ој, ђид и, Медо, Мед ано,
пус то ти руно неп рано!
17
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Девет се баба сабрало,
у бис тром га Дунаву опрало.
Прале га бабе три пута,
бис три се Дунав пом ут и.

5

Пом ут и, руно понесе,
бабе грозница зат ресе.
Глед ају испод веђа,
и туж но свак а ми ређа:

10

– Мут и се, пен и се, о, реко,
не нос и руно далеко,
оно је наша хаљица,
на девет грба бунд ица.

Сунце греје
Сунце греје
небес има,
светлост веје
по пољима.
– Хеј, сес трице,
да трч имо,
мале птице
да ловимо!

5

– Не, сес трице,
оставите,
мале птице
не ловите.

10

Не ловите
птице моје,
нек се сите
сад напоје.

15
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ЦОЊО КАЛЧ ЕВ

пачићи
Мал и, мал и
пач ић и,
жут и, мил и
брат ић и!
Где сте данас ход ил и?
Којом водом брод ил и?

5

Чуј, рођена,
мил ице,
бејас мо
до вод ице,

10

скупа да се гњурк амо
слатко да се брчк амо,
а са својом
мајч ицом,
под врбовом
сенч ицом.

15

Сад идемо снен и,
чис ти, изм ивен и.

први мај
Већ је први мај, деч ице,
већ је први мај,
мајс ке ноћ и, лепот ице,
иду у наш крај.
Свак и врт и дô, деч ице,
свак и врт и дô,
пун је шуме и травице,
није више гô.

5

Није више сад, деч ице,
наш шумарак црн,
окит ио сад главице
свак и глог и трн.

10
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Већ је први мај, деч ице,
већ је први мај,
сви у поље сад, душ ице,
па скач и, играј.
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ЕЛИН ПЕЛ ИН

Зрикавац
Мој зри кавче, мој сви рачу
ни ко тебе не пози ва,
а ти сви раш, а ти певаш,
сва ког бож јег ле та жи ва.
Трг ни ми се, пости ди се,
ка кав си ти сви рач, брате?
Сви са тобом ша лу пра ве
од колибе до па лате.

5

Знаш шта пи шу по књи га ма
у ша ла ма, у гат ка ма,
у басна ма, у песма ма,
у бајка ма, чи тан ка ма.

10

Мој зри кавче, мој сви рачу,
ни ко тебе не пози ва,
а ти сви раш, а ти певаш
сва ког бож јег ле та жи ва.

15

Врапчево писмо
писмо пи ше сив врап чи ћу
на бу ковом, на листи ћу.
по ве тру ће да га ша ље
у незна не земље да ље.
у афри ку, преко воде,
куда чворак певач оде.

5

Топла на да срцу годи,
пи ше писмо и на води:
– Ти побеже, чворче ма ли,
нас оста ви, не за жа ли!

10

овде са да снег већ па де,
нечу вена глад наста де.
нема зрна, ни му ши це;
нити мра ва, ни мра ви це.
21
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Пошаљи ми ти овамо
проса једно зрнце само.

15

Па кад дођеш на пролеће,
узалуд ти бит и неће.
Ако спасем душ у живу,
врат ићу ти целу њиву.

20

ко?
Ко посеја
ово цвеће
по пољу, план инама?
Ко удахн у
мирис дивн и
тим руж ама,
травама?

5

Ко обу че
гору јуче
тако лепо
зелено?

10

Ко наред и
у тој ноћ и
украшеној звездама
славуј дивно
да запева
горама?

15

Тај чаробн ик
чудот ворн и,
сад а знај!
наш је млад и
месец славн и,
месец мај!

20

Јесен златокоса
Јесен златокоса,
подерана, боса,
ход и из горице
и стреса гранч ице.
22
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А на гран и клена
мајуш на – малена
љуљуш ка се птица,
сама, сирот ица.

5

Жалос на се њише,
удешава тихо
слатк у пес мич иц у
чис ту ко пшен иц у.

10

Ал’ гора не звон и
и лиш ће се рон и...
И заћута птица,
мал а сирот ица.

15

Збогом, птичице!
Збогом, птице,
крил а лак а,
са пољана,
шумарак а.
Јесен већ вас
гон и даље,
у друге вас
зем ље шаље.

5

Рас танак а
час удари,
срећан пут вам,
ој, другари!

10

На пролеће
ви овамо,
пријатељи,
да певамо.

15
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КИРИЛ ХРИСТОВ

над колевком
Тамна ноћ. У кућ и
није све пос пало.
Мајк а крај колевке
љуља чедо мало.
А напољу бура
фијуче прок лета,
страховито љуља
суморна дрвета.

5

Мајк а дете њише,
љуљуш ка га лако
и над њиме неж но
попева, пол ако:

10

Вет ри, не дувајте,
гране, не шум ите!
Сад ми је зас пало
у колевц и дете.

15

Бура ће прес тат и,
спи ми, надо мил а,
мајч ина мол ит ва
сан ти заштит ил а.

20

Сут ра кад отвориш
веселе очице,
опет биће сунце
и небо и птице!

24
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ЈОРД АН СТУБЕЛ

Добро дошла
Добро дош ла. Сед и. Шта те нос и?
Зашто ме глед аш радознало тако
и стављаш питање као увек што си
вол им ли још те незас итно, јако?
О, не; хтео бих, али не мог у. Сад а
у сум рак у срце ми се усам љено
спом иње бесц иљн их својих јад а –
кад је због тебе на све било спремно,
кад сам тол ико дана незаборављен их
теби се пред авао цео.

5

10

Сад а – дођи к мен и. Сед и. Каж и ми –
зашто сам те тако дубоко волео...

Фебруар
– Добро јут ро, бубо мал а!
– Добро јут ро, фебруаре!
Јуче од мед вед а чух
леден да је твој кож ух,
и бел ичаст ко снег мек,
а на њем у кук урек,
на Јорд анов кројен дан,
сметовима опасан.
– Јес те, јес те, ево га,
широк као план ина.
Ши ми га мајк а Год ина
и тетк а ми Мразовина –
кад на зем љу дођох ја
да пок ријем семена,
да сач увам знанце старе
и зем љиц у и другаре,
док у гори
не заори
пес му премалећа цар –
жут и шафран барјактар.

25
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пре ла ма ца
пре ла ма ца, пре ла,
баш на пра зник, ето
на пе трово ле то,
па девет ис пре ла
на ша ма ца пре ља
шарених куде ља.

5

али ли ја стара
ма цу оговори
код мла дих овчара
у зе леној гори.

10

Јек ну ше син џи ри,
скочише пастири.
„еј, овчари браћо,
не дирајте мене,
сиромашне жене.
Ја сам удовица,
мала ми дечица
и прела сам зато
вуну као злато
на петрово лето.“

15

20

Чуше је овчари
па се са жалише,
дар јој подарише –
две торбе дуката
чак до горе пуне
и два џака вуне.

25

Тужибаби лији,
ка да је видеше,
кожу одераше.

кос и медо
Медо мали, Медо плави,
где то идеш? – кос се јави,
– Где по так вој киш и греш?
Да ли за мед не идеш?
– Ој, Кос ићу, зар не чу?
Скот рља се леш ник ту
и позва ме на игру

5
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у зелен у гориц у...
Браћу росом рошене
јагод ице црвене,
круш ке меке и узреле,
као злато пож утеле;
отић и ћу мам и, тат и,
па и њима круш ке дат и.

10

Родина колевка
Колевк у сред хлад а
веза род а млад а,
где цветају дрењц и –
да буде у сенц и,
где је круш ка сува –
да је добро чува.
У колевц и слабе
две-три мале жабе
туж не, јадне стоје,
тих у пес му поје:
„Нама се сад ход а!
Ова млад а род а
као хал а зија,
дуга јој је шија.
А кад зак лепеће,
добро бит и неће.
Сјајне звезде благе,
дајте нама снаге
да се одвежемо
па да побегнемо,
да се чуд и род а
ко крај нас проход а,
те нас ослобод и,
па да она гладна
пос ле пољем ход а.“

5

10

15

20

25

Миши ученици
И миш и од јуче
почел и да уче,
сред таванс ког кута
где је клопк а љута.
27
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Клекн ул и миш ић и,
миш и муш карч ић и,
сви иза миш ица
уз џак преп ун трица.
Па их учи стари
како се бук вари,
читају и лаке
уче пес ме сваке.
Али тек од јуче
миш и школу уче,
па им теш ко иде
кад а слова виде,
и још мање знају
кад а рач унају.
А учитељ сав
љут је као лав.
Кад а ђац и граје
док ле им пред аје,
како кога стигне,
прут на њега дигне.
Али ту из кута
шкљоцн у клопк а љута.
И гле јад а нова:
мац ин их бркова!

5

10

15

20

25

Миш и књиге скупе
па беж и у рупе.

30

За столом деда сеђаше
За столом дед а сеђаше,
ситне парице бројаше,
ситне парице, грошеве,
да за њих куп и волове,
да их у кол а упрегне,
па да у гору потегне,
у зору тамо да стари
црвене дренке узвари.
У деде има хран ице,
хран ице, жуте пшен ице,
и од два пед ља слан ине,
сушене целе год ине,
само још нема да пије –
од дренк а љуте рак ије.

5

10
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птичица – кукавица
Врх зелене чуке
ник ле младе бук ве,
стоје јас нооке,
витке и високе.
А пос ред њих птица,
мал а кук авица,
голуж драва, сива,
кук а и позива:
„Миле, лепот ице,
малене муш ице,
дођите овамо,
да вам кажем само:
да нит и сам пловк а
нит и мухоловк а.
Дођи, комарч ићу,
и ти, другарч ићу,
порас ла сам сад а
као меца млад а,
и од јуче знам
лудо да играм.
Свираће нам страном,
под зеленом граном,
наш чувен и свирац,
ћосави скак авац.
Само не сме стат и,
јер га мог у одмах
целог прог утат и“.

5

10

15

20

25

Мравак кућу градио
Мравак ваздан рад ио,
кућ иц у саг рад ио
украј цветне пољане
под игô је да стане.
Помагал и играч и,
лепотан и свирач и,
и комарц и гајд аш и,
и зид ари лењивц и,
бојаџ ије пчел ице,
и дунђери муш ице.
Часа не почас ил и,
кућ иц у украс ил и

5

10
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ТРАЖИ
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с два димњак а висок а,
два прозора широк а.
Па исп лел и вратн ице
од зелене травице.
Тад мрав позва гос те
отмене и прос те.
И зат им нас трад а
како се не над а:
кад а кућу отвори,
ветар му је обори.

15

20

кад се жени...
Кад се жен и чуч уг – шеврљуга,
то не беше као свадба друга.
Одјездише низ трново поље
сто врабаца – који може боље.
И прођоше свом гором зеленом
слож ни сват и, у рух у свадбеном.
Заљуља се тад шума букова,
викн у јед ан врабац сред другова:
„Тихо, браћо, кроз гору јездите
и још тише путеве мин ите!
Не шал им се, биће данас боја,
овде живи соко љутог соја,
изод авна он се по злу слави,
изи ћ и ће кавг у да нап рави!“
Побегоше – ко брже, ко боље,
сто врабаца низ трново поље.

5

10

15

Дете и зец
Дете:

Зече, мило зече,
сиво и страш љиво,
што ме не поглед аш,
што си понош љиво?
Даћу ти вод ице
и сочне травице,
пос ле да играмо,
како само знамо.

5
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Зец:

Журим, дете, журим,
у оближ њу гору
где сам оставио
своју мам у сам у
да шије чизмице
и кож уш чић нови,
кад а дође зима
да су ми готови.
А ја сам ишао
да позовем бак у,
она живи близу,
доле у лес јак у.
Мам и својој ја сам
помоћ и одмена,
јер је остарил а
и уморна жена.

10

15

20

Дете:

Кад те чек а мајк а,
жури, зече сиво,
она те изглед а
бриж но и страш љиво,
она се већ над а
да ћеш скоро стић и,
па је заг рл ит и,
па је пољубит и.

25

30

Зец:

Збогом, збогом, дете,
али догод ине
среш ћемо се опет
кад пролеће сине.

35

лења неда
Понедељак беше,
киш ица пад аше,
кад уторн ик мин у,
киш ица прем ин у,
па пом ис ли Нед а:
„Сад је пус та сред а
и дол азе гос ти

5
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и ваздан се пос ти;
у чет вртак треба
умес ит и хлеба,
па ће петак доћ и
и на трг ћу поћ и,
а суботе ове
ићи у сватове.
Недељу дан цел и
платно ћу да бел им.“

10

15

Деда Мраз
Над пољем се чује глас,
виче ведри дед а-Мраз:
– Диж ите се сад, деч ице,
ево зиме, лепот ице,
донесе нам беле данке
за клизаљке и за санке.
На двориште пох рл ите,
беле Снеш ке нап равите,
са брадом и брковима,
нек шубару свак и има.
Нек а се сви пољем мају,
као деца пои г рају.
А стане ли мрак да пад а,
скуп ите се кућ и тад а,
јер сад идем по зем љиц и,
нос им приче у торбиц и.
Бак ица ће да вам прича
само док ле траје цича.
Буд ите ми сви добри
у школ иц и и игри.

5

10

15

20

Ђурђевдан
о, ус крсе црвени,
Ђурђевда не зе лени!
оки ти нам дворе,
куће и оборе.
оби ђи дрвеће
и пти це и цвеће,
па ше и ли ва де,

5
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и овчаре младе.
Лозу и лозаре,
и беле станаре,
и дец у, нем ирке,
њине ведре свирке.
Ти обиђи свуд а,
и овде и туд а,
на њивама жито,
да рас те чес тито.

10

15
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ДИМ ИТАР БАБЕВ

киша
Кап... кап... киша гре,
(све је мутно од магле),
низа поља, низ дубраве,
потоц и се свуд а праве.
По окн има, по врат има,
лупк а, куцк а већ сат има,
са улица старих дигне
и однос и што год стигне.

5

Нек а, нек а пад а, пад а,
али кад а се напад а,
сунце јас но ће да блес не,
и чућемо птичје пес ме.

10
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ВАСИЛ СТОЈАНОВ

Змај
Јуче змаја нап равих,
друзима се пох вал их:
„Кад се дигне
па полет и,
до неба ће
да долет и.“

5

Ја се хвал им,
он се трже
па на зем љу
паде брже.

10

Сабраше се другари,
свак и у смех удари.
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СТИЛ ИЈАН ЧИЛ ИНГИРОВ

прела баба
Прел а баба
две недеље,
па исп рел а
две кудеље.
Прод ал а их
за париц у,
па куп ил а
стар дед иц у,
баш дед иц у
белобрадог –
пед аљ висок,
дуга брад а.
Однесе га
право кућ и,
остави га
украј ват ре:
прас ну жиш ка,
изгоре га;
премес ти га
код олук а; –
паде кап ља,
удави га;
остави га
на пол иц у,
на пол иц у
под здел иц у; –
дође миш ић,
однесе га.
Траж и баба
дед а стара,
дед а стара,
кож ушара.
Траж ил а га
две недеље,
па зап лак а
због кудеље.

5

10
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30
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СТОЈАН ДРИНОВ

Шафране, брате
О, шафране, брате,
да ли имаш тате,
па да ми те мази,
па да ми те пази?
– Имах... он прем ин у
има већ год ин у.
Јан уар се зваше,
мног љут бејаше.

5

– О, шафране, брате,
кад а немаш тате,
јел’ ти жива мајк а,
да се за те вајк а?

10

– Маћех а ми мајк а,
за ме се не вајк а,
нит ме нуд и чиме.
Марта јој је име.

15

– Шафране, брате,
кад а немаш тате,
маћех а ти мајк а,
за те се не вајк а –
имаш ли сес триц у,
малу мезим иц у?

20

– Ој, вис ибабице,
моје су сес трице.
И оне су саме,
без тате и мама.

25

Ми смо сиротан и,
немамо имања.
Лепо се друж имо,
слатко се теш имо.

30
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РАН БОСИЉАК

Блага година
Хтео бих да идем
у сун чеве дворе,
о који ма при че
често нам говоре.
Сун чева ће мајка
да ме тад за пи та:
„Шта тра жиш од сун ца
ју тра ма глови та?“

5

„Тра жим, рећи ћу јој,
годи ни це бла ге,
сун чевога злата
за босе и на ге.“

10

а мајка ће моли ти
златогла вог си на,
да се често се ти
на земљи доли на.

15

порука
Сунце јас но нам дол ази,
баба Зима већ одл ази.
„Збогом, сунце, она рече,
журим док не падне вече.
Порук а ти моја света:
чувај жито све до лета.

5

Врх плодова бди ми мал их,
на срц у су мом клијал и.
Греј им добро стабла танк а,
поји росом са уранк а,

10

да порас ту, наједрају,
златно клас је зањих ају.
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ТРАЈКО СИМ ЕОНОВ

Златни облачићи
Облач ић и златн и
небес има плове.
Ко ће на ноћ иште
да их сад позове?
Мож да ће ноћ ит и
у далеком своду,
мож да ће са вет ром
чак тамо да оду.

5

Далеко за својим
родн им крајем тад а
зап лак аће свак и
од туге и јад а.

10

Где год пут нанесе
облач иће златне,
свуд а ће рон ит и
сузе благод атне.

15

Сузе благод атне –
кап љице киш ице –
блес нуће им неж но
кроз туж не очице.

20
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ДОРА ГАБЕ

пст...
Спавај, спавај, кок ице –
Мак а ти је – лис ица,
Тата ти је – вук...
Славк а те мази,
Анк а те пази.
Мир, Анч ице – мук!

5

Спавај, спавај, кок ице –
Мајк а ти је – лис ица,
Тата ти је – вук...
Под крило се свил а
Од света се скрил а.
Мир, Анч ице – мук!

10

Мек а је, нек’ спава,
Отац јој је – вук...
Жар му с ока бије,
Кроз длак у ветар вије.
Мир, Анч ице – мук...

15

амин
И врх у твојега гроба трава би,
и свен у – и друга опет ниче разна.
Неопажено туђинац гнездо сви
на остављеном твоме мес ту празном.
И вал се нек и прел и врх стопа твојих
и чин и се: ништа није било...
Једно питање огромно само стоји
и без одговора срце ми се свило.
Сад а неће прозборит и моја уста
ни реч ице, ни у које доба ни време...
Зау век је легао изнад света
живот мој, као огромно бреме.

Судба
Сви говоре: тако је суђено,
и тако је оду век драго Бог у.
40
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Нек а ми је, Гос поде, проштено,
што не мог у да верујем, не мог у.
Јуче их закопах, драге кос ти
очеве, у зем љу пун у воде.
Народ – редом се прек рс ти,
„Божја воља“ рече и оде.
А у мене, у мене леже теш ка
жалост му и поглед пос ледњи...
Ја нећу та судбина људс ка,
нећу тај усуд му бедн и
као муш иц у да га зад ави,
као гран у теш ку да га скрш и,
туж ну речц у своју да не јави,
и хлеб начет и да не сврш и...

5

10

15

И да чујем: тако је суђено,
тако је оду век драго Бог у...
Нек а ми је, Гос поде, проштено,
не верујем у то, нећу, не мог у.

Сусрет
Мравићу, брат ићу,
мравићу мал и,
жега те пал и,
сунце те пече,
а збираш, збираш,
зрнце по зрнце,
стан и, одмори се,
док греје сунце.

5

– Шта говориш, дете,
зар да се поч ине?
А дан по дан мине
и целе год ине,
ако ја зас танем,
стаће и другари,
а ми смо задруж ни,
и млад и и стари.
Збирамо за зим у
све зрнце по зрнце,
док су дан и дуг и,
док ле греје сунце.

10

15

20
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________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Јунак
Свако ми се чуди,
(ко ме не познаје)
јер јуначка снага
вечито ми траје.
Медведе сам лако
хватао за гушу,
свакоме сам вуку
извадио душу.

5

Мачка хвата језа,
куца већ се крије,
страх их од јунака
који сваког бије.

10

С пушком о рамену
по свету се скитам,
никог се не плашим
нити зашто питам.

15

песмица
Баба Месечино,
бела, оседела, много
си ми рано, кућу
огрејала.
Рано пођох, дете, уз
прву звездицу, треба
да успавам малену
дечицу.

5

Сутра када почне
сунце да их буди нек’
су испавани,
несташни и луди.

10

Бајка
Снеж ана, Снеж ана бел а,
испод танк их, лак их вел а,
спавал а си сто год ина
иза поље и дол ина.
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________ Бугарски песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Месец сребрн и где је
где звезда вел ик а греје,
кроз окно те царе спази,
суза му за сузом слази.

5

Снеж ана, Снеж ана бел а,
испод танк их, лак их вел а,
усред далеког поља,
најлепша и најбоља.

10

Хоћеш ли проћ овим пут ићем,
пок уцат и мал им прс тићем,
сврат ит и нама у гос те,
у кућ ице наше прос те?
И за наш у зделу сес ти,
и са нама скупа јес ти?
И пит и из наш их чаша,
и бит и помало наша?

15

20

Снег веје мек као свил а,
Снеж ана, где си бил а?
По снег у су стопе ти целе
као марам ице беле.
Не иди где вукова има,
гладн и су кад је зима,
у село дол азе свуд а
и гладн и праве чуд а.

25

Мал а је у нас собица,
стол а нема већ софрица,
али слатког хлеба имамо,
и теби ћемо, Снеж ана, да дамо.
Снеж ана, Снеж ана бел а,
испод танк их, лак их вел а,
у собиц у своју, крај себе,
прим ићемо радо и тебе.

30

35

Радост
Град ин ице мал а, расц ветал а,
од цвећа си цел а побелел а,
од цвећа си цел а пож утел а,
макове се крун ице црвене.
Град ин ице, ах, узми и мене,
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ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

нач ин и ми цветак од руч ица,
нач ин и ми стабло од нож ица,
ко најлепше цвеће да проц ветам,
и да зору увек рано сретам.

Сунце
Сунце већ зал ази,
и мрак се увлач и,
где ли то одл ази
сунце, кад се смрач и?
Где ли јадно лута,
ко ли му је тата,
има ли креветац
и малога брата?

5

Да ли зором рано
сâмо се и буд и.
Ко ли њега створи
да се свако чуд и?

10

Ћутање
Не сећам се реч и,
памт им твоје ћутање
и собу до врш ка пун у
наш их мис ли.
Не сећам ти се лик а,
губе се црте
у мом памћењу,
али се сећам како сам осећал а
да си овде,
у широкој нас лоњач и,
иза тебе прозор,
ланац Старе План ине,
високо небо
и облачак који лебд и.
Ти први упита:
– Зашто ћут иш?
Одврат их ти:
– Не ћут им!

5

10

15
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Бугарски песници ________

Поглед а ме, осмехн у се
и одс јај стак ла
обл и нам лица светлош ћу.

20

Ћутање!
Ћутање преп уно
љубави и неж нос ти и поверења!
Да смо цел а живота
ћутал и заједно,
не би се реч ниједна
усуд ил а да нас рас тави.

25

Интимно
О, моје ствари,
не иштете од мене ништа
јер знате
да ћете ме надж ивет и
и жао вам је...
Осећам како ме глед ате
из свих углова
и читате ми на лиц у,
кад а отварам коверат,
да ли ме је пис мо ожалос тило.
Осећам како ме глед ате другарс ки
кад а се врат им уморна
и бац им мас ку с лица,
избришем осмех
и нак ите скинем.
Кад а седнем за писаћ и сто
ви се
тако умирите
да бих могла да отк ријем у себи
оне приче и пес ме
које се прет варају у осмех!
Понек ад сам вас нап уштал а
јер су ме привлач ил и
даљина и високо небо,
а чим се врат им,
вид им како вас је без мене
туга пок рил а прахом,
на лице вам спус тил а вео.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

О, моје ствари,
с кол ико радос ти се сретамо
кад зас ветлите
избрисане мојом руком,
кад разговарамо ћутке
свако вече
а не пом иш љамо
да се једног дана
нећу више врат ит и,
а ви ћете ме чек ат и, чек ат и...

30

35

Тишина
У мом ћутању
притајене су мис ли
које изненад а долете
и буду у мен и
док се не расц ветају у плам ичак.
Ја чек ам њихово цветање,
да бих широм отворил а све прозоре
свога срца за овај свет.
Ти који дол азиш у мој дом
и плаш иш тиш ин у
и собом исп уњаваш
моје ћутање – схват и:
Ја морам бит и ћутљива
јер траж им реч и,
јер траж им чин и
које би прет вориле
твоје мис ли
у вид љиве и глас не
које би их створиле птицама,
како би излетеле и запевале.
Не плаш и их.
Сед и мирно до прозора
и удуби се у тиш ин у.
Дотаћ и ће те моја мисао
и туг у ти разагнат и.
Тад а ћеш схват ит и
маг ију реч и
зачет их у ћутању,
рођен их у тиш ин и.

5

10

15

20

25
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________ Бугарски песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Телепатија
Невид љива се рук а
таче мога рамена...
Једно лице, давно заборављено,
изрон и ми у сећање
и стаде исп ред мене.
Да ли му је мисао бил а
до мене долетел а
кроз време
прет ворено у прос тор?
Волшебна мисао?
Брж а и од светлос ти,
окат ија и од очију нам,
осетљивија и од дод ира
наш их рук у?
Прет ворил а у живи лик
моје сећање!

5

10

15

Нау к а ће је свак ако отк рит и,
пос таће вид љива као небо,
и јас на као музик а,
али како ће доп рет и
до душа нам дна
где је вечност
пус тил а клиц у.
Сад је тихо у мојој соби.
Ћуте зидови, ствари,
само сам ја жива
и твој лик и она тајна
коју ниједна нау к а неће отк рит и.

20

25

Мој час
Кад а мој час куцне,
не знам како ћу се рас тат и
од овога света,
од необу х ватног му заг рљаја
с хоризонта на хоризонт,
од осмех а његова сунца,
топ лијег чак и од миловања.
Како ћу отк ин ут и од очију
замагљен у Витоше груд
47

5

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

с прозорима-жут им светлинама
под небом звездан им?
Како ћу се рас тат и
од пене нашег мора
с тал ас има долетел им изд алек а
што носе полет неког срца
заглед аног у њих?

10

15

Како ћу заборавит и наше ждрале
чији се туж ни зов у облац има
плачно рон и над Добручом?
Како заг уш ит и писак
оближ ње фабрике
која ме буд и уплашен у
с питањем „Што леж иш?
Руке су нам пот ребне,
пот ребне су нам руке.“

20

25

Не знам како ћу се рас тат и
од овога света
кад а реч и нис у довољне
за ову ненас ит у жеђ
коју ми је знао утол ит и
и пробуд ит и опет –
чак према тој смрт и
која се неп рес тано
у живот препорађа?
Реч и ће ми бит и
кап у океа н у,
а неизречено ће остат и у мен и
и ишчезнуће с мојим ћутањем.
Не знам како ћу се рас тат и
од овог света?

30

35

40

невидљиве очи
„Нема чуд а“ – говориш ми,
а ја сам стално зач уђена.
Зач уђена сам што живим,
што, чим отворим очи,
кроз прозор углед ам и
небо,
што, чим се из пос теље дигнем,
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Бугарски песници ________

спазим у оглед алу себе
и мис лим: ја сам двојна,
а он не пос тоји.
И још мис лим:
мож да живим јед ино
да бих се сећал а.
Тако живот пос таје двојан.
А највеће је чудо
што њега вид им живог
невид љивим нек им очима.

10

15

„Уображење“ – одговараш.
Али да оно не пос тоји,
да оглед ал а нема
са мојим двојн им ликом,
да невид љивих очију немам –
како бих живел а?
Не, ни трена нема без чуд а!
Без чуд а не би било живота!

20

25

Судбина
Спокојн и смо, избегли смо
људс ка прег решења:
пос тоји суд и мера
за њихову вел ич ин у.
А наше срце?
Ко ће отк рит и
грех нашега срца
и заус тавит и га да нам душе
не дубе.

5

Где је рентген
који прон иче у његов свет
да га исп ита и рекне:
то је грех?!
Није ли суђено да буде неот к ривен
и да га однесем у небиће?

15

Срце клето,
ник ад ти неће одл акн ут и.
Неће нико твога грех а дознат и
да би те суд ио
или оправд ао...

20
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Враћање
Мин ућу стазу ми узалудн у
и отић и на ону стран у
мен и туђу и незнан у
и тако далек у и тако чудн у.
Угас нуће мој поглед горе,
али Бог ће дић и дес ниц у
и пос лат и звезду, звездиц у
у тамно плаве неба прос торе.
Тад а ће по свет у поћ и
мој дух, огромн их крил а ће бит и,
и у тузи ти и самоћ и
познаће те и запамт ит и.
И тихо, тихо, пошто се вине,
свиће крај тебе крил а. И длан
невид љив, али теби већ знан,
таћ и ће те се сред тиш ине.

5

10

15

призна ње
Живот ми је нис ка заблуд а
и грешак а,
засел их дубоко у моје сећање.
Вод им с њима борбу пос тојан у,
мад а су одж ивеле давно.

5

Зато ми је тако теш ко
да се бацам каменом на греш не,
да траж им од људ и да буду онак ви
как ва ја не умедох бит и.
Зем љо моја,
нис и ли и ти греш на,
а још више трпел а
туђа саг решења?

10

За тебе сам спремна
посегн ут и
крвожедн им рук ама
на твоје неп ријатеље
и целу стен у
бремен ит у

15
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

теш ком мрж њом
на њих сруч ит и.

20

Тад а нећу осећат и
да поново греш им.

Тајна
Ко би измерио
у погледу лас тавице
њен пут од нас
до друге стране
земаљс ке лопте
и пребројао у њем у
мора, океа не, план ине?

5

Ко би прон ик ао у њено сећање
да нађе
мало гнездо
под стрехом
у неком забитом сеоц у,
сред необу х ватне васељене?
Шта је природ а утис нул а
у так во једно мало птичје тело
те је лас тавица
неизмерна тајна,
те је лакше стић и до месеца
него
до њенога срца?!

10

15

20

пита ње
Преп уна сам
ужаса и усх ићења,
љубави и мрж ње.
О, столеће ген ија варварс тва
и човек а
који се брат им и са звездама!
Како бих могла да смес тим
у једн у душ у
51
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________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ту амп лит уду
од најн ижег
до нају звишен ијег –
како да реш им
нереш ива питања
овога беск рајног света?

10

Завид им врапц у
на голом дрвет у
јер верује да се свет пруж а
од те гране
до вид ик а.

15

Звук
Леж им отворен их очију,
не смем да се крећем –
забрањено.
Не смем ни да мис лим!
Пус тош...

5

Где сам?
Има ли зем ље под а мном?
Не чујем,
не осећам.
Тиш ина...

10

Шта сам?
Нек а истоп љена материја?
Мелод ија
давно отпевана?
А мож да нисам ни рођена?

15

Ех, доктори,
шта од мене нап равис те!
Али наједном
зач ух нешто иза зид а.
Звук!
Прави звук!

20

О, боже!
Прид ижем се и слушам
и вичем
и чујем свој глас!

25
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Животе!
То сам ја,
То сам ја!

Жалба
Влад им ире Илич у,
мол им ти се
кроз сузе,
али не кроз своје,
него оне које ми кап љу
у срце
из очију девојч ице
зач удо преж ивеле
усред лешева
у Сонг Ми.

10

Опрос ти што нарушавам
вечн и мир
твога мау золеја –
али ти не би опрос тио
моје прећутк ивање.

15

5

Зато вичем од бол а,
али не свога
него од бол а хиљад а
зат ворен их,
потпаљиван их
и живих сагорел их.

20

Свет је план уо. Лењине!
Зем ља се тресе од експ лозија,
смрт се пресел ил а на небо
и отуд а плаш и.
Изл ази из мау золеја,
зак ључало се срце света.
Дођи да га отк ључаш!

октобар
На рођају ти се род их
по друг и пут
и по друг и пут живим, –
53
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

С извора твојих отп их по гутљај
да бих могла
с твоје воде жубором
певат и
Ти вел иш:
„Крил а су нам пот ребна“
и ја бивам крил ата.

5

10

Ти вел иш:
„Срца су нам пот ребна“ –
и ја се у срце прет варам.
„Руке су нам пот ребне“ – вел иш,
и ја хитам
обе руке дајућ и.
„Али треба и снаге, воље, крви“
и ја ти се цел а пред ајем.
А тајн и глас ми тихо проговори:
„Шта си оставил а
себи?“

15

20

Себи остављам небес ке двери
које ти отвори!

Дозив
Помози ми!
Пот ребна ми је снага
да будем тих а,
пот ребна ми је неч ија рук а
да ме изведе
с моје стазе
нес покојне.

5

Ход и и не говори више
како сам бил а рођена
да се лактовима пробијам
кроз тиш ин у,
да крун им обале као вал,
да их усх ићењем обл ивам.

10

Ја жел им тих у милошту
као у птице
кад леже пил иће –
жел им да познам
одак ле је узел а кроткост

15
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како бих и ја пос тал а кротк а,
како ми не би био недовољан
вечн и мир
кад а ми дође крај.

20

Воља
Самоћо моја,
моја друга мајко,
од кога ме чуваш
те зат вараш
сва врата
и гус то набране завесе навлач иш
да не налет и, не дај боже,
врапче кроз прозор.
Који је неп ријатељ већ и
од онога у мен и, који ме
мори прекорима због грешак а
и кљује горк им реч има
које сам кад изрек ла
своме и нес воме.
Пус ти у мој дом светлост!
Није ми она неп ријатељ!
Неће она у мене,
него ћу ја у њу грун ут и –
да прегорим,
да ништа за смрт не оставим,
кад падне на мој праг.
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Мимогредно
Брезу засад их
уз твоју помоћ.
Лис тови су јој бил и срд аш ца
заглед ана
како се месец и сунце
јуре
а не мог у да се дос тигн у.
Брезица засенч и
облак на небу,
ја засенч их твоје лице.
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Одбегли трен утак!
Остаде запечаћен
на екран у
мога сећања.
Понек ад га пројект ујем
на небу,
негде у стратосфери.

15

Кад а ти је ноћ теш ка
и глед аш кроз прозор
можеш ли да га ухват иш?

20

Залевај моју брезиц у.
Нис и ли ми обећао!

Растојања
С дес не стране:
нап упеле младе воћке –
чипке нац ртане
на плавом небу.
Слева:
вековне зид ине,
чудес не фиг уре
обас јане огњен им зал ас ком.
Идемо алејом –
ти млад, нес трп љив, ужурбан, –
ја тонем пол ако
у вековн и мук
тих утврђења.
Идемо...
И у тој непок ретној тиш ин и
деле нас рас тојања
неизмерна.
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ЈЕЛ ИСАВЕТА БАГРЈАН А

Изгнаник
Још траје борба – теш ка, крвава.
Још лутам далеко од младос ти и покоја,
да те поново сретнем – једном зау век –
незаборављена моја,
пос ледња, а мож да и прва...
Крв ми из срца ист иче,
усне су ми мрт ве од јад а –
нема на њима више ни обећања ни објаш њења.
Ник ад а те нисам волео кô сад а
и ник ад страш није фијук ао бич
над а мном,
и над наш им рас танком.
А ти – да ли заборави,
ослеп и ли од плак ања,
онем и ли од чек ања, –
или ти живот о конц у вис и,
и чек аш крај безнадеж но и бес трас но?
Сећаш ли се још ко сам,
или ти ништа већ није јас но?
– Умри тад а.
Јер ћу и ја без тебе умрет и.
О, удес у мој прок лет и,
о, прок лета моја славо!...
Али не! – Доћ и ћу, мак ар се преврн уо свет,
доћ и ћу – уз снег први –
живу или мрт ву да те заг рл им!
Разбићу жељезна врата,
прес коч ићу огњен и праг.
Оставићу овај пламен у крви,
у срца твојега пепелу,
у хладн у ти рук у, белу...
Доћ и ћу једном изненадно, знам,
љубоморан, сморен од Живота,
зау век слом љен и сам...
Доћ и ћу, кунем ти се у главу!
Мак ар пог ин уо,
али да вид им: је ли ти срце као у сваке жене
или је срце – Марије и Магд алене.
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Сусрет
Дотак ле се чаше и зазвон иле,
очи нам се безд ано зглед але,
и све на свет у заборавив, прегорев,
зак лес мо се обоје тог вечера.
Ишчезе нек уд шум и дворана
и чак улица беше зас пал а.
Не знам. – Не знам да ли ће бит и на добро
и тај кас ни сус рет и оброк.
Рас танк а суђен нама је час љут и,
знане нам наше стазе пуне бол а.
Зато мож да сад пијемо наиск ап вино
и залогај дел имо напол а.
И мож да се нећемо видет и више,
вет ровима Бог зна где понесен и.
И само – стег пос ле боја и слома –
у срц у ћемо свит и овај спомен.
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Јесен
Ти јесен и блага,
много си нам драга
с теш ким гроздовима,
с пун им конд ирима.
Ти не брзај много,
не суд и нам строго,
не треба нам зима,
још времена има.

5

Ветар што је прат и
грање ће сурват и,
лист ће да одрон и,
птице да прогон и:

10

зас трашене њиме
сад стрепе од зиме,
па ће поћ и, ето,
да пот раже лето.

15

А ми, сирот ице,
без цвета, без птице,
овде да сед имо,
дане да бројимо.

20
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као де те које...
Као дете које су из очинс ког дома извел и
и негде усп ут оставил и сурово, без заштите,
тако и ја остах сама по свет у да се скитам.
Помол ићу се, сузе отрт и и поћ и у свет бел и.
5
У најбучн ији и пренасељен град, у гом илу мног у
ићи ћу да се помешам и да збац им мук у своју пак лен у,
– под мил ионе људс ких сурових нем илос рдн их ног у,
да прах пос тане и да је ветар развеје са мене.

Остане ли ипак у мен и – поћ и ћу у план ине голе
с највишег и стрмог врх а бац ићу је у дно бездна,
као одроњен камен, хитн ут у понор доле,
низ усове да се откот рља и да јој се траг не зна.
Не пропадне ли тамо, почнем ли опет с њом да се
боч им,
у море ћу је бац ит и, у најдубље, да се удави...
Ако ме не нап ус ти ни тад и однек уд се опет јави,
нос ићу је цел и живот, док обе не склоп имо очи.
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Судбина
Кроз улице заг уш љиве, кроз куће, зид ине збите,
кроз расп лак ан ромор и дан јесењи сив,
кроз овај град пог ребен у гвож ђе, гран ите,
осећам чек аш ме побед ан, збуњен ти!
Осећам твој поглед упрт у дно мрак а,
осећам ти руке пружене као кроз сан,
осећам очек ујеш одјек познат их корак а
и како ти срце стреп и чим штогод шуш не ван.
И ја треперим с тобом. Невид љиве нит и
вук у моју вољу, руке, очи, снагом свом.
И више не мис лим и крећем и не питам
где ћу осван ут ни чији је ни где тај дом.

Requiem
Не плачем што ми је невесео, пуст и скршен
без тебе живот сад а дуж ност само и бреме,
што дан ми, тек почет, мора да се сврш и
и што ми ни празне утехе не нос и време.
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Не плачем над собом. – Да је крут и оскуд ан
живот међ нама своје прег раде пос тавио,
да нам је суђено да вечно рас тављен и будемо,
да си ме чак прес тао волет и, заборавио, оставио...
али само да знам да овде на зем љи јоште
живиш и мис ли да ми мог у до тебе да стигн у,
да дишеш и глед аш, и чујеш, и кас но у ноћ и
да прозор ти светли кад бдиш нагн ут над књиг у.

5

10

Говорим с тобом
У овом селу срел и смо се тад а,
пос ле бомби обома нам срушен дом.
Схват их онд а да лаж љив и јад ан
био је свет осуђен и на слом.
да досад љубави, живота, уметнос ти,
лик ми није био потп уно чист,
и ти с вел иком вештином све упрос ти
и осветли ми и с друге стране лист.
Не жал им што паде у прах, рушевин у
све што сам имал а до овог трена,
с тобом ми изг рев вел иколепно син у
и приближ ише се звезде удаљене.
Како да верујем да и ти смири се
у два мет ра зем ље, испод трава,
уз високе и тамне кипарисе,
жив и пок ретан как вог те познавах.
И све ти говорим: – Знаш шта је ново...
Поглед ај месец и с друге стране.
И тако ти враћам на зем љи овој
од тебе ми светлос ти дароване.
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Зов
Ту сам иза тројих врата зак ључана
и на мојем у прозорц у је жица,
а душа, слободна у кавезу птица,
на прос тор је свик ла и светлост дана.
Поч ињу пролећн их вет рова сеобе,
чујем гласове јас не ко дозиви.
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Мој пламен још неразгорео, живи,
згас нуће у там и онемеле собе.
Полом и браве рђом наг рижене!
Пут ми отвори кроз ходн ике тамне!
Нис у једном у даљи обас јане
крил а високо узнос ил а мене.
И зач уће се победн и звуц и светли
тад а са уст рептал их груд и мојих...
Но приг ушен иза тих врата тројих
мој дозив да ли ће до тебе доп рет и?
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Љубав
Ко си ти, што си ми на пут стао,
што несан ицом очи моје прел и,
што смех мој у парампарчад слама?
Да ме није когод омађијао?
Вид им те свуд на старим иконама,
чујем те кас но кроз сан врел и:
очи ти нис у ник ад сите,
а у глас у ти свак и звук ме гал и.
Ко си ти што дух ми нем иром пал и –
Мефис тофел или Крс титељ.
А срце, поверљиво сваког трен ута
пева-птица усред цветал а дрена,
пева о Драгог ти даје име.
И покорна шапнем и ган ута
као Исус у Магд алена:
Ево ти мојих рук у и вод и ме!
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пла воока
Еј, ти судбо мен и дос уђена!
Мајко моја, моја љута туго!
Шта да кажем, шта да кажем друго –
било је то писано од бога...
Зар ја платно деверс ко не срезах,
зар ја нисам млад а, бел а лик а?
зар ја немам стас као јас ик а
и кош уље пуне теш ка веза?
Не метем ли дворове широке
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пре сван ућа цвећа рос ном китом?
Не певам ли танко, гласовито
на поселу, низа засеоке?
Зашто ће ми очи трњин ице,
тамнос виле обрве и косе?
Ник ад није на њих обазро се.
Данас сам га видел а код стрица,
гон ио је до на паш њак сток у.
Беше лица као восак блед а.
Нит ми рече штогод ни поглед а.
Разу медох да ми буде теже:
заљубљен је он у плавоок у
која синоћ другоме одбеже.
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потомак
Не пос тоје прадедовс ки порт рет и,
родос лова не зап иса нијед ан син,
и не знам њине завете, зак лет ве,
њихова лица, душе, живот њин.
Но осећам у мен и тече древна,
скитал ачк а и непокорна крв.
Иза сна ме ноћнога буд и гневно
и вод и ме грех у не устукн ув.
Мож да ми је прабаба тамноок а
зграбив брзо шалваре и турбан,
побегла усред ноћ и дубоке,
занео је как ав стран и светли кан.
Од коп ита је мож да одзвањал а
подунавс ка раван у недоглед
и ветар их је обоје од кинж ал а
спасао замећућ и брзо след.
Зато ја мож да не бих ни с чим
мењал а равн ица необу х ват,
коњс ки галоп уз фијуке бича,
глас вет ром повијан као влат.
Мог уће сам греш на и рђава,
мож да ћу негде дож ивет и слом –
ја сам само твоја кћерк а права,
мајч ице – зем љо, моје родно тло.
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Вечна
Сад је она беск рвна и скоро бестелес на,
непом ична, без дах а, ућутк ана.
Очи су јој зат ворене и упале
и свеједно – да ли је Марија или Ана
и свеједно – да ли плачете пред распећем –
танке трепавице под ић и се неће,
покрен ут и се неће стис нуте усне –
чији пос ледњи дах и вапај чу се.
И ето, већ је широк и туђ обруч прс тена
на њен им рук ама занавек скрштен им.
Но да ли чујете онај плач невин и
новорођенчета у колевц и нед алеко? –
Тамо је преш ла крв бес мртна њена
и душа јој на овај свет досељена...
Низаће се дан и, год ине, столећа смене
и уснице ће двоје млад их сливене
шапн ут и опет „Марија“ или „Ана“,
једне пролећне поноћ и, једног дана.
А на зем љи унуч ица све понеће:
име, очи, усне, вит ице њене пос тојеће.
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Моја песма
Узми ме, лађару, на своју барк у лак у
која неч ујно просеца смол ас ту воду
и као да одовуд се пробија облак у,
и да се гон и с галебима смел им у своду.
Кад изиђемо из зал ива на пуч ин у
и кад нам усне орос и кап љица слана,
и вет ри јуж ни развијена једра кад вин у
и бел а барк а на пут крене омађијана,
лађару, ја ћу пес му запеват и тад а,
још неч увен у, о домовин и својој маленој,
чије је име облак изнад мене лаган,
чија је пес ма мед и вино за мене!
Певају на жет вама девојке тамнооке,
момц и отпевају и чек ају у час уречен,
певају на свадби, селу, у ноћ и дубоке,
и мајке певају, певају кад суза тече.
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О, пес му так ву где се и претња и патња крије
нигде нис и чуо – а мож да је нигде и нема,
јер нема ни народ а те судбе и историје,
те патње теш ке, те нарави покорне, неме.

20

У нас с план ина снег се не топ и ни у јун у,
море нам је мало, али је Црн им названо,
и врх је Црн и, вечно љут, спреман на бун у,
и црна зем ља, плодна, али туж на беск рајно.
Узми ме, лађару, на лак у своју барк у
коју не плаше црн и тал ас и, узаврел и,
да по њима опишемо путању дуг у, жарк у,
да стигнемо небо, да стигнемо галебе смеле.

25

кућа у Бојани
Кућа испод горе снеж но беле
на удару сваком вет ру бива,
од севераца се залед и цел а,
јуж њак јој оков леден раск ива.
На чук у се спус тил а малена
ширећ и страхе к’о крил а птице,
чин и се да ће ме однет у трен у
да врх софијс ке лет им равн ице.
У олујн у ноћ светлос ти доле
у граду над алеко трепере само,
ко у лумп инг у вид им звезда кол а
на зем љу сеју Кумову Слам у.
Али кад отуд с план инс ке стране
сунце све надвис и моћн им ликом,
кроз прозоре ми усред куће бане
план ина са скијаш ким повиком.
Очију отворен их у прос транс тво,
заглед ана у маглено море,
лич и на брод как ав уз кот ву зас то
са катарк ама – јел ама из горе.
Зато не знам да ли да се смат рам
у луц и пос ле бурнога пута,
или сам вечно пред пис том, на старт у,
и дан и ће ми се у лет у прек ин ут и.
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Шака снега
Прс ти дрхте од телег рама.
Мртав...
Мртав?
Већ пет и дан.
И у душ и ти се заврш и драма
уз так ав финал неочек иван.
Глухо врх екватора и троп ик а
летео је тај црн и глас
и преко Атлант ик а
и Европе
на руке ми пао овај час.
Рад ио јавља –
по плочн иц има
због жеге – у сенц и педесет –
од сунчан ице се тамо пад ало.
Ти не осећаш
ни жар
ни лед.
А у нас је двадесет испод нуле
и веје диван сипк ав снег.
Сећаш ли се нашега испод куле
о Бојан и разговора вечерњег?
Три дана и три ноћ и зат ворише ме
у кућ и снегови и олуј јак,
миш љах да ће се одозго слеме
у поноћн и сурват и мрак.
Отеше ти се реч и неуловиме:
– Како чезнем за снега шаком.
А да сам био с тобом
тамо
усред зиме,
пол а бих живота дао лако.
Ја се нашал их:
– То је лак а ствар,
ако друг и пут овамо долет им,
у термос у,
са Витоше,
донећу ти шак у снега на дар.
А сад те је прит ис нул а зау век
туђинс ке, помајке,
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обале жега.
И на тебе бацам само у мис лима
обећан у ти шак у снега.

пла мено дрво
Иза нас, крај нас, пред нама древне горе сиве
неу к рот ивог другог океа на
с вал има сливен им у тамне мас иве,
са плимом зеленом преко пољана.
А ми чет вртом брзином пут ујемо,
сунц у, штите нас наочари тмас те,
и само хук у прос тора чујемо,
и пос мат рамо магле зеленк ас те.
Ал гле, овде-онде жбуње пос та жарче
ко да га пож ар расп ирен и хвата.
– Стан и, мол им, стан и – скоро плачем,
скрен и мало са пута, са асфалта.
И, ето, зас ија сад а исп ред мене
тропс ко дрво – фламбуајан звано,
с огромн им сочн им цветовима црвен им,
лиш ће црвено – пламење зан их ано.
За суше, за време плахог пљус ка,
ти не гас неш, пламене живи, чис ти.
Дрво – срце, пес ниче праш умс ки,
нау ч и ме како да будемо исти.
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Зау век те у очи своје смес тих,
сијај у радос ти и у плач у њином.
А ја да стигнем време које лет и,
да опет чет вртом појурим брзином.

освета
Зашто си данас тако блед, зашто ћут иш,
зашто ти није до смех а ни до шале?
Мож да љубоморе јад трп иш љут и,
док ме губиш, туге те мож да обх рвале?
Грејао си се на мога срца ват ри,
а знаде ли патње које тиште мене?
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Због тебе се причеш ћивах, пат их
и певах смирене пес ме мол ит вене.
Сад а – слобод ан си. Онамо се врат и
и ако можеш, заборави све смес та,
за сан мој горк и, нем и, немој знат и,
од данас он и за сам у мене прес та.
Иди њој сад а и мене прок ун и –
ја и не вол им ко друг и заљубљен и:
мене и вејавица пијанс твом пун и,
и свак а нова пес ма занос је мен и.
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Занос
Говори, говори, говори –
склапам очи и слушам истодобно:
– Ето, прођос мо врхове гори
и лет имо над морем и копном...
Налево крваво вече гори,
надес но се пуше пож ари тамн и. –
Куд ли ћемо стић и кад а зазори?
Куд ли вод и овај пут замамн и?
Онамо где ћемо у самоћ и,
два плам ичк а, слит и се опојно
и сред безбројн их звезда по ноћ и
зас ветлуцат и као звезда двојна?
– Не знаш?
Ни ја. Ниједно не знамо,
али вод и ме, вод и ме онамо.
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Вече
Изнад мог прага спушта се вечерњача
и кроз отворена врата ми тече,
над ире с план ине хладноћа све јача, –
како се неосетно ближ и вече.
Како неосетно мрак се склоп и,
исп ун и срце, дом у смрч ин у грању
пред којим ме твоје не чек ају стопе,
не успев да ми прок рче путању.
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С нис ке дана ће тако хитно
теш ка зрна да се сниж у, сметн у,
а жед ан поглед увек незас итно
траж и угашен у јару летњу.
Нап регн ут слух се удубљује стално
у реч ону пресечен у по сред и.
Отргн уте од твојих, руке ми давно
теже као да су од теш ке мед и.
И не би било ни дана спокојнога,
ни ноћ и над ахн уте кад сам снил а,
да нис у нос иле оне имена твога
и очију ти јас на плаветн ил а.
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Дозив мора
Кад не бих бил а жена у теш ке дане ове,
крен ул а бих оставивш и овде све,
новом живот у, на нове упоредн ике.
Служ ил а бих на как вом броду који плови
сред конт инената као мал и свет пок ретан,
међу океа нс ке запао прос торе,
под небес ки свод тропс ким сазвеж ђем ткан,
свет који стално мења климате, фау не, флоре.
Сад а бих бил а далеко нек уд свак ако,
бац ил а кот ву у непознат и зал ив
сред дуг иног шарен ил а туђинс ких барјак а
под сунцем које као жеравица европс ку кож у ми
пал и.
Док ле товаре у чађаве хамбаре
кафу, пам ук, банане, вуне бале,
што ће западне прес тон ице до трун и прог утат и
као але –
без блис ких, познат их, без другова старих,
улицама прис тан иш ним градом бих скитал а,
изг убљена сред њихових разнокож их житеља,
тело међу тел има у свет ин и,
низ плочн ике, низ дуге булеваре,
туђа, непозната усред људ и њин их.
Ушла бих под вечер у морнарс ки бар на кеју
где ваздух плав од снова мирише на гар,
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где прозук ла од страс ти хармон ик а мам и под
стреју
и поблес кује кроз стак ло неу х ват иви фар.

25

Наздрављал а бих морнарима како који свраћа,
стис кал а им жуљевите и јаке руке
као да су ми пријатељи и браћа –
до пловидбе у нове луке.

Бисер
Отк ако знам за себе,
једна љубав свеобух ватна
у срчевин и мојој
неп рес тано се плас ти.
Ма у шта да поглед ам,
ма чега да се такнем,
ма шта да учин им,
од ње проист иче.
Али она у тамном,
невиђена, рас те.
Рас те као бисер у шкољц и
на дну океа на.
(Да ли је за шкољк у бисер који је у њој – радост
или патња?)
Ловче бисера,
ти знаш да свак а шкољк а
не крије у љус ци
драгоцено зрно.
Да се свако твоје гњурање
не намери на њега.
А ти трагаш, трагаш.
Ти се у најдубље
таме подводне спушташ,
међу спрудове оштре,
у двобој на живот и смрт
са ајк ул ама.
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Напос летк у их нађеш,
рас тавиш их ножем
и на видело дана вад иш
бисере.
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Бретања
Нек а ми ослепе очи – очи обе,
нек а ме здес и од Бога прок летс тво,
ако заборавим икад оно лето,
Атлант ик и Лаи та обале.
Низ прос тран и песак крај мора
стопе су остале наше утис нуте.
И мож да у румен илу вечера
и сад а тамо наше сенке блуде...
Широкос куте Бретонке их мот ре
испод црн их им пијавк и – обрва
погледом плавим, мрк им као море.
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И пламте при зал ас ку камен и домови, –
и сред валова – привидне као над а –
избављене лађе се враћају.

Intérieur
Ти ме глед аш тако љубавн ичк и неж но,
реч ти је тако и топ ла и одана.
Напољу завија вејавица снеж на.
Ја те слушам далеко нек уд заглед ана.
Веју необичн и мирис и и маме
са цветова изнад мене наднесен их,
и напом ињу без реч и, они сам и,
да су ми јуче од тебе донесен и.
Ти си одан, веран и неж ан све више,
ти си неопозиво крај мене зас то –
и опрос ти мој смех намеран и смиш љен,
и моје женс ко понеко лук авс тво.
Јер и ја вол им љубављу из приче –
безнадеж ност, патња и мен и су знан и,
и чес то се само нап разно заричем
да не идем на сас танак зак азан и.
Али кад а те зач ујем да се ближ иш,
рек ло би се ненадно, нагло пробуђена,
тамо кроз друг и улаз, да не вид иш,
утекнем сва збуњена, изг убљена.

70

5

10

15

20

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Бугарски песници ________

И одл азим ка њем у покорна
као у мутном, хипнот исаном стању.
И враћам се убијена и уморна,
пон ижена, у горком пок ајању.

Индустрија
Сјајн ији и од птичјег јата,
од риба и од цветова,
обл ик а невероватнога,
боја и шарен ил а,
у Бразил ији су крил а
лепт ирова
такмац и по лепот и
драгог камења и злата.
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Посед але крај пута
неке чес то за цветове смат рах.
Видех, плави као ват ра,
најлепш и међу њима,
пром ич у стреловито
светлуцајућ шумом ко метеори.
Најређе, уз плоче прибодене,
пос мат рах по музејима.
Али ево сад а
пред радњом стојим као омађијана,
и онемел а глед ам:
у излог у иза стак ла
прс тење сафирно плаво
од крил а лепт ирс ких
исфабрикован и.
Индус тријо. Верујем
у твоју будућност безг ран ичн у
и клањам ти се...
Али ме асоц ијац ија плаш и
зла: – О, да слично
у индус трију не бис мо прет ворил и
своју поезију
и пес ме
крил а наша.
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не за мени те нико
Не замен и те нико у кућ и овој,
сто твој је празан и уза њ кут,
у књизи нико не проч ита ни слова
с лис та недоч итаног онај пут.
Не глед а у летњу вечер пок рај мене
нико са прага звездан и екран
и нико не прима сад а зад ивљено
букет свеж и у рано јут ро бран.
Кад а ми је хладно, нико ми на плећа
с љубављу не ставља топ ли шал
нит и се ико по врућ ин и сећа
да витош ке воде пруж и ми бок ал.
Прол азе зиме, лета, пролећа плава,
не заус тави ништа њихов ход.
Диже се олуја, отис кује лава,
а гране лом и или снег или плод.
А у кућ и ништа вид љиво не стоји
да подсет и на тебе свак и миг,
нит и има омиљен их ствари твојих,
на зиду није уоквирен твој лик.
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Ти ме грл иш ваздухом около мене,
у крв ми ушао, твој пулс у њој ври.
Нико те у кућ и овој не замен и
у коју не стиже ни да ступ иш ти.

Монолог
И твоје кратко прис ус тво,
и твоје дуго одс ус тво,
сват их, бил а су ми пот ребна.
Јед ан топао поглед нос им
у очима тол ико дуго
да се у њима ват ром створи.
Осмех за мене изг рејао
и само од мене ухваћен
чин и да пијем смешећ и се
горке гутљаје дана,
а нико ми чемерн и грч
иза осмех а не нас лут и.
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Јед ина жељена реч
јед ва полуглас но речена
отк ључа у мен и извор понорн ик
тако изобил ан клокотом
да већ год ин у за год ином
говорим – и много изрекох –
али може ли се рећ и све?
Увек понешто нек азано остане,
увек тај монолог траје.
Да ли си антена так ва
која и неиск азано хвата,
не знам нит и ћу дознат и кад.
Али знам судбонос ни смисао
твога краткога прис ус тва
и твога одс ус тва дугог.
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пре 13. века
Моје столеће, дај своје светлос ти звеле
данаш њим поглед има мојим устрем љен им
трен утно назад у маглине беле
оног век а суровог и туђег мен и.
Мад а крвав – нашем племен у
прон ицљивог вођу је доно –
хана Аспарух а да у одс утном трен у
назре будућност у мутном добу оном.
Да доведе оно „племе јах ача“
с Волг ин их обал а Дунава до кута,
да њиме Мизију у борби надјача,
с неп ријатељем надмоћн им три пута.
Да народу нам под ари држ аву,
у историју ујах ава на коњу смело.
Прап рарод итељу дуж ну, зак ас нелу,
Бугарс ка одаје сад хвалу и славу.

Славоспев
О, наша бугарс ка реч и свештена
с млеком мајч ин им у крви нам ушла,
зар јед ан дан само да вел ичам
прис ус тво твоје хиљадулетње.
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Од потковице Аспарухове звонке
прозвуче данас кос мосом и васељеном
увек иста – стара и преображена нова...
Ризнице вековна – ти наша реч жива,
род нам очува од неп рос већенос ти,
од оног вековног црног пак ла,
нес рећу прет вори – у пес му и везиво,
страхот у и плач – у лепот у.
Ти, реч тврд а као кам црноврш ки,
и неж на као руж а рос на казанл иш ка.
Ти – судбо моја – и славна и теш ка,
даноноћна муко и радос ти људс ка...
Ти – Реч и Бугарс ка – буд и благос ловена
и ниње и прис но
и во век и веков!
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на дан свођења рачу на
отаџби но мајко,
ти ми да де дух што ле ти високо
и здра во земаљско те ло.
укрсти пла ни ну Ри лу са Бал ка ном
да ме створиш
с чести ца ма где се тра гови ви де
ве трова, хри ди, усова, потока на глих.
И мајка – роди ља Бу гарка –
ова кву ме роди
Мога дох не јед но де те, већ као она,
сед моро изроди ти.
али згреших, кри ва сам, опрости!
Са ма реших уместо да ра ђам си нове,
да ра ђам сти хове.
Са да, на дан свођења рачу на,
отаџби но мајко, ти ми ка жи:
јесам ли те кћи би ла достојна.
И ако да нас поста виш на своју ва гу
моје колеба ње,
која стра на ће пре тег ну ти?
ако ти се чи ни да сам у мла дости
пра вил но реши ла,
срећ на ћу и мирна
оти ћи са овога све та.
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невеста
Дигн и и ти горе очи пол ако
и помол и се заједно, без реч и,
У дет ињс тву тако сам говорил а с мајком
и обе се мољас мо клечећ и.
Чек ам у белој венчаној одори
да дођеш ти вољен и, понос ит и,
живот да ми у радост прет вориш,
да те цветом младос ти зак ит им,
да се стоп им ко пах уљица на огњу
и твој први огањ теби да будем.
О, моја стрепња је позната бог у
и моја љубав – и он нек а суд и.
Чуј, вечерње звоно већ се јави,
по путањама паде пухор слане
и ледено цвеће, лиш ће и гране
сутонс ка стак ла сјајем зави.
Узми ме и љубав моју беск рајн у
и дар ми драгоцен који нема име.
Ако је и смрт сама у тој тајн и,
и тад а ме узми – усмрт и ме.
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непознати човек
Зашто ме данас узбуд и
ти човече непознат и?
Вас дан нисам ко друг и људ и,
чин и се у другом свет у живим, пат им.
Не познајем те ник ако, ник ако,
ни лично, нит и по прич и.
Али неко унут ра, у мен и, виче:
„Жури, не оклевај, – пут важ ан јако
чек а те и иза обале оне...
и уз то сукоби безмерн и,
и уз то љубав верна.
Реч и братс ке? Неп ријатељс ке?
Нек азане, неч увене – писао их
непознат човек? Предодред ио
нек и век што протече?
– Добродошао у срце ми –
ч о в е ч е!
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Вали
Опет сам крај твоје веч ите стих ије,
опет сам крај тебе море.
Вел ик им гутљајима дах ти пијем
и већ ми је боље.
И као нек ад започ иње трк а
о младос ти вољена,
бројим, све бројим, и бројеве брк ам,
а деветог вал а нема.
Са свак им валом стиже ново сећање
и број им бива све већ и.
Навиру као вал са сваке стране,
а „Стан и“ мору не можеш рећ и.
Али прас тара мудрост ми рече:
„Богат сећањима, ти
пос ледњи би једнак био, човече,
да се немаш чега сећат и“.
Глед ам на море. Грива валова
на месеч ин и се пен и.
Зар да не сањам? Све нови и нови
сан ми се јавља у срц у скривен и.
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Између јесени и зиме
Сус рет наш био је с јесен и
неоп ход ан, неизбеж ан
обома,
и теби и мен и.
Прем ного смо бил и пат ил и
прох ујал их год ина,
каменован и,
шибом тучен и.

5

Али, душе нам нап ук лине
луч иле су још веру
и љубав, и срца наша
бил а су жива јоште.
И нек а јесен данас поотк ид а
пож утело наше лиш ће
и у ноћ и зимс ке у нама биће
светлос ти и милоште.
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април
Априлс ко окно све од сунца зрачно,
зем љу снеж ак пок рива цветн и
као чипк ана хаљина брачна.
Дође нам април неосетно.
Бог је муд ар и благ и прашта
свако пролеће греш ном свет у.
А пчеле сад опраш ују баште
и медонос не јабуке у цвет у.
Вечером благ прекоморс ки ветар
запахне свак и пупољак нови.
Ја вол им и безу мно и свето,
бог ми срце благос лови.
Моја страст је неу гас ива,
и зов мој жедн и нем је осто –
ако тај ни лик ни име не има,
сам у љубав ја вол им прос то.
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књига
С болом је пун иш свим драг им у бићу,
од љубави крадеш и од среће,
живот и сан ти у њој се преп лићу
и пос ледње своје пале свеће.
Над њом, пред ан јој и невин, ноћу бдиш,
од овога света лица отуђена,
тако ће зау век над њом да зас пи
и само твоје срце пох арано.
А људ и ће прел ис тават и ту књиг у малу
и у вечер ће, мирно, једног мин ута
пром рм љат и пре но што буду зас пал и:
„Как ве ли судбе и завидног пута“!

Точак
Врт и се, врт и, ту глатко и право,
ту олујно, лудо, стрмоглаво.
Са севера на југ, на западн у стран у,
по бурама, сунц у, по ноћ и и дан у.
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Кроз наш их и туђих срд аца удесе
где се брине, кличе, плаче и смеје се.

5

Врт и се точак живота, врт и опет,
живот је стрем љење и веч ит и пок рет,
а још смо млад и и жедн и милоште,
и још сањамо и твоји смо јоште.

10

Нек нема зас тоја јер он је почетак смрт и –
а дуго ћемо, дуго бит и мрт ви.

Тежак час
Кад на зем љу падне тама ноћ и,
град зас пи, шумови утон у у сан,
украј тебе се пробуд и самоћа
коју рад и брига успава прекод ан.
И вид иш свој удес незавид ан,
у њем у радос ти и мира ни гутљај,
дан мин уо изм учен и пос тид ан,
ноћ и стигао хлад ан беск рај.
Шта ћеш ако ти срце љубав прож има
као што је медом прожета воћк а која,
ако ти у срц у сунчевог сјаја има
и цветн их мириса свих без броја.
Она неком даје хиљаду нас лад а,
а у твоме срц у патња горч и
и самотан си и смртно си жед ан
да те огреју једне драге очи.
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Хоризонти
У младос ти је био беск рајан
твога прос тора хоризонт,
Јури, лет и
с пута на пут,
с обале на обалу,
са брега на брег.
Понек ад си говорио:
– Како је лепо овде,
доћ и ћу опет –
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Али се ник ад а нис и враћао,
јурећ и за ширинама новим.

10

У младос ти је беск рајан био
и времена твога хоризонт. –
Год ине су биле дуге,
месец и су бил и дуг и,
дан је био дуг
и час био је дуг.
Како чес то си говорио:
– Има времена!
О, има много, много времена...
Сад осећаш како се свак им кораком
хоризонт твога прос тора
суж ава
Свак им даном и часом
хоризонт твога времена
краћа.
Сад а говориш: – немам времена,
немам времена!
А то прос транс тво и време
ушли су у тебе
дубе ти у мис лима
друге хоризонте
беск рајност друг у траже, –
беск рајност свељудс ке
бес мртне мис ли
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не знам и знам
И још сам с ове стране,
али већ вид им, вид им
почетак и крај
како се брзо ближе
како се хоризонт мој
неосетно суж ава
и уск ипео надол ази
девет и вал.
Не знам да ли ћу на крају
зал азак имат и благ –
у живот у ми не би дано
да благ имам дан.
Али зато бар знам
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да неће бит и благ
и досад ан неће бит и
на мене ни спомен.

15

Триптих на стогодишњицу
Бојана пенева
Бил а је наша усам љеност
неисц рпна васељена
за тебе и за мене.
И мад а су се нем ири и бриге
низал и неизбеж но –
дана тад аш њих и дана прош лих
и у срц има нам било рана, –
у наш им душама
било је скривен их снага
и оне одолеше
бурама са свих страна.
И кад год смо бивал и заједно,
било нам је топ ло, спокојно и тихо
у свом надземном ореолу
нау ке, музике, стихова.
У твојoј близин и
рас ла сам и расц ветал а се.
Већ није довољна бил а мал а свес ка
плава.
У твој поглед заглед ана
видех како се ближ и
наш вел ик и час,
путеве под звездан им небом
и како се рађа на хоризонт у
наш вел ик и дан
И као омађијана
нас лут их зло, све,
као неко зао
да нас прок ле?
У најс рећн ији час
изненад а занеме твој глас,
изненад а и неповратно се угас и
твој поглед јас ни.
Али ти си жив и данас.
До год будем жива ја,
живећеш у мен и и ти.
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Вечерња песма
Рон и се, рон и бројан ица
мојих људс ких дана
незадрж иво се изм ич у
мојим дрхтавим прс тима
зрна бело-црна.
И свеједно,
бил а она лак а или теш ка,
празна или пуна,
свеједно
утон уће зрно по зрно
у загонетност вечнос ти тајн у,
беск рајн у...
Да, теш ко ми је
као сваком ко пође крају...
Али не ропћем
нит и се плаш им, –
зах ваљујем:
Род их се на овом нашем
хиљадугод иш њем тлу.
И грејаше ме неба свод
и окус их и најс лађи
и најгорч и му плод.
И радовах се и страд ах много –
но ник ад а те не прок лех.
него благос иљах,
животе.
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Дете
Једно дете ми
узбуђује мис ли
и улива ми радост
у биће.
Једно дете
обас јава моје вече
својим сван ућем,
својим лицем.

5

Једно дете,
једна над а нова,

10
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изненад а
дочек ана драж сна.
Моје јесен и
пролећна обнова
и живота ми
жива лепота.
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АСЕН РАСЦВЕТНИКОВ

Вујо и лија
Каж и, кум ице Лис ице,
где си ишла пре зорице?
– Ход ил а, Вујо, с деч ицом,
зобал а грож ђе лозицом.
– Зашто, кум ице Бис трице,
подераше ти се сукњице?

5

– Луто си, Вујо, ноћ има,
па сад не вид иш очима.
– Рец и, кум ице Лис ице,
зашто идеш без деч ице?

10

– Пос лах их, Вујо, с пуд аром,
да проход ају пазаром.
– Лис ице, мајч ице лепа,
зашто си данас без репа?
– Скрих га код куће у кут у,
да се не прља по пут у.

15

Река
Дуга, дуга, Брборанк а,
нема краја, нема станк а,
пева, јури како сване
кроз њивице и пољане.
Што је дуже сунце греје
све се јадна тише смеје,
све пос таје мршавија.
А падне ли киша тад а,
разведри се изненад а,
све је дебља, већа све је,
па лудује, па се смеје.
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КАЛ ИН А МАЛ ИН А

Свирац
Пус та ми свирал а
Нит једе, нит пије,
А како зас вира,
Цео свет се вије.
Сви скач у по кућ и –
То је право чудо –
Шарк а, маца, баба,
Заврте се лудо.

5

Свирал а им моја
Ник ад мира не да!
Али зашто тата
Тако мрко глед а?

10

– Мир, глупави свирче,
Веће заглуш и ме!
Свирачем ме зову,
Ко да немам име.

15

Свирал а ми свира,
Шарко, маца скач у.
А мене карају
Док ме не расп лач у.

20

лал ка
Ето как ва нам је Лалк а
плавокоса,
расч упана, распасана,
увек боса.
Хаљин ице ни обућу
не обува,
само лутке она своје
пази, чува.

5

Дигне се чим зора сване
крмељива,
крај пећ и се запос лена
ваздан скрива.

10
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Шије, пара, својој лутк и,
веже, стеже...
Не вечера добро ник ад,
кас но леже.

15
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БЛЕНИК А

Земља
Не знам да ми није мож да душа пал а
са звезда у овога света кут;
али знам, зем љо, да ти си ми живот дал а,
и твоји у мен и су и крв и пут.
Ко дете привијено уз мајке недра драга
осећам те сваком чес тицом дубоком,
осећам како кључа твоја снага,
свак и цвет мал и како пун иш соком.
Кад а теш ка од моћ и очек ујеш жет ву,
кад а те ките цвет, плодови рујн и,
и кад а лије плодонос ну жрт ву
над тобом свуд а пролетњи пљусак бујн и –
осећам у мен и да твоја крв гори,
и твоја плодна груд а где говори:
за десет синова и кћери
наручја своја да раш ирим жел им!
Да ти узврат им за поједно – десет,
као мален и пшен ичн и клас,
за свак у боју, звук, мрвиц у, трепет
којима свак и ме обас ипаш час...
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Зас пиш ли у беск рајн им прос торима,
кад беле љуљаш ке зима них а,
зас пе и моје чеж ње уморно
и неко пева у мен и тихо, тихо.
Проћ и ће зиме, пролећа и лета,
снег ће по кос и пас ти нем ил ице,
и најдраже ће чеж ње одлетет и
као на југ што одлећу птице.
И как вог зимс ког дана, раш ирив руке,
поново ћеш ме увес ти у свој врт,
тад осећат и нећу туге ни муке –
кротко ћу дочек ат и ја своју смрт.
Као снег стоп иће се моја пут,
крв ће ми упит и сву твој плодн и бок
и – случајно пус тивш и корен – как ав прут
као дете исп иће из мене снаг у и сок.
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Туђинац
У ту летњу вечер –
туђинац непознат –
стиже ти крај мене
у овај туђи град.
Отк уд а си стигао,
ни куд а пут ти гре,
ја не питам. Нек а
благос ловен је.

5

Греје ме поглед а
твога чис ти сјај,
ко да сија над а мном
завичајн и крај.

10

И зове ме чудно
и вуче: нек а тај
пут мен и незнан и
сад а буде и мој!

15

Као зачарана
идем с тобом и знам
у светли крај маг ичн и
Бог нас вод и сам.

20

У дворан и нас је двоје –
твој порт рет и ја.
Срезан и профил чудном
моћ и над а мном сја.
И као да смо живел и
у давн и век и час,
сећање на њих мрачно
поново зове нас.

25

Ти си био вођ победн ик,
девојк а плаш љива ја,
пленом, пос ле битак а,
пал а у твоју власт.

30

У ратн и свој шатор си
стигао уморан,
тражећ крај мене одмора
за теж ак сут раш њи дан.

35

И моја пон изност
и твоја стара власт
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пробуђен и су поново,
осећам, данас код нас.

40

***
Свеједно осећаш ли љубав према мени,
мислиш ли на неку другу више.
Ти ниси у ста њу са да да измениш
оно што ми у дну срца пи ше.
Свејед но хоћу ли ти рећи ил’ ћу тати...
ка да поглед зауста виш на мени
и за гледаш ми у упла шене очи,
све моје тајне би ће от кри вене.
И свејед но да ли ћу јед ног да на
љу бав или крст ста ви ти на се.
Ја од сва кога ропства ома ђи ја на
не же лим ни ка ко да се спасем.

5

10

писма
Памт иш ли још вече оно –
за мене је, признајем, незаборавно,
сећање на њега, већ тол ико давно,
пос тало је ко старо вино опојно.
Не беше ли сан и мал а сцена
и та шарена дворана пуна хуке,
и та публик а шумна, усх ићена,
и ја сама – румен ија од јабуке.
Збуњена, од саме сенке тише,
пож урих да се скријем, да ишчезнем,
али два ока ми се у очи упише
и свукоше ме у светли нек и безд ан.
Пау за нап ун и људ има дворан у,
миш љах не можеш ме ту наћ и у миг у,
свод грејаше на мене као по дан у,
отворив звездан у судбонос ну књиг у.
Осећах јас но тад у целом бићу,
иако смо бил и непознат и,
тес но да нам се судбине преп лићу,
да ћемо једно крај другог зау век стат и.
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Љубав
Поново се твој поглед окреће мен и,
његов зрак отапа с мене лед,
шуме моје крви вал и пробуђен и,
срећа поново дош ла је на ред.
Поново ме одвлач и златна мреж а
у свет незнан их обал а, нов,
пруж а се поново рук а неж на,
зове ме обас јан и план инс ки кров.
Ти опет из мене снаге вреле
стих ијс ки дозва на бел и дан,
снаге што и бусен зем ље скореле
прет вара у хлеб мек, мирисан.
Опет ме нешто међу птице тера,
тера да рас тем уз житн и клас,
да с вет ром крил а прозирн их пера
развејем низ поља свих појас.
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Благо
Очи су ти склоп љене уморно,
али малена руч ица твоја
снаж но стеже драгоцено благо –
нађен и кам ичак мал и
који је свак и газио
на баштенс кој стази.
Спи, моја мал а чаробн ице, спи,
ти што чудес но прет вараш камење у злато,
ти што све правом мером мериш:
нисам ли због тебе богат ија
него најбогат ији мил ијардери?

5

10

Дете
Ти се смејеш и руке ми пруж аш,
твој је необу х ватн и овај свет:
и небо и сунчана врел а руж а
и зем ља, свак и на њој грм и цвет.
Уза те су твој отац и твоја мама,
а свако ти је сес тра или брат,
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неп ријатеља немаш међу нама,
ни од кога те овде није страх.
Ко би се усуд ио у твој свет прек расан
од љубави и чис тоте и неж нос ти сав
да бац и огањ ратнога ужаса
смртоносан, сулуд и крвав.
Који безу мн ик би у очи тек проглед але
зарио први метак или мач
и раскомад ао ове руке мале
и крвљу заг уш ио твој дет ињи плач.
Прек ин ите свађе и омразе,
дец и једном дајте мир на дар.
Очи мајк и, бдите са сваке стазе,
буд ите миру веран страж ар.

10

15

20

***
Стрмим стазама идеш ти, младости,
не знаш странпутицу нити повратак.
пробијаш пут кроз стене и белокости,
и падаш покошена као цветак лак.
не жалиш својих двадесетак лета,
ни добра света, нити своје снове,
нити љубав која ће да прецвета,
крилима летиш огњу, он те зове.
о, мајко не кушај, и не почимај
са тога пута да одвратиш сина,
блеснуће му само муња у очима
и угледаћеш пред собом туђина.

5

10

***
каквим словима историја треба да запише
нечувену повест сваког овог трена,
да би тај који чита престао да дише,
да му крв ужасом буде залеђена,
да вративши се опет у своје доба
изоштреним оком се око себе обре
и рек нечим дах поврати:
„Градимо ли данас живот добар?“
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МАГД А ПЕТК АНОВА

Туђи град
Да ли још мис лиш на туђи град,
на непознате куће и улице,
где дан је тако свечан и млад,
а ноћ – веч ито пламена блудн ица.
Где нас чек ају небројене двери –
светле, пријатељс ке, широм отворене
и где људ и беск рајно су добри,
где за горке се не зна успомене.
Мож да је тамо света крајн и врт,
мож да је тамо свет и и грех сам,
и мајч ина милошта мож да – смрт.
Да ли још мис лиш на туђи град?

5

10

Рат се свршио
Зас пите мајке ову ноћ спокојно,
зас пите спокојно сред победног клик а.
Оружје скин ите, ви војн иц и храбри!
Рат се сврш и – јут ра дош ла су вел ик а.
Градови више неће страховат и,
неће их сат ират и огањ, стрепња, и глад,
поља ће поч иват и сунце сијат и,
сел а у мирн и утон уће рад.
И ти, зем љо, крвљу напојена,
зас пи спокојно ову кротк у ноћ,
и ви, мрт ви, неу покојен и,
спокојно спавајте сад. Лак у ноћ!
Рат се сврш ио! Како много рана
умин уће, и прес тат и да горе.
Рат се сврш ио! Ударајте звона,
мир објавите још пре прве зоре.

Девојачка песма
Зажел иш ли нек ад рак ије љуте,
дођи у гос те,
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на коњу шароп ут у.
Отац ће ти дат и рак ије
и певат и пес ме старинс ке.

5

Зажел иш ли нек ад одринс ког вина,
дођи у гос те
кротко и мирно.
Мајк а ће ти га наточ ит и из подрума,
туга јој моја не слази с ума.

10

Зажел иш ли једном девојачк а уста,
прес кач и ноћу
кап ије пус те.
Одринс ким вином, љутом рак ијом,
девојачк а уста ће да те опију.

15

печал барске песме
Свеће ти запал их исп ред двери свет их,
даре дадох по девет пута, не мање,
жив и здрав да ме се најесен сет иш,
и да ти лек буде путовање.
Кућ и дођох, учин и ми се пус та,
поглед ах – а већ зас пало дете,
чух мајк а ти гунђа на пол а уста.
и ко над мрт вим зап лак ах од туге клете.
А тебе наш и видел и око сел а.
Веле, био си весео, вик ао бес но,
накрививш и кап у изнад белог чел а
и пес ми твојој план ина би тес на.

5
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Град
Дан је крен уо по својој путањи,
сунце се рађа, глед а поврх град а.
И пара лак а, од светлос ти тања,
пос ле кише милује цвеће.
Дубок и бол огрће свак и дом,
тајн у прик ривају куће све.
Ко ли у граду живи том?
Дол ази ли тамо смрт?
Злокобно певају једна врата.
Да ли то смрт строга
92
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у час уречен
до дома тог убога
изд алек а не тече?
Рађа се сунце изнад град а
и кровови у рас витак дана
горе црвен и пос ле кише,
на сваком дом у као отворена рана.

15

Заљубљени
Има заљубљен их
које рас тављају огромна прос транс тва,
мора и пус тиње и царс тва.
Они горе од наде, успомене пламтеће,
у одјек у нас лућују љубавне реч и.
Има заљубљен их
у истом граду, истој улиц и,
чак их чес то заједно среташ,
грозничава поглед а, осушен их усана,
безнадеж но у нешто заглед ане.
Али њих пус тиње деле
где се ветар пес ком пои г рава
и усх те ли когод да пус тиње прође целе
не дође до краја.
Нема отуд а путн ик у повратк а,
стално иде, лута, не заус тавља се
и изг убљен сред пеш чан их путева
од сунца и жеђи пропадне без гласа.
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Вучица
Она изд алек а вреба стадо,
зас тане, крене поново нап ред,
под ногама шкрип и зем ља хладна
сва окована у снег и лед.
Поглед њезин зао, оштри,
грабљиво блис та глађу се иск рећ,
она већ вид и крхке кос ти,
дах свеже крви осећа већ.
Корача право на позив инс тинкта,
не тражећ путању ни богаз знан,
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и пос ле тога враћа се сита,
грудн и кош јој крвљу пок апан.
Поља снеж на остају позад и...
Вуч ица леже у свој горс ки кут
и брзо чопор мале вучјад и
кид ише на мајч ин у груд.
Спава тамн их сил а изопачен рој,
острвљен их мис ли крвав сплет.
Сад а очи њезине зраче
беск рајн у неж ност, мир и благодет.

15

20

писмо
Десанк а, пишем ти мад а не знајућ и
да ли ћеш пис ма добит и мојег.
Сад а је ноћ. Изван моје куће
бес ни бура, вије кроз степс ки снег.
Али шта је то! Друге страш не буре,
стоглаве, ват рене, све ломе и дробе,
бес не нам кроз сел а и урвине суре
и кроз наше домовине обе.
Мат ица крвава стал а је да нас хвата
и два народ а сред заваде нис ке
као два млад а неразумна брата
бил а се ножем врх њине очинс ке.
Како сам могла вероват и тад а
да Ти и Ја смо смртно завађене,
кад исти стих нам обема на ум пад а,
кад исто звон и и код тебе и мене.
Кад а тако сличне су по бед и
домовина и твоја и моја
и деца им се називају истим
имен има словенс ким без броја
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Кад а се сећам воза и стан ице
и твога сес тринс кога: „Срећан пут“
и с кол ико много радос ти дочек ах
пис мо јед ва стигло Ти у наш кут.
Али све је прош ло. Дајте заборава
за крв што још се изнад њива пуш и,
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братс тво нек а проц вета врх дубрава
у зем љама нам словенс ким и у душ и.
Нек и нас две греш не за све ово,
јер и нас зас тре магла што је прош ла,
на стан иц и се сретнемо поново
и да ти рекнем опет: „Добро дош ла!“
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МАРИЈА ГРУБЕШ ЛИЈЕВА

Домовина
I
Познајем те, домовино: модре план ине
као чел ичне тврђаве,
нач ичк ане дуж угарен их њива,
сел а, путем у црном некол ико жена,
иза њих у там и сеос ки плотови гнил и.
Побож но на западу звук звона трне
као што је било у времена давна...
Али нико се данас не мол и:
крај крс та јато врана
као вет ром развејане зас таве црне,

5

10

И ако негде случајно пламен блес не,
то су жене на гробљу што оплак ују са пес мом,
однек уд као да дот упт и коњс ки топот,
вет ром кроз јесење блато донесен.
Познајем те, домовино моја: план ине плаве
као чел ичне тврђаве,
дуж угарен их поља нач ичк ане,
сел а с пивн ицама, сељац и оборил и главе
и мршавих сеос ких паса злобно на месец лајање,

15

II
Не знам да сам имал а икад а
родн и кут и родн у груду.
Задојена отровн им млеком
не знам како сам живел а до сад а.
Претеж ак посао ме је сузама
и знојем обас ипао као кише.
Грубо сам прек ин ул а са химерама
дозивајућ и смрт све више.
Моја домовина мен и је маћех а,
с љубављу није певал а мен и.
Зато сам јој тако и плаћал а,
не познах је до сад аш њег трена.
На геог рафс кој карт и нас лик ана
чин ил а ми се као коњс ки самари
96
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на којима су јах ал и нес трп љиво
мног и њезин и гос под ари.

35

Не знам док ле јој се прос тиру међе.
Виђал а сам на мап и знаке и крс тове
кад у свом дет ињс тву пређе,
сабирах њене гран ице прс тима.
Кривуд авим путевима су зат им
протек ли ми дан и. Много прос павах.
Али данас се пуш и дим, канд а негде пламт и,
плави дим што пож ар наговештава.

40

Роман без лажи
Кад а јој мајк а умре,
није имал а ни петнаес ту.
Као нас ледс тво јој остави
јед ан подеран и пок ривач,
две стол ице, сто,
рач ун код хлебара
и... своју мрж њу према свет у.
Тако је рас ла мал а.
Као чунак
живот ју је бацао ту и тамо...
Зачета у псовц и и прок летс тву, тако рећ и,
рођена у црној бед и
вод ил а је свој живот псећ и.
А имал а је очи које су
крч иле јој само пут до ада.
Бил а је свеж а упркос глад и,
бил а је млад а,
и, мад а не богород ица,
једног дана без муж а род и.
И као Маргарита
слом љена од срама,
не усуд ив се никога да пита,
(бил а је на свет у сама),
ужас нув се пред смрћу од глад и,
уби своје дете.
И, ето, зат вором
грех јој казнише људ и.
Теш ки крст је јед ва нос ит и могла,
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али не зач у с вис ине глас:
„Спасена је!“
Јер није веровал а ни у ђавол а
ни у бога.
Истерана из праш љивог дуванс ког слагал ишта
мењал а је врата и гос под аре.
И она поче своју каријеру: спочетк а
младеж, спорт ис те, важ на гос под а...
а пос ле редом, с велом на очима,
дог ура до сад ис те дип ломата
који у бурн им ноћ има младост траћ и,
трг ује у кабареу
кок аи ном и вином –
да би се врат ио пред зору
у свој богат и дом
и читао кћерима бук виц у о моралу...
А пос ле је сањал а да се врат и у стовариште,
прошав нераван и блуд ан пут!
Али исп ред носа јој врата зат ворише.
Бил а је још лепа, на глас у,
и увек кад је нуд ил а своју снаг у,
око трговчево је бес тидно
клизило по привлачном јој стас у.
Зат им је стрм им степен ицама
живот у крчме бац и
са случајн им прос јац има и гамен има...
Низ дана без крова,
сканд ал и, зат вори, кунд ац и,
болн ица у најбољим случајевима.
Тако је ишла нан иже.
Као бес но беск ућно псето
терал и су је камењем одас вуд а.
Али она није бил а Магд алена из Магд але,
о, мајк а јој је живот дал а
негде на иск рају град а...
Ни под висок им ливанс ким кедрима
није срел а Исуса Назарећан ина
нит и му је нич ице пред свете ноге пал а,
ни цел ивал а праш не санд але,
да би је заус тавио да даље пад а.
Већ се зближ и с једн им
црвенокос им старцем
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пегава лица,
пун их џепова
и исп раж њене душе...
И што је крива она што се
сред полупан их боца шампањца,
сред серпент ина и цвећа,
нашао његов хлад ан труп
а у укочен им прс тима
два прамена њене косе?
Широк их зен ица, полуголу,
наш ли су је људ и на поду.
И ето опет је ставил и у зат вор.
Кад би из гроба дигла јој се мајк а,
не би познал а данас своје дете –
а оно јед ва је на крају двадесете.
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Бура
Кад а бура дуго одл аже,
пос ле нерод ице и суше,
дође са громом,
муњама,
снаж на,
столетна стабла руш и,
дубе
корита речна;
и зем љино недро
ту киш у благодетн у чек а
као жена –
вољеног човек а.

5
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Кад а бура одл аже дуго,
дође да руш и
и да ствара друго.

15

Како је низак и безбојан свод неба.
И сунце под њим вис и
као препечен раж ан хлеб.
Ваздух трепери;
као осе
упијају се врел и зрац и у крв.
Зем ља теш ка од страх а и слутњи
спрема се
да избац и огањ.
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Тако је заг уш љиво!
Као у брлог у!
Как ав теж ак мир по свет у свом!
Как во зат ишје пред олују...
О, нек а скоро јекне гром,
нек се небо победонос но прене!
Нек а дође бура и моћно смете
пот рулело лиш ће
и страш ни зас тој
који и море прет вара у блато,
нек а се зем ља радос но зан ише,
нек а гране небес ки свод плаветн и,
у црн иц и влаж ној од кише
млад а трава
да се заметне,
да путн ик, кад а превал и брег
и сенк а му се преко поља пруж и,
пун им груд има
свеж ин у прог ута
и заглед ан у плаветне даљине
да одахне и викне из грл а свег:
– Как ав прос тор и кол ико ведрине!
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први зра ци
Снег отоп љен и жуборит и поче
прот ич ућ и кроз заг рејан и жлеб.
С осунчаног прага глед а девојче
како врапц и кљују зрнца и хлеб.
Скупа су, расперјана крил а шире,
завад и их свак а ситна стварца.
Крв заг рејана кип и и над ире
у мал а им птичја срд аш ца.
Девојк а је свем у данас рад а,
уцветал и кук урек јој је драг,
сунце што је расек ло као брад ва
напол а осунчан и јој праг.
Но чим она каменч ић бац и,
расп ршташе се врапц и истог трена.
У блат у осташе троп рс ти знац и
и ниједна мрва заборављена.
100
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Скице
Благос ловено јунс ко подне
и топол а пухор
и неж ни сунчев зрак...
А боје разл ивене језером
у неу морној игри сунца
трепте и мењају се свак и трен.
Благос ловена тиш ина
у којој слушаш
како свак а клица
и свак и изд анак неж ни
раст ућ и јед ва чујно шум и
и, као благ дажд, како ти у жил ама
пролећна крв ромори.
Благос ловено јунс ко подне.
Благос ловена умудрена старост –
пос ле дуга пута зас тој на тихој стан иц и
пред далек им, пос ледњим путовањем.
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ВИРИН ЕЈА ВИХ РА

како је чудно
Како је чудно... Као с пријатељем
с тобом сад разговарам.
Кад ми рук у пруж иш, не хвата ме
више дрхтавица стара.
Да ли ти нек ад чек аше ме жудно?
Ти би заљубљен у мене?
Да ли ја плак ах и страд ах лудо
кад цвет с пролећа крене?
Опраштам се... Чек ају ме моји:
суп руг и дете, дом чек а.
Како је чудно... Не стојим
глед ајућ и те изд алек а.
Но мин у као дашак јоргована
лик за којим чезнух дуго.
Мин у мојих шес наест год ина дана
с првом љубави и тугом.
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Зимска песма
Зима. Одједном се смрче.
Све зас тре сутона плав вео.
Зазвон и и ја пож урих.
Од снега ти сав бео.
Мама по кух ињи шета
тамо-амо, лупк а, обара,
ослуш кује с пуно трепета.
Ни она још није стара.

5

Реч и се јед ва слуте.
Одзвања наш смех млад и.
У те празничне мин уте
време се брзо краде.

10

А напољу бура жус тра.
И вејавице повес мо.
Пролеће над ире унут ра.
Ти и ја пролеће смо.

15
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откриће
Ову вечер небо нанос и разм иш љања.
Миш љу се много, много чега тичем.
Наш век беск рају теж и, о њем у сања.
Ник ад свет не беше тако динам ичан.
Творн ице, брзине, кос мос и,
чари интег рал а,
и филозофс ка питања што заносе...
Нове путеве смо за ново изабрал и.
Нови људ и. По новоме све пос мат ра се
и наједном отк риће:
Гле, било је на свет у давно
и овак вих ствари:
Да се страд а, да се вол и,
да љубав примаш једнос тавно,
а на чек ан и сус рет да јуриш
већом брзином од оних што су
према кос мос у.
И да ти највећ и проблем
буде
љубавн и дод ир уздрхтал и.
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ЉУБА КАСАРОВА

косидба
Рано јут ро отк рива
плаве ливаде далеке,
као да чаробн ик разл ива
светло-металне реке.
Тихо, тихо је тако –
врх поља и њива магла –
и над њом крил а се пол ако
огњено-златна нагла.

5

Тамо у зори руде
свуд размах ане косе,
и моје наде буде
и туге моје гасе.

10

Дивна кос идба – паћен ичк а –
труд живота строс трук.
Ево ме! – Идем да паднем
у твоме откос у кô струк.
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ДИМ ИТАР ПАНТЕЛ ЕЈЕВ

косач се враћа са косидбе
Без икак вог звук а звона вече паде,
нит и је как ав трубач објави начас,
али ми смо видел и кад а стаде
на врата прил ик а високог косача.
Ко дечја играчк а од чел ик а сура,
на раме му забачена висок а коса,
за ухом му као рана струк бож ура,
по раздељк у вечерња хладна роса.
Уђе и остави кос у крај алата
и преко високог прага прекорач и
како би мож да само ветар с појата
кад а бане у заг уш љив прос тор мрачн и.
У собу зап љус нуше сунце и ведрина,
одјекн уше реч и срд ачне, једнос тавне,
зам ириса на пролећн у душ у дол ина,
на зелене кошене прос торе травне.
Занет и смо пил и мирисе ливад а,
знојећ и се у пољс ком прох ладу цветн у,
а син косачев се зан их а и паде
и као птица зас па у свом кревет у.
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неисплаћени дуг
Има мин ута – ноћ и су их обично пуне,
као у многог грађан ина и човек а,
кад преглед ам неисп лаћене рач уне
који чек ају већ половин у век а:
дуж ник сам, о, стид ме је онога сусед а
који ми поп рави крм у на дечјем броду,
дуг ујем и човек у који ме поведе
мирно ка чис том небес коме своду
и нау ч и ме да сричем, као свог сина,
гордо бугарс ке реч и милозвучне,
и оној девојц и младој пуној мил ина,
главе светле и тршаве, и бучне,
од које прво једног сутона нач ух
шта је љубав и радост и снови,
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дуг ујем понајвише оном ковач у,
најбољем ковач у зем ље ове,
који ми једне вечери даде кључе
истине и раск ри сав живот гол и
и без ученос ти знаде да нау ч и
да вол им своју зем љу, народ да вол им.
И данас заглед ан у дубин у ноћ и,
богат и штед ар, станем шап утат и:
где сте, добри људ и, да ли ћу вас
пронаћ и да вам дуг неп лаћен плат им?
А ако ви сад а више не можете
да устанете из гроба злех уд а,
рец ите ми да ли бар прис тајете
да оно што вама дуг ујем, људ и,
пред ам као дарове драгоцене
не једноме, мало је јед ан човек,
нек а ваша порук а стигне до мене
као шапат, као лахор, као одјек.

15
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Ждралови
Над Трак ијом се спушта рана јесен.
Беск ућн иц и сиви облац и лете
над пож утелом гором, над виног радом
и као неп ријатељс ка коњица језде
изнад тихе равн ице трак ис ке.
А равн ица је данас тако тих а,
да се чује како северн и ветар
каса низ раск аљане пољс ке путе,
зап лиће се у тополе усп утне
и свира као на огромн у харфу
у нов наштимован телег рафс ки стуб.
У то студено септембарс ко подне
сед имо и ћут имо нас двоје
крај чаша старог црвеног вина
које нам данас први пут горч и
тон ућ и у самоћу и пус те мис ли
далеко од људ и и од света.
Али тога трена из облак а црн их
исп лива с пис ком јато ждрал а,
изви се изнад поља, изнад реке
и у прос тору отк ривш и прави пут
узд иже се и упут и на југ.
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Са неком гвозденом птичјом вољом
и са широким и мирним размахом
кроз мрачне облаке кише и олује
и кроз грозну смрт која прети
јасним просторима сунчаним лети,
ка непознатим путевима новим
где ће пронаћи топло уточиште
и сачувати свој птичији род,
а после ће опет кренути на се вер
и на крилима својим ће донети
живот и пролеће и топлину
рођеноме своме крају.
Занети слушамо победни им зов,
погледамо се топло као браћа
и некакав ненадно синуо пламен
у очима почиње да нам пламса.
Руке нам се дотичу двеју чаша,
испијамо их до последње капи
као што смо некада испијали
горчине или беде или бриге,
не поникнувши челом испред смрти
и не одричући се од живота.
о, горди ждралови, срећан вам пут.
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аутобуска ста ница
Стојим гневан, расрђен и злобан
у тај јунски дан, све тао, сла вљен.
Чекам аутобус од неко доба
као војник на пу ту забора вљен.
на да мном пла вет пла нинских крајева,
крај мене жи та, погрбљена кру шка,
и јед на пут ни ца која буд но слу ша
пева ње двеју за љу бљених шева.
од љу ти не гледам у неба пену
и ви дим ка ко су тон пла ни не таче,
а пла ва пут ни ца нечујно плаче
што ће пропусти ти у творни ци смену.
ка ко да је тешим, ка кве рек нем ствари?
а хтео бих што нежно да јој речем.
пред ла жем јој да стојим це ло вече
и крај њези них торби да стра жарим.
107

5

10

15

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Предл ажем јој да је вод им у тмиц у
и топ лим дахом својим да је згрејем,
да је попнем највиш и облак где је
и да је спус тим у рад ион иц у.

20

Предл ажем јој... Што неће ни да трене,
куд а се моја путн ица смеђа дел а?
Увек се тако нешто догод и мен и
кад дуго чек ам аутобус из сел а.

пија ница
Нек ме нес тане у мрак у преис подњем,
црна чума на пут у нек а ме стигне –
три дана пис мо, нико да се дигне
и три дана хул их име гос подње.
Сто грл а у оној крчм и нашој
разбијах у се о сводове суре.
Само ја сеђах ћутљив и пог урен,
наруч ивах, ћутах, дизах чаш у.
Ех, ти моја пес мо, туж ни гласе,
никога немам, нит и мрзим кога,
али скин и мађије са срца мога,
прес вет и вел иком учен иче спасе.
Ове ноћ и видех мрт вачке кос ти
и нога ми се од ужаса сплиће,
а пат уљц и ме маме медн им пићем:
гос под ине, извол ите нам у гос те.
Од теш ког лутања уморан све љуће
за кућом својом опет трагам
и у сузама зас тајем крај прага
тамо где ник ад није било куће.

поподневни од мор
Бех у петорица. Тридесет их год ина.
Гол их рамена и увојите косе.
Не знам да ли мудри, не бих зак лео се,
али бех у јач и и од испол ина.
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Посед аше по зем љи, без шал а,
говорећ и: слаба је храна ова.
Па поједоше пет цел их хлебова
и старог вина исп ише пет бок ал а.
Махн уше зат им пролећу момц и ови,
нас меш ише се, узд ахн уше тихо.
Дисање им као луд нагли вихор
пет удаљен их нек их топол а пови.
Над њима ник ак ве травке стручк а жива,
нит и брес та столетна паду склона.
У сенц и гус тој товарн их вагона
хрч у глас но као пет локомот ива.
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КАМ ЕН ЗИД АРОВ

Јелисавети Багрјани Зидаров камен
Овак ву те дуге год ине познавах,
кћери Аспарух а, дивна модроок а,
што с вет рима оби г ра конт иненте
маш ућ и нам руком с полова и полутара.
Погазив без милос ти старе предрас уде,
ти пос та греш ница, и Вечна и Света,
и неће бит и чудо кад се и то збуде
да нам се осмеш неш једном са месеца.
Теби зем ља нема обал а ни гран ица,
ти би сиш ла да траж иш и Атлант иду,
твом дух у нем ирном не има стан ица,
а увек се враћаш до у домовин у.
Да, то си ти, потомко степа, Бугарко,
сес тро вихора са обе полулопте
што ко мајк а неж но и с љубављу грл иш
Бугарс ку, најдраж у од земаља.
Пес ме ће ти народ славит и, док је дана,
рођене из бол а, борбе и страд ања,
остаћеш у родне зем ље Пантеон у
с једн им јед ин им именом Баг рјана.
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ПАУЛ ИН А СТАНЧ ЕВА

на булева ру
Далеко је пролеће, а ево изненад а
у зелено обу чен међу голо дрвеће
ступа јед ан кес тен уцветао веће.
Оскудна светлост по њем у плаш љиво пад а.
Зар пролеће ран ије стиже том дрвет у?
Или је нес трп љиво, предуго му се чин и
чек ање лис та и цвета у пом рч ин и,
хтело би да младост час пре пок аже свет у?
Зар као овај смел и и нем ирн и кес тен
и човек у живот у не чин и врло чес то?
Нема ли оних који су мужевн и и силн и
пролећа људс кога први нам вес ниц и бил и?

5

10

ле жи у пија ну најлепша музика
Леж и у пијан у најлепша музик а
И чек а уснул а царевна свога принца
да је пробуд и из волшебнога сна,
из непок ретне и глухе ћутљивос ти.
Леж и иза бел их и црн их дирк и
безд ан и јед ан кладенац звукова,
одвећ чаробан и одвећ исц рп љиван
и чек а неч ије руке да зах вате
те живе, те чудот ворне воде...
Мирно и немо стоји пијано усред собе.
Прек рас на једна, једна блештећа ствар
која стрп љиво очек ује мајс тора
свирањем својим да расп лаче људе,
но не од бол а, не од очајања.
Леж и у пијан у најлепша музик а.
Леже усх ићења и олујине гневне,
леже узд ас и и пролећне кише,
леж и страст, и леж и утех а и побуна,
леж и човеково непом ућено веровање
да ће добро до данас нерођено
род ит и се напос летк у.
Леж и у пијан у најлепша музик а.
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ЛУЧ ЕЗАР СТАНЧ ЕВ

Хор коледара
Свуд кроз зем љу драг у
нос имо вест благ у:
Хрис тос се род и!
Брже устан ите,
Врата отворите:
Хрис тос се род и!

5

Бедн и и богат и,
у кућ и, пал ат и:
Хрис тос се род и!
Ведро нас сретн ите,
бол заборавите:
Хрис тос се род и!

10

Млад и или стари,
ми смо колед ари:
Хрис тос се род и!

15

Свуд кроз зем љу драг у
нос имо вест благ у:
Хрис тос се род и!
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ЈАН А ЈАЗОВА

Јуни
Јуче сам те кас но чек ал а
на праг у, глед ал а иза плота.
Месец је иза облак а био, киша прс кал а,
диж ућ и праш ин у са широког пута.
И опет је по њем у свуд а јас но.
И ниједна сенк а нис и више ти...
Девојке иду заг рљене... Глас но...
смеју се оном што млад ић тихо збори.
Прен ул а сам се од бол а и влаге данас
рано. Отворил а широм врата, –
стопе твоје на праг у су пуне блата!
Очајан дол азио си мен и ноћас?
А кад си већ прес коч ио ограду лудо,
зашто кроз прозор не ускоч и мен и?
Крај твоје туге ја прем ирем од радос ти
и нови дан ми се сав вед ар румен и.
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ИВАН РУДНИКОВ

Мулен руж
Чим падне ноћ кош мари дубок и
из потаје Париз плене.
Штапови, цил индри, монок ли,
пијане и развратне жене,
пром ич у као сенке живе,
сенч и лица карм ин и туш,
уснице нуде похотљиве
у кабареу Мулен Руж.
Разу здане игре. Гримасе с болом.
Разгол ићене груд и жен и.
Пок рај чаше за својим столом
сед и веч ито усам љен и,
с оловком у руц и човек.
пије и не нап ушта сто
Пардон, нис те ли мож да ви то,
мес ије Анри Тулуз Лот рек?
Шта се у вашој душ и збива?
Опет сте сам и? Опет ту?
Не утол и се рана жива
у неу тол ивом коњак у,
ни женама што у плес у
навикн уте на вечно бис
оживљују у своме бес у
кроз ваш чудес ни живоп ис.
Ослоњен и о штап, још по там и
крећете уживајућ и жарко
у ноћ и парис кој – својој дам и.
И малу Мари, уличарк у,
узмите у окриље
у свој усам љен и и скромн и дом.
И вас је љубав зап лен ил а
иако сте нелеп и хром.
Али срећа је, веле, бил а,
једном само у живот у том,
и његову је Мари милу
друг и одвео у свој дом.
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И мад а због ње страд ате,
мад а срце дадос те њој,
она се радос но врат и,
у квартал и вертеп свој.

40

Но ваш бол времен у чик а,
по Паризу га нос ите целом,
а Мари је прод ал а слик у
где вам је бил а моделом.
Мад а сте ко слик ар ват ра сама
мад а сте ту снаж ан и нов,
слаби сте пред женама,
нис те неверн и пус толов.
И данас, кад неко изблиза,
обу зет чудн им трепетом,
нађе се где Мона Лиза
смеш и се; и редом
прође мимо целе лис те
имена незаборављен их, дуж
дворане, међу првима ви сте,
ви из бара Мулен Руж.

45

50

55

неизбе жност
Има ли младос ти –
биће
љубави
и рас танк а.
Има ли друмова –
чек аће нас
и мајк а,
и драга.

5

Има ли недос тигн ут их вис ина –
биће
и смел их.
Има ли живота –
и смрт и,
и бес мртнос ти
биће.
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Телеграм
У прозора ми стак ла
ко то
куца занесено руком
да јави нешто ново,
и свак им својим звуком
исп ис ује слово?
Моја виш ња из дворишта
то је,
откривам из небух а,
тек из сна пробуђена,
обу чена у светло рухо.

5

10

Нап уп ил а
шаље ми глас,
пролећн и хитн и телег рам,
у коме стоји
од данас
да не треба да будем сам,
већ у двоје.
По стак лу прозора мога
пред аје знаке морзеове,
из сна ме зове ноћнога
за љубав,
пес ме
и снове.

15

20

Мумија
Срце ти се одавно охлад ило,
срце без кап и светлос ти,
без пламена,
и све што је твоје прош ло је и било,
а ти сам си камен ији од камена.
Нис и ли ти древна мум ија хладна
исушен и леш неког фараона
под круном под лос ти што је свакод невно
сил азио међу људе са трона,
нис и ли тиран ин што је свите дуге
у смрт исп раћао уз добоше громке,
који је њине победе и зас луге
јероглифом зап исао за потомке.
Нис и ли траж ио од ропс ког свештенс тва
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и под ан ик а смерне пок лоне, нис ке,
у част себи, гдегод је било мес та,
нис и ли до неба дизао обел ис ке.
У заг рљају си држ ао лепот ице
и орг ијао дворц има под кровом
и крв си жедно пио за здравице
усред ноћ и са жреца благос ловом.
Ти сладос траш ћа и грех а влас тел ине,
ти једнод невн их жена одвећ сит и,
твој одмор и срећу знале су да чине
пус та самовоља и прохтеви ситн и.
У дане кад би те досад а скол ил а
за разоноду си чес то бацао роба
у ненас ите тал асе жедног Нил а
да га његова прог ута утроба.
Кит ио си палм ин им лиш ћем чело
уз звуке фанфара и харфи неж них,
и лотосово цвеће невино бело,
прик ривало је твој блуд неизбеж ни.
И све је то данас давно славље,
дворц и у злат у и раскош на свита:
у саркофаг у, на каменом узглављу,
ћут иш ћутањем немога гран ита.
Год ине, векови, нико се не сећа
тебе, мум ио, време те помете,
но не једном је, већ цел а столећа,
свет узнем ирио твој лик прок лет и
са ратољубц има што пог роме праве,
гонећ и у нове смрт и неп рес танце.
Они слободу пред народ има славе,
а за душе њихове кују ланце.
Нис и, мум ијо, већ за нас загонетк а,
са тим ликом суровос ти беск рајне.
Крај је твом тајанс тву, одпочетк а
читам те јер нема веч ите тајне.
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Харфа
Киша растеже водене кап ље
у танке и сребрнас те струне,
затеже их између неба и зем ље
и зат репери једна чудес на харфа
как ве нема ни на једној сцен и.
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А ветар исп руж и беле прс те
и поче да плете мелод ију
једн у од друге чис тију и дубљу,
и зад их ан ију и пун ију гнева.
У њима слушам гласове заљубљен их
плен ил и су ме неу тољивом жеђи
и чеж њом и узлет има маштовит им.
И осет их неисп лак ане јаде света
због пог убљен их над а и привиђења
исп ред свингса суровос ти и мрак а.
Ту је одзвањал а туга данаш њице
што је још много на свет у гнус них зал а,
што су пред човеком зин уле под лос ти,
понори грл а жедна ненас ита,
што је лицемерје, мрж ња што је
што су пок вареност и влас тољубље
под игле светом спомен ике „добра“.
Но на крају се гордо извија акорд
вере нам да ће добро побед ит и
и његова вечна недељива лепота.
Кад су се струне харфе прек ин уле,
њене мелод ије ми у срц у осташе
да зазвуче мож да са лире мојих стихова,
да траже прави пут у будућност.

10

15

20

25

Графика
Море пос таје црно, црно као мук а,
кад облац и пок рију обзорје
и донес у буру с грм љавином.
Прса му разд иру ураган и,
то лич и на разјарен у љубљен у
у чијим очима блис тају муње.
А чамц и су неож аљен и ковчези,
море је сад а море невоља,
двобој миш ића и воден их тиг рова,
и хаос је од план ина и безд ана,
неп роходно је као џунгла,
где гос под ари само бура црна,
тамо где чак се ни пос ледњи узвик
за помоћ више не може да чује.
А овде је ивица обале пес ковита
и бел а, бел а, као сама над а.
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А кол ико је на тој обал и оних
који крше прс те и моле се,
да стих ија поштед и морнаре, рибаре,
и с њима путн ике ужас нуте.
Заљубљен и, заглед ан и у море
диж у руке уздрхтале изнад чел а,
као разл ис тал и буром лок вањи.
Деца уплашена сак ривају главу
у мајч ине скуте и заг рљаје,
да не виде и ништа да не чују,
да се сак рију од страх а и мрак а.
Но има и храбрих. Упркос ураган у
улазе у море црно, од смрт и црње.
Са вес лима, чамц има и лађицама
груд и преп ун их самоу верења,
да ће савлад ат и буру и мрак
и да ће помоћ и утоп љен иц има...
О, дајте, обале своје наде,
да човек приђе и да одмори се,
да изм учен у пом рч инама мора,
најзад нађе белу оазу живота.

20

25

30

35

певачева судба
Шта славују оте
мир овога трена,
зашто страд а, гине?
Зашто глас извија
над поља зелена,
над модре план ине?
Паде тихо вече,
он се сна не сећа,
ник ад да се смири,
пијан од пролећа
он ноћ целу звон и
на својој златној лири.
Пес мом све крај себе
занесе и покори –
тако је слатко певô
све до у доба кас но:
а кад би време зори,
пуче срце певачево.
Струје звук а лију

5

10

15

119

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

из њуш чице-фруле
од врта девета,
прелом иле шију,
заг уш иле грло
пес мопевца клета.
И паде сам, без крик а.
А блис таше мај цветн и,
небо, мирис и и пчеле.
Пос ледњи му трен утак
био је и крај сетн и
његове пес ме вреле.

20

25

30

Нико му спомен ик а
не диже, гроб не означ и
маленом китом цвећа.
Имао је судбин у
као сви света певач и,
вес ниц и шума и пролећа.

35

пролећно виђење
Ах, моја виш ња сва је у цветноме везу
и подсећа ме на Снеж ан у принцезу.
Пролеће је опет оден уло јуче,
трава јој назул а зелене пап уче.
Над њом се небеса искре поп ут круне,
у пес му за њу сав се славуј уне.

5

Чин и ти се вртом прошетал а лак а
сред руж иног жбуња кô сред пат уљак а.
Пазе они добро да за њом не следе
зле неч ије очи, чувају је беде.

10

Њезина лепота завидн ик а има,
први је опак а маћех а јој зима,
која ће проћ и план ине и кланце
да окује виш њу у ледене ланце.
Украш ће јој лиш ће, украс ти мирисе,
небо поново док не разведри се,
док ле је не заг рле руке јуж њак а,
док не зат репери у њој струна свак а.
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Мали родољуб
Поток јеца и плаче,
сузе бис тре точ и
уперио очи
у верно јатаче,
а лаган ветар само
као вапаје нос и
по план инс кој кос и
опроштајно: „Мама“.

5

Јунак у рањеном у сен и
шуме било је братом
кад су глађу, зимом, ратом
стајал и опкољен и
кроз заседе се крало,
без страх а од пораза,
све пром рз ло од мраза
јатаче, још дете мало.

10

15

Крун ица од свиле тања
проц веталога мак а
цветног пролећа свак а
буд и у нама сећања
на маленог јатак а,
на крв његову прос ут у
на пос ледњу мин ут у,
на подвиг храброг дечак а.

20

А кад у болу одрања
поноћ две звезде чудне
на бреж уљке сву ноћ будне,
у зелена наручја грања,
зас ја сва горс ка коса,
и тихо те опомене
на очи сад зат ворене,
добре, чис те као роса.

25

30

И маше грана свак а
руком, и нис ко се клања –
доп ре ли до зелена грања
кад а јау кне мајк а,
Љубав се у теби прене
према малом јунак у
што леж и у гробном мрак у
у сред горе зелене.

35

40
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Рибарске мреже
У њима диш у жеље и маштања
и спавају вет ри црноморц и,
и будне су
још пре разд ања
њихови бројн и мален и прозорц и.

5

Рибар њима увек барата,
ноћу испод месечева сјаја,
и лови прег ршти сух а злата
са сунчевих јас них рођаја.
Вод а кроз мреже тече, шиба,
и дубине без дна раст вара,
у њој се муч и као риба
нем ирна судбина рибара.
Кад се сунце летње заж ари
рибарс ке матере и жене
позас тиру мреж ама старим
врата,
и колевке малене
да новорођенчад нејак а
далеко од морс ких вет рова
у зат ишју собнога мрак а
утоне у пределе снова.
Кроз њих хоризонат цед и
вет рове с морс кога бесп ућа,
кроз њих и над а и бед а
до рибарс ких дол ази кућа.
Прозорч ић и у танкој мреж и
трепере изнад кућа, барк и,
од морс ких плима тако свеж их,
и теш ких од брига рибарс ких.
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на кеју
Море се шири, одзвања,
тамо где се даљине смеју,
а ја идем чес то да сањам
на томе огромноме кеју.
Незнане зем ље зову мене,
а жеља ме жарко вод и:

5
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да и ја на пут кренем
куд прекоморс ки пароброд и.
Да пођем весео, зарана,
да будем храбар путн ик,
да с мос та капетана
морнаре дозивам и буд им.

10

У многе зем ље да сврат им,
у многа прекоморс ка царс тва,
у љубави да се побрат им
с људ има жељн им другарс тва.
И кеј овај опет да нађем
кад крај туђе све зем ље минем,
да овде ступ им са лађе
под сунцем отаџбине.

15

20

Чудновато дрвце
– Каж и ми, дрвце,
каж и ми ти,
ко те цветовима
сад а
окит и?

5

– Одавно сам
без лиш ћа ја,
али ме вид иш
поново
бело,
јер ми је ноћас
на груд има
облаче једно
спавало
време цело.

10

15
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Посеја изобилно плави
цвет, и бео, и жут,
зак ит и
цветовима брег
и на ћувик у прут.
Наби оно на плаве
план ине
зелен и калпак.
И низа дубраве пус ти
поток обесан, јак.
Нач ичк а дрвеће узп ут
свуд а птичјим јатом.
Ово дете
пролеће је,
пролеће умиљато.
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БЛАГА ДИМ ИТРОВА

Дозив
Имам још једн у бриг у.
Она ми не да мира.
Пос та моја вел ик а брига
једна зем ља мал а.
Изнад те ране је закорач ио
целом својом теж ином
кибернет ичк и век.
Храброст отк ривен их груд и
усус рет оклоп љеном робот у.
Љубав безу мна
усус рет елект ричном мозгу.
Дет ињи плач
усус рет реа кт ивном грохот у.
Неж ност
усус рет запаљивој мас и.
Куцам корац има зем љи:
Еј, куца ли још срце
у тој охлађеној планет и?
Ветар разнос и
топ ли пепео
са некол ико самопотпаљен их
живих бак љи.
Ако још имам срца
нек а у твом огњу изгори,
Вие тнаме.

5

10

15
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Једна реч
Траж им негде унут ра у себи,
траж им једн у реч.
Она неизос тавно пос тоји,
само је дубоко притајена,
само се ућутал а
и не мог у да је нађем.
Као да у кас ну ноћ заборавив кључ
на врата куцам.
Као да траж им пал идрвце
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да осветлим пред собом пом рч ин у.
Где ли ту реч изг убих?
Грозничаво прет раж ујем до дна.
Нек а све пок раду и раст уре.
Само једн у реч
треба ми да нађем, да сач увам,
да бих дигла и васк рс ла
срушен и свет.

10

15

Рањеник
Пробуд и се сред ноћ и од ране,
пробад а му је свак и дах.
Свак и му је ромор прос врд ла.
И свак и корак му је прегази.
Кроз њу киша коса лије,
И гори у њој врућ ина,
Лаж љив говор је жари,
зле намере је поз леђују.
Свет свим својим рубовима
ран у његову сече.
Он боловима мери
несавршенс тво света.

5

10

Љубав
Пошавш и на сас танак са пропаш ћу,
под небо избушено реа кт ивима,
сретох изненадно чудо љубави.
Онамо где је зем ља пуцал а,
осећање ниче с так вим напором
као да је вековима прит ис кано каменом.
Ник ад ми рук а није бил а
тако рас ипн ичк и неж на,
тако прис тупачна и добра.
Нек ак ав непознат мирис посет и
моје срце и опи га
само на два корак а од смрт и.
Ван и је бес нео рат и мрак и ужас,
унут ра у мен и сунце, пес ма, усх ит.
Љубави – најјача самозаштито.
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Џунгла
Гране као чвор змија.
Змије као чвор грана.
Џунгла.
Корак ми тоне дубоко,
одовуд нећу изаћ и
ник ад а.
У зеленом мрак у слеп им.
Свак а путања ишчезава
у хаос у.
А ипак пред амном човек
с обичн им ножем просеца ми пут.

5

10

Трудна жена
Корача лагано и победонос но,
отеж ал а од свих болова света.
Она јед ина усред грохота
ослуш кује унут ра у себи
чудо које тамо трепери
Тамо једна пес нич ица удара
да пробије тес ну пом рч ин у
и на сунце да искоч и,
Она прол ази кроз рушевине
и кроз крчевин у поу бијан их.
Како одјек ује све у њеном срц у?
Свак а земна пукот ина је бол и.
Она сак уп ља око себе парчад
разваљеног света
у своју заок ругљен у утробу –
да би га цео и нов поново створил а.
Корача мудро и забрин уто,
чува у себи као у сас уду
онај крхк и смех будућега.
И нос и пред собом земаљс ку куглу.

Светлећи млаз
Празном љус ком кокосова орах а
зах ват ил а сам из огромне бач ве,
укопане у зем љу, пуне хладовине.
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Било је топ ло, изнемогло вече,
пол ивах му да се умије,
да спере дневн и умор и праш ин у.
Млаз тврд ичк и танак
с месечевим сјајем тек ао је споро
и светлео у загонетном мрак у.
Вод а му је миловал а руке
а мој смех је жуборио у њој.
Он је жедне шаке пун ио ћутке.
Намерно сам му пол ивал а споро,
тако споро да траје и до данас.

5

10

Ars poetica
Свак у своју пес му пиш и
као да је пос ледња.
У твом век у нас ићеном
улт развучном брзином
смрт дол ази у магновењу.
Свак у своју пес му шаљи
као пос ледње пис мо пред стрељање,
порук у урезан у у зат ворс ки зид.
Немаш права ни на как ву лаж,
ни на малу леп у игру реч и.
Нећеш прос то имат и времена
своју греш ку сам да исп равиш.
Кратко и нем илос рдно
свак у своју пес му
пиш и крвљу као опроштајн у.

5

10

15

над погинулим младићем
Паде, а не исп и до дна
своју провидн у чаш у ваздух а.
Два, три је само отп ио гутљаја.
Ко ли ће чаш у његову доп ит и?
Дах ми зас таје пред ведрим беск рајем:
кол ико недоп ивен их чаша ваздух а!
Сви пијемо из чаше начете.

128

5

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Бугарски песници ________

Материнство
Пок ретом, од памт ивек а урођен им,
хватам незаштићен у руч иц у
и вучем је себи снагом
сличној зем љиној теж и.
У мојој руц и крхк а руч ица
лагано, поверљиво мекша
и у крв ми улива топ лу снаг у
као да сунце држ им и штит им.
Улазим с њом у сан, пуна
исконс ке надмоћ и над страхом.
Неу тол иво материнс тво пробуд ило се
на пед аљ од разбес неле пропас ти.
Једна руч ица је у мојој руц и.
И прол азим кроз свет бес мртна.

5

10

1966. Крај Хајфона

Виет-нам
Раздељена зем ља.
Срце све у крви
Стар даш чан и праг
очева, дедова,
Пород ичн и порт рет
преко самог лица
Громом расцеп љено
Раздерана рек а.
Преполовљена
Пож аром, вулк аном

5

10

Располућен нар,
разд војено камом,
стопом сас труган
пресечен на двоје,
разрезан по сред и
покојне матере,
бамбусово стабло.
Распарчана њива,
пиринча једна шак а,
распорено небо.

15

20

Прол ивена крв се у зем љу слива
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кининова пилула
Човек рас те као кин иново дрво,
са свак им новим год иш њим кругом
пос таје му судбина све горча
Да није за лек предодређен?
Как ву ли ће болест света
леч ит и својом горч ином?

5

котаричар
Седећ и на голој зем љи
плете он истанчан им прс тима
котариц у – кавез за ловљење птица,
котариц у – клопк у за ракове,
котариц у – балон за лепт ире,
котариц у – спиралу за ловљење јег уља
Рој сламн их фатаморгана.
Мајс торе, не можеш ли ми нач ин ит и
котариц у за ловљење трен утак а
који ми неп рес тано беже?

5

10

Виетнамски рат
Небес има је отета
суштина:
благонак лоност и мир.
Зем љи је отета
суштина:
мирно зрење и плодност.
Градовима је отета
суштина:
шарен ило и светлост.
Путевима је отета
суштина:
брзина и неп рек идност.
Ноћ има и дневима је отета
суштина:
разл ик а између њих.
Само љубав отк рива
своју суштин у:
пож рт вовање и чеж њу.
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над новорођенчетом
Замах а лудо двема пес ницама,
о ваздух се ухват и из све снаге
да би рас ло увис као дрвце.
И ваздух грун у огроман,
наду му као неж не пупољке бронх ије
и отвори их да приме дах.
А горе је реа кт ивна муња,
пре него што је дош ло на овај свет,
већ бил а одређена да га убије.
Али човек дрс ко, пун им груд има,
пус ти свој повик да објави
како се упркос томе род ио.
Незаштићен, крх ак и го
замах а лудо двема пес нич ицама
према небу које му је прет ило.

5

10

15

Бугарска крв
Крв конзервирана, крв умирена,
крв запечаћена у срч и,
као пош иљк а потегла на дуг пут.
Разбуд иће се из летарг ичног сна,
зак локотаће у извору врелом,
и улит и се у вене које се гасе.
Огањ хајдучк и, пепелом зап ретан,
у трен у ће у њој поново букн ут и
и гурн ут и је у неус траш иву битк у.
А у канцел арији, за уредс ком решетком,
у крлетц и цех а, у стоваришта буц и,
блед и ће стајат и даваоц и крви,
осећајућ и како им се она далеко
слободна
бори за слободу.
(Из пес ам а посвећених Вие т-наму)

Загрљај
Срце уз срце. Дах уз дах сам.
Тако близу ми би да те видет и не могадох.
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Далеко преко врх а твог рамена глед ам,
рек ло би се да бих од тебе отиш ла радо.
Слушах лудо лупање срца звезданог света.
Прес ретох ветар зад их ан, зат рпан у лист.
Хватах караван шума и план инс ких силуе та
које су дизале руке у свод изведрен, чист.
Огромн им гутљајима удисах даљине ноћног краја.
Прит исак чуке, облаке и звезде уз своју груд.
У том тес ном обруч у једнога заг рљаја
обу х ватај беск рај, ко да је луг мал и и спруд.

5

10

Свом оцу
Изд исао си потп уно свес тан,
скуп ио невероватне снаге
да би умро спокојно,
нем, без јау к а, без стрепње –
да мен и не буде страш но.

5

Рук а ти се обазриво
охлад и у мојој руц и
и неосетно ме уведе
до иза саме смрт и
да ме са њоме упознаш.

10

Тако бриж љиво и нек ад
држ ао си моју руч иц у
и вод ио ме кроза свет
и пок азивао ми живот –
да ме ни од чег није страх.

15

Поћ и ћу пос ле тебе
с поверењем детета
према тихој стран и
у коју ти оде први,
да ми тамо не буде туђе.

20

И нећу осећат и страх а.
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НЕВЕН А СТЕФАНОВА

на оба ли
Целе ноћ и дуне су ишле у дугом караван у.
Усам љен струч ић траве играо је у круг.
Целе ноћ и једна птица танко је вез ла по пес ку.
Једна шкољк а је певал а на ухо вет ру
и успавал а га...
Но ти не схват и ни кад а сван у,
појурив по морс кој обал и:
кам иле, разбуђене, наједном се
прет ворише у дуне.
Приг њечен и струч ић клон у,
а бел а птица очајно пис ну,
пробуд и море – море из дубина узд ахн у.

5

10

киша над паризом
Већ трећ и дан овде пљушти без прес танк а.
Добровољно сам три дана у ропс тву
хотелс ке собе.
Читам стихове, слажем стихове, кујем стихове,
лежем и устајем са стиховима.
Лију као киша по жлебу – одак ле?
из – беск раја.
Чин и ми се овај град је судба венчал а
са кишом:
град је од камена, баште с камен им ланц има,
дрвеће
уграђено
у камен.
И срца људс ка би се мож да
скамен ил а
да није кише која им враћа
живот –
као сећање одразив природу
тако отуђен у.
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Балон
Као у филм у: – Да ли мене чек аш? –
Прат иш ме невид љиво за друге.
То је моја тајна. Друштво ме
не би прим ило с балоном коме
не зна порек ла, намене, суштине...

5

А ја се радујем. Дигнеш ли се под небеса,
обу зме ме безбриж ност и лаком ис леност,
но зат им опет почн у болови у зглобовима,
сумње и колебања да ме муче.
Балоне, хтел а бих ти се ухват ит и за врвц у,
узлетет и над свакод невиц у, над баруштине.
Али шта је то с тобом: леж иш без живота...
Да ли те не пробих
исп ит ујућ и ти јач ин у.

10

Материнство
Крви моје крви, тело мога тел а!
Тако неж но, предвиђено би
твоје отк ид ање од мене!
Тако беспомоћно дирљив би
твој почетак!
Нек а је благос ловено биће
с том ритм иком
и зад виљујућом закон итош ћу
у мик рокос мос у.
Најнес табилн ија, најнедуговечн ија
гал акт ик а
смо ми људ и!
А пос ле с зад ивљујућом краткот рајнош ћу
ритам се убрзава...
До потп уног отк ид ања,
до победе
свес не, упорне независ нос ти.
Предвиђена је, а ипак улива ужас
и нас тупа без омаш ке!
И поч иње стварање
нове гал акт ике,
и пос тепено се погасе
сви сигнал и између нас.
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Духовно нап уштање ме бол и
више него рађање
и нема нач ина да се губитак
поврат и.
И било би потп уно безнадеж но,
да пре и пос ле тога отк ид ања
не беше оне тако богате, тако светле
гаме коју ми ти под ари
док си, као зрно жита, спавал а и рас ла.
На крају ја ћу крај тебе боравит и,
као невид љиво, непознато биће,
не спутавајућ и те,
не збуњујућ и,
ти крви моје крви,
тело тел а мога!

25

30

35

Свакоме од нас
Одричеш ли се својих заблуд а,
или се, као птица, од кише отресаш?
Језик су ти, вел иш, ишч упал и –
а да ли те служ и савест?
Да ли си ишао да траж иш правду
која беше заточена,
или си је у дом у чек ао?
Провет ри ли душ у од подозрења?
Да ли ласо догм и смаче са врата?
Да ли не пос умња
у док азе нес умњиве?

5

10

Кад а први пут себе слага?
Кад а се привиче на то?
И тако даље...
Природно,
упитн ик се не однос и на свеце.
И нико не мора
да одговара тачно.

135

15

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

ЉУДМ ИЛ А ИСАЈЕВА

пробуђење
Да ли би на зем љи љубав так ва?
Пос тоја ли ти,
пос тојах ли ја –
бејаше ли нас?
Остадоше само стихови
да сач увају
први сус рет
и рас танк а час.
Тамо си ти,
тамо сам ја
и женс ка беспомоћност моја,
тамо је соба,
мирис кафе омамн и,
и месеч ина –
и огроман јантар
усред ноћне кад ифе тамне.
Тамо још прот иче
приг ушен мој плач
сред кише
која нес тварно ромори...
Све је,
све је као онд а,
само мене
већ ништа не бол и.
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Седми континент
Постоји ли седми континент?
(Из једног чланк а)

„За тебе не пос тоје чуд а,
све је отк ривено,
све је казано...“ –
чујем глас скепт ик а.
Боже мој,

5
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како се у овом трен у
осећам пок радена.
Зат варам се у себе
зла и усам љена,
без воље, без жеље за узлет,
без циља...
И зас уш ује ми на перу мас тило
и срце ми огорчено нем и.
Ах, не журите –
још је за подс мех рано!
Ћут им,
али у истом момент у
у дубинама вашег људс ког бића
траж им седм и конт инент.

10

15

предосећа ње
Чак шум у која весело вене
неп рик ривена буд и жал
куд с укроћеном врелом страш ћу
жалос ти над ире вал.
И овај плач по дрвећу,
усред равн и опус тошене,
нејас но осећање кривице
чес то пробуд и у мене.

5

Чак птице вребају мутно
из занемел их гнезда и грања
у безнадеж ном пис ку вет ра
јесен и предосећања.
Тако бих утеш ит и хтел а
претеш ку жалост птичју,
али прит варам брзо прозор
ја душ у имам себичн у –
и мис лим: далеко је још зима,
што и мене да мори жал?
Те весело и безбриж но
у топ ли се увијам шал.
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Друга
Она беше призната влад арк а,
за тебе јед ина од свих што су
и пред чије ноге ти смерно
љубави многе дарове прос у.
Мож да сам завидел а потајно,
пат ил а, а пок азат и нисам хтел а.
У мис лима је виђах чес то
ко краљиц у узд игн ута чел а.
Виђах је, твоју изабран иц у,
плови небом којим се румен ило прос у,
а сунце као нак ит златн и
уплело јој се у рас ут у кос у.
Синоћ лутах кас но. Грубо
дун у ветар, залупаше врата отворена.
У трен у склон их се иза неког стуба –
с тобом је ишла та жена.
С изразом досаде ступал а је уза те
ставивш и ти рук у испод лакта...
Но тако се иде пок рај псета,
иде се тако пок рај непозната.
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Плочн иком она охоло прокорача,
без круне и без крил а...
И тебе ми је – међузвезданог скитача –
тога часа искрено жао било.

Женски одговор
Да, временом пос тах неповерљива,
али ко зна ко је за то крив.
Бејах добра, бејах трпељива
као нијед ан човек жив.
Спремна да вол им бејах у то доба,
да гос тима пруж им хлеб и со,
а ви сте скривал и завист и злобу
кротко сед ајућ и за мој сто.
Ви зле инт риге плес ти знас те
и рук ама својим неч ис тим

138

5

10

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Бугарски песници ________

бес рамно, дрс ко упрс кас те
лице ми, калом, блатом свим.
Женс ка судба. Поред увреде, муке,
не могох сурову да изрекнем реч,
ко човек да узмем нож у руке
ни да сруч им на вас картеч.
Ја то не мог у. Мен и судбина даде
благо женс ко оружје неж нос ти.
И камен да на мене падне,
дић и ћу га, и моћ и да опрос тим.
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ЛИЈАН А ДАСКАЛОВА

песма у лила
Моја омиљена боја је лил а,
не знам ни сама зашто.
Рук авице су ми лил а,
лил а је боја мог плашта,
и кад зажел иш да ме заг рл иш,
не привлач и с тол ико страс ти.
Не заборави да сам прос то
жбун јоргована у цвас ти.
и да под огртачем лил а
срца сам уст рептана
као как ав срцол ик
лис так са јоргована,
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и да се да отк ин ут и
а примет ит и нећеш моћ и,
и одлетет и узбурк ано
у бурне и позне ноћ и.
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Не заборави, мил и, јоргован
биће је најч удн ије,
од природе тајном огрн уто:
цвет није и дрво није.

20

Горд је и црн ко кипарис и,
неж ан као цвеће бело.
Кад би пес ниц и грбове имал и,
он би ми грб био зацело.
Мој вољен и цвет је јоргован,
лил а је боја мог плашта
и рук авице су моје лил а,
а рећ и ћу ти зашто.
Лил а боја се добија
кад а се две основне споје:
црвена боја – револуц ије,
и мира – плаве боје.
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***
Ја сам земна. као со.
као зем ни прах сам.
И проста као он.
Сми рена. притајена.
призем на сам као њи ва.

5

Ја сам зем на и проста
као са мо тле
које чудо
ни од чега ствара:
од ки шне ка пљи це,
од прегршти топли не.
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И ето: ру жа сам кристал ни ја
од сузе сваке,
и струк сам бисерне лозе
дивљаке.
Земна сам као земн и прах. Као он тамна.
Ко зна у как ав ћу се нов лик прел ит и замаман.

15

Срце
На мене ти си навик ао као на срце
које не гуш и, не изазива муке,
које нико не ослуш кује с нем иром,
не ставља му прс те на вене руке.
Ја сам то срце које заборавља влас ник,
које нит и брза нит и кас ни,
које кад мало стане, не задрхт и,
не плаш и залуд да је дош ло до смрт и,
и ако кадгод дуже зас тане,
зас тало је само за трен, да умре,
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За тебе ја сам навик а, навик а драга
рук у врелу да ми ставиш у хладн и длан,
за тебе сам кућа и драж кућног прага,
ћутање пок рај тебе кад а си сам.
За тебе сам памћење свих реч и скупа
које до данас нис и ставио на лист,
за тебе ја сам атмосфера – мириса купа,
да ти ваздух буде пријатан, топао, чист.
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За тебе ја сам на сву вечност сус рет обећан,
удобност да се свак и дан не бријеш,
за тебе ја сам нешто што се осећа
јед ино кад је одс утно, кад за трен ту није.
За тебе ја сам утисак од морс ке пуч ине:
сећаш се првог, а сви остал и не важе.
А ти си за мене све оно што, све
што... али друг и пут. Сад не мог у то да ти кажем.

20

25

Мајка
Као свој ореол, као неж ан венац изнад свога чел а
већ десет год ина топ лу реч: мама! слушам.
Већ десет год ина сам краљица која нема и није
хтел а
друг их под ан ик а сем три мајуш не дечје душе.
Трип ут пруж ам корак уз прве кораке босе,
говорим прве реч и, пок азујем прву звезду.
Ја сам та нас мејана понављач ица радос на
која је већ трећу год ин у у клуп и првој и разреду.
И ја три пута поч ињем познанс тво са животом,
као да трип ут улазим на огромна врата света.
Опет пут ујем први пут, први пут лет им с пилотом,
и пред а мном је опет младост, још незапочета.
Њихове ране и на мојим колен има стоје,
и мене боду у њиховој обућ и кам ичц и мал и.
Да сам са њима на небу сазвеж ђе које,
заједн ичк им би нас именом све назвал и.
Моји мал ишан и, који сте ме три пута назвал и
мамом,
дал и ми највиш у тит улу и орден највећ и,
заг рл ите ме снаж но, тако, да немамо
међу собом мес та болу и нес рећ и.

портрет ба бин
Без вере у силе небес не
и у заг робн и свет онај,
није знал а ни псалме ни пес ме,
пренебрегавал а пак ао, рај.
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Безбож ница и подс мевач ица,
хлад ан, без усх ита створ,
недељом би сел а сред улице
као да је сел а у двор,
и оне с јеванђељем свет им
што улазе у божји храм,
изазивачк и увек срете
држећ у руц и роман.
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Као да је плем ићк а жена
имал а је лик блед и строг.
Висок а и сух а. Убрађена.
Поглед јој шаљив, модроок.
Беше туђа оним пос луш ним
женама слом љен им од рад а
и њин им нејас ним, ваздуш ним
химерама о правд и.
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С исконс ком страс ти према реч и,
не доброј и бож ијој,
већ оној што као сребро звеч и,
оштрој, тачној и злој.
Она је мрт ва. Ја сад живим.
Ја говорим. А она је мук.
Но понек ад а се зад ивим:
реч ми има њен их реч и звук
и смисао безбож ан и злобан
ни пак лом ни рајем обу зет.
Тврдоглава старица. И заг робно
изазива живи свет.
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СТАНК А ПЕНЧ ЕВА

Моја власт
Дол азим кућ и
као пос ле пораза:
ран и ме оштрим сеч ивом
једно пон ижење,
до саме срж и ме след и
једна равнодуш ност,
грун уше ми сузе на очи
од увреде –
као од љутог дима.
Враћам се кућ и
истек ле крви, скочањена.
Хоће ми се да будем сама.
Теш ко побеђен им...
Као смрт ме чек а ноћ.
Само да заж мурим.
Али сан ми на очи неће.
И поново ми прозор светли
и сед ам за прос ти сто,
лис това разбацан их се лаћам –
и пењем се на царс ки прес то,
и узимам победонос но, гос под арс ки
своје перо као мач.
Светле ране – као звезде –
изнад мене,
и мис ли су вреле као метак.
Слава побеђен има!
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Јесења прича
Сврш и се лето.
Танке магле
пол ако се чеш љају
чеш љем план ина.
Прох лад ан беск ућн ик ветар
целе ноћ и шумори
у липама.
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Оде лето.
Шта да изм ис лимо ове вечери?
Не изл ази ми се на хладноћу –
не иде ми се ни близу ни далеко.
Налож ићемо ват ру као зим и,
огрн ућу вел ик и шал
и сеш ћу ти крај ног у,
(нема ли и плавих циганк и?)
и глед ат и у длан.
...Ох, газда,
пут ти је много вијугав:
мног им стазама ћеш проћ и
по вод и и по суву,
крв ће ти тећ и са колена –
не од пад ања и пловљења,
не од клечања...
Сад ћеш лич ит и на јас треба у небу,
сад ће ти се крил а лом ит и перо по перо.
Али ти си, гос под ару, јак а соја:
на каме да паднеш, нић и ћеш.
Злато ће од тебе одс как ат и
као чек ић од чел ик а.
Све ће ти кроз главу проћ и
док је снег не окит и
и опет неће ти бит и дос та год ина...
Жене ће те много волет и,
једна ти већ сед и крај ног у,
али ти ћеш је на рук ама нос ит и.
Мад а је скоро зеленоок а,
мад а је скоро риђокоса.
Не ист рж и рук у!
Не траж им сад да ме милујеш.
Дос та ми је да је прс тима дод ирнем,
дос та ми је да је осећам –
отеж алу од љубави и снаге,
ни од кога непокорен у,
а мен и јед ино покорн у,
твоју врелу,
твоју муш ку дес ниц у...
Гатање је завршено.
А на длан у ми
твоје усне умес то дук ата.
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Редов
Кад а би пос тојал а војс ка пес ник а,
барјактари би ишли први:
ти који гин у под зас тавом.
Пос ле њих
добошари, трубач и,
певач и привлачн и, пламен и.
Пос ле њих ће нас туп ит и пуковн иц и,
поседел и маршал и,
генерал и нам рштен и –
команд ири мис ли и емоц ије,
с лампас има славе, са златн им мед аљама
И најзад ће проћ и безбројне чете
редова,
прос тих војн ик а,
пес ничк а пешад ија.
И ја ћу тамо бит и.
Не у пос ледњем реду,
али не ни у првом.
Јед ан мал и војн ик с теш ким оружјем,
рањив и смртан,
људс ки храбар
и људс ки слаб.
Над так вима гори Вечн и огањ,
диж у се вел ичанс твен и обел ис ци.
Хтел а бих да будем јед ан од мног их
које незнан им јунаком називају –
ако би пос тојал а војс ка пес ник а.
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Жене
Ми страш љивце и слабе волет и не знамо,
с њима смо само љубазне и смерне,
главе њине на колена неж но стављамо,
не вол имо их али смо им сес тре верне.
Снаж ни – то су они који нас поробе,
и ставе на нас рук у довек а,
крај њих се ко лоза вијемо с руке обе,
сливамо се у њих као поток у рек у.
Они нас краљицама и робињама чине.
Они нам ник ад а не припадн у сас вим.
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Ал’ уз њих пат имо, лет имо у вис ине,
њих вол имо док се занавек не зас пи.

Глад
Елизабети Багријани и Дори Габе

Слад ак си, свете,
као пет ровача јабук а!
Слађи си од материнс ког слатког млек а,
од слас ти сна и хлеба,
од љубави,
од материнс тва,
од свега што ми рук а створи –
чак од оног дивног
гутљаја ваздух а –
пос ледњег,
горко меденог...
Очи ми се не наглед аше,
душа ми се не умори
читајућ и људе као пис мена,
кушајућ и их као вино,
жалећ и их
и презирућ и их,
бивајућ и им и суд ија и бран ил ац,
у себе их скуп љајућ и.
Језик ми се не нас ит и,
свете мој,
слас ти твоје јабукове...
И не знам да ли су ми косе поседеле
или ме је цвет зас уо.
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Рука
Нијед ан човек се не би сет ио
да вам пољуби рук у,
моје сеос ке сес тре,
као што чине по градовима.
А ваше руке су најбоље:
вековима су овај народ љуљале,
нос иле „девет месец и под срцем
и три год ине на рук ама“ –
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како сте у пес мама опеване.
Оне саде руже и коноп љу,
горче од дуванс ке смоле,
сладе од грож ђа,
хлебно мириш у на снопове,
не знају да се одмарају у крилу –
само у сну нис у запос лене...
Биог рафија вам се може проч итат и
правце са рук у –
неж них за кос иц у дечју,
за мотк у – окорел их,
жуљевит их, с белегама од српа и нож а,
од хладне воде отек лих зглобова,
од мразева – исп уцале коже...
Не, нико се не би сет ио
да пољуби так ву рук у!
Љубе је само зем ља и кише,
сунцок рет и им устају на ноге,
овце им се блејањем јављају...
Та рук а благос иља све
што наша зем ља рађа.
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Материнство
Сад а си бисерна шкољк а.
Кад а дође твој час,
јед ан нож ће ти пробос ти утробу –
бићеш само бол и јау к.
И зас ветлеће ти на длан у
јед а мал и човек
као топао бисер.

Бесмртно жито
„Убићемо те!“
„Убијте ме, нис ам жито
па да људи остану гладни“
одговори Недељко Генов из Крушуне.

Нис у бил и жито.
Бил и су живи људ и,
говора тих а и једнач ита,
млад ић и рук ава окрачал их,
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жене у кош уљама од платна небељена.
Сус тигла их је ват ра и жељезо,
пад ал и су као сноп ље пож невено
и зем ља рођена ћутке их примаше
као посејано семе.
Да, жито сте бил и, бил и страш но жито,
недопечено, недоу бито,
тврдо жито –
свако мрт во зрно
у клас, у сноп, у њиву прет вори се, црн у,
до у небеса страховито оде.
Да, ви сте бил и жрт вено жито
у црн у бугарс ку зем љу засејано –
само овој светој пшен иц и је дано
да се од ње мес и
чис ти хлеб слободе...
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***
лепо је да се све сврши на време,
да огњиште напустиш рано,
пре него што ватра постане пепео;
да из трпезе устанеш брзо
како не би после мрве скупљао;
и да окренеш очи
пре него што се друге очи охладе.
не волим да посматрам сухо цвеће
и празне чаше.
не доти чи ме се ни ка да
без љу ба ви!
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***
кара-Танасе, хајдучино црна,
црних бркова и ску та од срма –
ка кви ли дарови, ка кво ли има ње,
од тебе ми оста у за вешта ње?
кара-Та насе, црна орлу ши но!
Дедовска стара кућа је сру шена,
са мо гробови нам оста ше родби не
у мртвом се лу сред Бал кан пла ни не.
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До данас име дедовс ко ја нос им,
иако сам ти бил а, русокоса –
црне су очи негде пох арчене
и пре но што дош ле су до мене.
Ако се моје не савија тело,
ако ми глава стоји гордо, смело,
ако ме јач и ник ад а не плаш и,
ако је гнев мој умесан и страшан,
ако сам и без венчања верна,
ако ову зем љу вол им неизмерно
знач и
тек ла је твоја крв црна, хајдучк а
цел а два столећа кроз срца муш ка
да би запал ил а моје жиле,
да би ми снаг у хајдучк у поврат ил а.
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Светлећи пепео
Страш нијег сна од овог не памт им:
изнад план ина зас леп љујућ и син у
и нем им ужасом једна огромна печ урк а
исп ун и небо...
Људ и беж ах у као дивље стадо
(а сунце поц рне и угас ну),
пад ах у и прит ис ках у већ попад але
(а светли облак је тихо нарас тао).
Са мном су бил и моји, сви:
брат и мајк а,
муж кога вол им,
кћерк а.
Било нас је петоро.
И јед ино сам ја знал а:
Само једно од нас може се спас ти!
Све их приг рл их с потајн им ужасом,
с неж нош ћу која срца цепа,
знајућ и да се с друг има опраштам
док једно између њих бирам
(што брже облак се ближ и!)
Још трен. И срце одлуч и:
позвах у склон иште
дете...
И врат их се својим осуђен иц има.
Заг рл ис мо се као слеп и.
А по нама је већ сипао светлећ и пепео.
150

5

10

15

20

25

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Бугарски песници ________

ЉИЉАН А СТЕФАНОВА

И траје лето
У свом заг рљају
чуваш много сунца.
Од жарк их сунчања јулс ких
остал а је та мек а кад ифеност
твоје коже. Та преп лан ул а боја.
И траје лето.
И нема
ни кас не јесен и, ни леденог вет ра,
ни болног шапата лис топад а.
И траје лето.
Пос тајем тих а
у треперењу овог сунчевог обруча,
сливам се и сама с твојим јулс ким ликом –
и све се, већ мин уло, враћа:
и песак,
и чамац,
и жега.
Не знам
да ли сунц у, или теби, казујем тихо:
Не одл ази, греј ме.
Твоја сам.
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Хоћу да ти верујем
Хтедох да ти верујем.
И веровах ти.
Ја пренебрегавах сплетке свих
и шапате реч и двос мис лен их,
и услуге ревнос них пријатеља,
и досадна јата доброжел атеља
што наговештавах у отворено
како смо много наи вне ми жене.
Хтедох да ти верујем.
И веровах ти.
Могла сам заж мурит и свак и час
и слушат и да ми звон и твој глас
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и без икак ве сумње, са поверењем
прат ит и те с љубављу и стрп љењем,
прат ит и те у мрак и бол страш ни,
а да ме ник ак ва бед а не уплаш и.
Но ти ипак слага.
Слага мене.
Би лаж, мад а привидно малена.
Ти не одрж а час не реч и своје.
Не рас рд их се. И не прекорех.
Нит и о том икад напомен ух.
Само у срц у имам три глога.
Хоћу да ти верујем,
али не мог у.
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Закаснела размишљања
Умире човек
кога нис и волео.
И који није волео тебе.
А како ипак то сјед ињује.
Лије киша.
Низ окна се пол ако сливају
равнодуш не струје.
А тебе бол и.
Јед ан живот, а не једна мрж ња
свет ујед ињују.
Сама омраза – и она
живи,
говори,
стиже и на пут креће...
Коров није цвеће,
али и он рас те,
на вет ру се нише
и од сокова се пен и.
Како смрт нес хватљива бива,
како су тајанс твен и путеви њен и.

20

Шта сте ви
мрт ва прос транс тва,
светови, сунца –
без наше крви,
без наш их лица,

25
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без наше љубави
и наш их омраза?
Умире човек
кога нис и волео.
Кад си га све ран ио реч и злом?
Обараш главу. Рањен си
једн им рас танком,
смрћу једном.

30

Реке
Реке
необу х ватне
с кобн им ковитлац има,
плитке и водоп лавне,
рођене на разним мерид ијан има,
под разним небес има,
све сте ви однеле на својим длан има
део мене,
мога гласа,
мојих снова –
неизвес но куд а.
Вол им вас јер сте све кол ико вас је
дареж љиве и добре према мен и,
и све сте ме понешто нау ч иле:
да траж им смисао у гордом кретању,
да у себи оглед ам небеса
и сунце и једре звезде,
нау ч иле ме како да зан ишем
у заг рљају драго ми биће.
О, ви сте ме нау ч иле
да ме увек чек а дуг пут,
да нема нигде зас тајања,
да ћу расп љус киват и
дел а
и љубав,
мис ли
и туг у...
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Да бих у неком, највишем, трен у могла
и ја разарат и обале.
И ти,
153

30

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

пос ледња,
с којом ове ноћ и
говори месецом обас јано небо.
Нис и за мене јед ина ми Марица,
нис и за мене беск рајна Мис ис ипа,
немаш опојне чари Сене,
нис и безу мно храбра као Нева,
али у теби се оглед а ово вече,
једна тајна ово вече доп ливава,
и ја се с очек ивањем удубљујем
у твој жубор,
Темзо.

35

40

не од лази, да не
Не одл ази, дане,
не остављај ме, дане,
у заг рљају ове вечери студене.
Не вид иш ли – на одмор немам права, –
под оштром цртом црвеног зал ас ка
пос ледњи нем илос рд ан рач ун чек а мене.
Не свијајте се, бел а платна,
не остављајте нас –
моле се моји узнем ирен и длан и, –
зашто да сном будемо окован и,
кад а смо горел и врло мало,
кад нас још много пос ла чек а?
О, не зал ази,
не пут уј у пом рч ин у –
бојаж љиво моле и моје зен ице, –
како ћу моћ и спус тит и трепавице,
кад а сувише мало смо глед ал и,
кад светлост у нама тако кратко син у?
Још обас јавај мој небес ни свод –
срце виче –
још хоћу да сам буд ан сау чес ник
сваке радос ти
и муке сваке,
да са народом лик ујем и страд ам,
хоћу да све овако буде празник,
и да светлост зал ас ка на хоризонт у
не буде нашег рас танк а вес ник.
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Зашто у даљин у подбад аш коња?
Не одл ази јер је за сан рано,
тако рано не спавају ни птице,
не одл ази – моле моји длан и,
далек и циљ хтел а бих да дог нам
и још дуге путе превал ит и кан им.

30

Две по две
У спом ен пос лератној Москви

Девојке играх у две по две
у цицан им блузама старим.
Играх у по такт у
на прос траној плоч и
у парк у,
саме –
две по две,
две по две,
играх у док им не пом рче свест,
корак нап ред, па назад, па нап ред,
свако априлс ко вече –
две по две –
и скут и скројен и у звоно
круж ах у,
трептах у,
до у ноћ позно,
као туж но цвеће
под хладн им сводом.
Момц и спавах у
крај Харкова, Орел а, Житом ира,
дуг им сном, вечн им сном.
У белорус ком раж аном прос транс тву
они сањах у девојке танке
у вечерњи час,
они играх у с витк им девојк ама
први валс –
у сел има мрт вим,
у градовима смртно погођен им.
Круж ах у шарене блузе
на заравн и у парк у,
саме –
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две по две,
две по две.
Само се појавих ја
и уза ме мој Бугарин
црнокос, јак.
И зас ветлуца у рањен им поглед има
питање страш но
и притом
кров валс,
кроз ритам,
спазих очи уперене у нас,
видех прекор,
и завист,
и љубомору,
и гладне жене.
Две по две,
две по две.
Танке потпет ице. Дунавс ки валс.
И осет их теш ку кривиц у.
Кривиц у неизмерн у.
Само ја у тај час
на снаж ну рук у
прозебао опирах длан.
Само ја.
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Незаборавна год ина та!
И прва кривица невина.
И данас чујем ли кад
само кратк у реч рат,
не вид им ни смрт, ни пож аре,
ни градове пог ребане –
него парк
и девојке миле
играју крај мене
саме
две по две,
две по две.
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кристал
Једно дете сам назвал а мужем
и волел а га због свега дет ињег.
Због жуборас тог смех а у ноћ и
који небо као једрил иц у нос и.
За преп уне прас козорја очи
где сунце ник ад а не зал ази,
за реч и с невиђен им цветовима
с дна пес ка по зал ивима.
Једн у пламен у жиц у свак у ноћ
дот ичем само врхом прс тију,
а чујем симфон ију целу
љубави која ми враћа
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поново плаветне ват ре у очи
које не греју већ сагоревају
невид љиве мраве, нес вик ле
на ново ми лето пшен ице.
Зем ља на којој су ме одгајил и
откровењима и митовима
и ваздухом пун им птица
које ник ад а неће одлетет и.
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Воли ме тако...
Дотакнеш ли ме се,
сва ћу се разас ут и
и ни трун и мога пепел а
нећеш моћ и наћ и
између камења и стабал а.
Зат раж иш ли да ме имаш,
пос таћу ваздух, чес тица светлос ти.
Пом ис лиш ли да мог у бит и твоја,
зау век ћеш за мене ослепет и
и мој ће те дах двос труко изгарат и
и моје мис ли тиштаће у теби.
Ник ад а не ишти тога.
Вол и ме као звезде.
Изу зетн у, удаљен у и сам у,
ни за кога скривен у.
Вол и ме тако.
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Сириус
Ја сам Сириус
из сазвеж ђа Кентавра.
Блис там најзагонетн ијим сјајем
изнад усне сунчанога Мавра,
и у љубави Месец има тајн им!
Ја сам Сирус!
Далек а, сама неизречно.
Све у мен и је обратно на свет у.
Мој бол је што сам осуђена да будем вечна,
а радост што лепот у имам за мет у.
Ја сам Сирус!
План ине моји су гроздови црвен и
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у рубин има златопена вина,
корење је круна код мене,
пролећем ми не поч иње год ина,
већ црном зимом!
Истина је истина само,
чим слажеш, сунце згас не.
Нема реч и изнад мене, нема,
само су поглед и маглен и или јас ни.
У љубави ја сам оно све
што се зове и безу м љем гол им.
У срц у ја сам срца сто,
али нико не сме да ме вол и!
Пепео биће, дотакне ли ме се ко,
поглед а ли ме, пос таће слеп,
ко пожел и да ме има
двап ут ће га спал ит и гром!
Ја сам Сирус!
Далек а, сама неизречно,
и тако обратна свет у сурову
да бих сто пута дал а своју вечност
за љубав коју обичном зову.
Ја сам Сирус!
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Жеља
Једно дрво разл ис тало
желел а бих да имам
над зем љом.
Једно дрво јед ино
у коме ноћују птице
мен и непознате.

5

Једно дрво
које зач иње
од вет рова разл ич ите плодове
и сенк а му умес то одеће
да ми крије рамена.
Да плачем пред стаблом и да му говорим
о плодовима и год иш њим добима
и љубав ми неу морна
да истин у леже међу гранама.
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Да знам да ме ник ад а неће пољубит и,
али да ме ник ад а није мрзело.
Да ник ад не обећава, не рас таје се
и од изд аје ме чува.
Од њега да се учим упорнос ти
коренова и жил а.
Да упијем у себе мудрост
мудрога умирања.
Једно дрво – зем ља да држ и
с неземаљс ком снагом...
Ако истин у једном изневерим,
да ми оно буде вешал а.
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на очевом гробу
Мрави и сунце месе
црно браш но зем ље.
Једна јед ина травч ица
љуља цвет мојих очију.
Шкрип ућу кол а
и шећерно жито
шушти међу прс тима.
Волел а сам те.
Без док аза.
И то што сам овде
не док азује моју љубав.
И то што не дол азим
свак и дан
исто тако.
Вребам зем љу
која ће рађат и
први пут над тобом.
Чек аћу те
пос ле дуга пута
овде, горе,
кроз чес тице, бујице,
кварц, кроз кречњак и хум ус,
водопад, неж ну влаг у и плесан
Чек аћу те
пос ле дуга пута
да те познам.
И тад а
мој узвик радос ни
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нек а док аже све.
Моји прс ти,
моје усне, колена...

30

Мој бол
и радост
што си опет овде.

Моја земља и бол
Ни пред ким ник ад а не казах
кол ико те вол им.
Ни пред чијим очима не пољубих
ни твој цвет ни камен гол и.
Сузе ни пред ким не пок азах
због твога страд ања и бол и.
И зато ли ме, да ли зато,
оглас ише за твоју поћерк у,
и с врхова потекоше кише
у неповерења мутн у рек у.
Поп узише за мном и прс ти и очи
и потс мех као шарен змај
поцепа сву вас ион у.
Врата су ме отис кивал а са прага,
пријатељи с љубављу прок лел и ме бех у
и отеж ал а од оловног јад а
у теби јед ин у пот раж их утех у.
Цел ивах те, цел ивах до патње,
зас ипах те сузама умес то семенк и,
вик ах као напаћена пород иља зат им
молећ да се створим шаком зем ље навек и.
Шта још да кажем?
Не мог у реч и
да буду тачно љубави мерило.
Жел им да утол им нем илос рдног бога
неповерења, стављајућ рук у у огањ.
Ни с којом зем љом не мог у да упоред им
твоју тих у узвишеност, блага твоја,
нит и да те замен им.
Ни сама не знам кол ико си ми драга.
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легенда о Ропотаму и лепоти
„Украдоше пират и из Инд ије
најлепш у, прелеп у, краљевс ку кћер,
на инд ијс ком назван у – Ро.
Гоњен и муњама и луковима
од индус ке зем ље маг ија,
пират и са теш ком муком дос пеше
до Црнога мора олујнога.
У непознатом зал иву спус тивш и кот ву
и запал ив лађу са две катарке,
уз ушће нас тавише навише.
Лиа не су се и трс ке грл иле,
распарчано сунце се разлевало
у зелен им вод ама тиш ине,
љиљан и су штедро мирисе нуд ил и.
За свак им чамцем улаз се зат варао.
Лиа не су зап летале вреже.
И преп уне барке су потон уле
са богатс твом и туж ним пират има.
Остал а је једна јед ина барк а
у којој је леж ал а онес веш ћена Ро,
и капетан – једноок и разбојн ик,
који није знао за љубав ни миловање.
Потамо, рек а тамош њих рибара,
сач увал а је трагове индуса.
И Ро је зау век на тој обал и остал а
у нап уштеној кол иби непознат их.
Воде су зас тајале крај ње усх ићене,
птице запевале, змије се разбеж але.
Окорело око једноокога
први пут је од љубави зап лак ало.
Но Ро је туговал а за Буд ин им пес мама,
за слоновачом у дворце узид аном,
пот раж ил а своје лице изг убљено
у Потам у и туж на се утоп ил а.
И мрт ве лиа не су пале по стазама.
Отп ловио нек уд а далеко капетан.
А прос ти се рибари прек рс тил и
и прозвал и ту рек у – Ропотамо.
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НАДЈА КЕХ ЛИБАРЕВА

***
Стоји девојчица на песку,
испраћа беле рибарске лађе
и мисли:
– Мој брат је најлеп ши,
нема мора као што је моје,
на мојим ла ђа ма плове
најхрабри ји мла ди ћи.

5

И много је мора.
И хи ља ду девојчи ца
окреће се према њи ма,
ис пра ћа ла ђе и мисли исто.
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И сва ка пра во мисли,
и сва ка оба ла је најлеп ша
чим деца на њој расту.
И род но море којим плове
звезде и сун це, нема равног.
И свуда постоје ју на ци.
Мора и оба ле сва ке земље
повеза ни су,
и људи су слич ни један дру гом
и по томе што је воле.
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Домовина
Она је заг рљај маме.
Звонце у руц и вет ра.
И Кумова Слама
лак им прс тима развејана
врх волшебн их пољана
дет ињега ми лета.

5

Над мојим дедом, добровољцем,
шарен и ћил им од здравца.
Свес ка Вапцаровљевих песама
из спорога ми зрења. И јоште
муш ка рук а дош ла да ме распне
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на крст и несан ице милоште.
Првога ми детета
свилене трепавице.
Славујс ки пок лик радос ти.
И још стот ин у ствари
тако прос тих и тако слож них
да реч и нис у довољне.
То си ти за мене.
Као цветак план инс ки те нос им
сваког дана, сваке ноћ и, у срц у свом.
Да ми миришеш на зелен ило,
да ме дубе твоја питања.
Да ме бол иш.
Да ми светлиш.
Отк ле без тебе
узел а бих равнотеж у?
Отк ле без тебе
узел а бих пес му?
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ВАЛ ЕНТИН ВОДНИК

Вршац
најви ши глечер после Три гла ва
На Вршац у приседн и,
непознат се отвори свет,
гле, у сред ин и сурих ћел а
род племен ит их руж а цвета.
Слој по слој узд иже се
гол их врхова камен ит зид,
вечн и Мајс тор заповед а:
ход и, зид ару, овамо да учиш!
Дивља коза слободно скаче,
од мух а је далеко говече,
кат унар Мин у зад ирк ује,
по снег у ловац траж и траг.
Ако вихор тал асе гон и,
у хрид и се склања стадо,
брд а громко одјек ују,
гром пот реса неба свод.

5

10

15

Ускоро сунце јас но зас ија,
из језера стос труко блешти;
стари мецесен гаји гране,
вет ру, зим и оду п ире се.

20

Ту извор има бис тра Сава,
мат и певачке вештине,
дванаест језера заједно скуп ља
школ а трезвенос ти здраве.
Бац и поглед у вис ине,
где Триглав у небо кип и,
пребрајај глечера нагоре
док ле год их оком вид иш.

25

Тамо равн у Фурл анд ију,
бенечанс ко море овде,
Хрватс ку дубоко доле,
горе Швајцарс ке беле главе.
Близу је поље Коротанс ко,
Штајерца за плугом вид им,
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први сусед ми Љубљана,
зилс ка, тиролс ка чобанк а.

35

Под вел ик им овде Богом
бестелесан бих хтео бит и,
усред свега овог чис тог зрак а
чин и ми се да на небу живим.
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ФРАНЦ Е ПРЕШ ЕРН

Војничка
Висок сам пет стопа, пал аца пет,
збогом, драга, и стари,
збогом, драга, и стари,
Нап ун ио сам деветнаест,
висок сам пет стопа, пал аца пет,
снаж но сам брд а дете
од главе до пете.
Збогом остај, ти очев доме!
Ко није ни за што боље
нек а чува жен у до воље,
нек а учи, хоће ли се коме.
Јунак а бојно поље,
зашто би се с пером рво,
зашто тесао дрво.

5

10

Учен и сталеж је презиран,
брин у неродна лета
и сиромах а и кмета;
најбољи је војн ичк и чин,
војн ик живи с дана на дан,
од цара прима пô хлеба
и што још, треба.

15

20

У дом у ник ад, свуд му је дом,
обиђе много света,
због њег’ жене, свак а пета,
и девојке нап раве лом,
а кад војн ик оде за војс ком,
бар једна, а њих и више
сузе кришом брише.
Тек једној драгој веран јес те,
тој драган и част је име,
та свуд иде у бој с њиме,
прат и га кроз горе без цес та,
ровове утврђен их мес та,
куд смрт јунак а зове
себи у сватове.
Знам да морам оставит свет,
свако смрт дочек а своју
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у пос тељи или у боју,
суморна старост и млад и цвет. –
Висок сам пет стопа, пал аца пет,
живећу ко весељак,
и умрет и ко јунак.

40

***

5

10
Газел е, 1

***
коме је непозната жалосна истина да је волим,
моје песме говоре ва зда једи но о томе да је волим.
Зна већ ноћ која ми буд ном слу ша горке уздисаје,
зна већ све тла зора, роди ља да на, да је волим.
Зна већ ју тро, зна већ под не, зна мркли хлад вечери
ти ху ту гу мога бледа, уве ла ли ца да је волим.
Зи дови ма мога ста на, са моћи је ти хој зна но,
ни ме тежу гра да ни је нови на да је волим.
Зна и ру жа што расте крај пу та којим дра га ходи,
зна и пти ца што над пу тем ле ти да је волим.
Зна већ вла жни праг јој куће, сва ки ка мен украј њега,
зна и ста зи ца сва ка што ме ми мо води да је волим.
Зна већ сва ка ствар што неће да сазна ни чу је од мене
и неће да веру је дра га ми деви ца, да је волим.
Газел е, 3

***
С децом си се, драга, играла лане, – време јури;
летос већ плениш срца по Љубљани, – време јури.
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Куд год идеш, млад ић и те прате погледом свуд,
сател ита рој нам пок азује где је звезда, – време јури.
Сад је Хан ибал код Кане победн ичк и твој лик,
5
наша срца зап лашен и, несавлад ив Рим, – време јури.
Горд љивице млад а, спомен и се како је кратковечан
цвет,
да лето поч иње старет и већ у јулу, – време јури.
Услиш и нес рећна пес ник а кога твој поглед ран и,
пре но што ми старост излеч и ране, – време јури.
10
Да се Јелен ина лепота, силн их људ и пред Тројом
смрт
не заборави, јед ино пес ма бран и, – време јури.
Газ ел е, 5

на растанку
Што од мене кријеш око,
лик окрећеш мил и?
Ко те гон и да ме љубиш?
Боље да се рас танемо.
Безбриж но дес ну рук у
дај на љубазном рас танк у,
сузе ни у једном оку,
ни опт ужбе на усни нема.

5

Жалос ти у срц у нема;
та ни пре није било весело,
кад је горело за тобом,
па ни даље нек не буде!

10

Врат иће се старо доба;
тамн им ћу стазама ићи
куд а удеса гневна
нем ил а ме заповест пог на.

15

Моја ће стара драга,
стрп љивост ће мил а
обновит и са мном везу,
дат и рук у за венчање.

20

Ослоњен на њен у помоћ
поднос ићу терет живота
док удеса гнев не побед и
пос ледња драгана, – смрт.
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Моћ сећања
Друг и у бриж љиво разапете мреже
нес тално ти је уловио срце;
ипак за мене још те нешто веже,
а шта, – јед ва међ’ нама се зна.
Катк ад се у говору сплетеш
кад ме углед аш међу друг има,
катк ад твоме срц у недос тајем,
траж иш ме около плаш љивим оком.
Чес то, док уморна од таште буке
у мис ли утон ул а сама сед иш,
над ире ти у сећање безнадеж ни пес ник,
прош лост као да жел иш да поврат иш.
Понек ад, кад ти твој драг и запева,
срећом се у љубави задовољно хвалећ’,
срца ти се такн у моје пес ме
што сам их певао љубављу унес рећен.
Осуђивал а си ме пре оштро,
и сад а ме још оштро суд иш;
говоре ипак да слабу наг раду
добија ко ме теби туж и.

5

10

15

20

Тврд а се међ’ нама узд иже стена
из понора дубок а до стрм их небеса:
ипак не спреч и пламен тајн их жеља
да и преко ње чак сукне.
Да их не заборавиш, мол ил и су те
друг и, а не моје охоло срце;
нис у ти на уму они, ал’ ћеш морат и
мене се сећат и до пос ледњега дана.

25

Рибар
Млад и рибар вес ла целе ноћ и,
високо с неба звезда сја,
указује морем опас не путе.
Низ год ина лепе звезде сјај
љубав у младо срце лије,
буд и у прс има чис те жеље.

5
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Прет и ли вихор изд алек а,
наг рне ли как ав морс ки пас,
ил’ понор који му усус рет реж и,
спасе се на звезду поглед ав журно.
Млад рибар обу зет ват ром чис том
морем је пловио мирно низ лета.
Једном се отворе тал ас и мора
укаж у се из њих девојке лепе,
до паса морс ке девојке наге.

10

15

Купају се, смеју и поје овако:
„О, срећн и рибару, срце верно!
Кол ико још кан иш глед ат и у њу?
Рец и нам, рибару, збиља рец и
чек аш ли да падне звезда с небеса,
или, да би до ње, чек аш крил а?

20

Било би другоме чек ат и дуго,
било би другоме чек ат и зима,
не би се друг и клон ио нас.
Отворио би друг и ноћас очи,
видео како близу Стрелца стоји
лепота за којом ти срце изгара.“
О, истина је, камо среће да није
све истина што девојке морс ке поје,
очај му пун и срце верно.

25

30

Момак свом снагом на вес ла навал и,
не тич у га се вихори ни хрид и,
на звезду се више не осврће.
Нап ред без станк а свој чун гон и;
да л’ за певач ицама рибар жури,
ко зна, или од себе беж и.
Страд аће, потон уће, ја се бојим;
ко без наде љуби, опом ињем га
нек а ник ако не вес ла за њим.

оргуљаш
Нап ус ти световне ствари
орг уљаш че и у пус ту оде
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да опева божју славу,
собом своје цит ре узе.
Своје пес ме уз стоглас не
хорове птичје у шум и слива,
од дол ас ка златне зоре
док ле сунца сјај не згас не.
Ал’ му срце прес та да ужива
пол ако у певању славујеву
и остал их шумс ких бића,
јер свако своје стално тера.
На пролеће друго он ти
скуп и птиће жуток љунце,
пребира им своје струне,
пес мама их разним учи.

5

10

15

Коса, тврдок љуно дете,
о предрагом Авг ус тин у
и глават у зимовч иц у
учи певат свете пес ме.

20

Увек своје славуј гон и,
о љубави увек пева,
срц у драге мелод ије,
пус тињак га Бог у туж и:
Опат и монас и, ма прем удри сви,
не знаше му срца излеч ит и.

25

Пос ти и учи и чита псалт ир,
али у срц у не поврат и мир.
И кад а прође год ина и дан,
опет матери дође болес тан.

30

И гроб поново посећује њен,
плаче и узд ише још неу тешен.
„Трећем ујак у пођи, сине мој,
да срца свога стишаш теш ки бол!“
У војс ку пође храбро војујућ,
не час ти да стекне, него мира кључ.

35

Пре но што мин у год ина и дан,
извештај матери беше пос лан.
Црн им печатом запечаћен би:
„О, мат и, твој је смирио се син.“
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Глоса
Луд је ко се певањем бави,
Крањац мој га исмејава;
песника свуд срећа лаже,
он живи, умире без новаца.

Почн имо само од Хомера,
прос ио је јадн ик под старе дане;
од зиме Овид ије у Понт у страд а;
друг их пес ник а дел а читај:
прича нам и Алиг ијери
како срећа пес ник а мази;
приповед ају нам и пис ци
Лузијаде, Дон Кихота
как ве су стазе на Парнас у:
луд је ко се певањем бави.
Шта ће нам Тасо и Пет рарк а
и пес ниц и милоглас ни?
Слушам где глупац и бучн и
питају сад а ко и нек ад.
Кога дирају пријатн и глас и
песама што опевају Мат ијаше,
борбе око Хрватс ке страже
и пес никово Илирије опевање,
кога дирају „Пчел ица“ чет ири роја,
Крањац мој га исмејава.
Лане је старинар варал ица
још прод аво теглећ’ кут ије,
мерио платно, трак у на арш ин,
летос је замак куп ио себи.
Нек иде пес ник чак у Кин у,
још даље му се пут помаља,
нек мас тилом прс те прља,
нек а се у љубав над а,
да ће занет и девојче лепо,
песника свуд срећа лаже.
Ипак певат и не прес таје,
грабите у хрпе звечеће новце,
пок уп ујте дворце себи,
животе у њима без патње.
Док ле год се небо разапело,
двор је пес ник у без вратара,
у њем у је злато зора чис та,
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сребрњац и роса с траве,
с тим имањем он без мук а
живи, умире без новаца.

40

Растанак од младости
Мојих дана лепша половино, брзо,
младос ти доба, брзо си мин уло;
род ило ти си мен и цвећа мало,
и његове круне одмах се осуле;
сунце наде само ретко је сијало,
олуја гнев је свак и час урл ао;
младос ти, ипак за твојом тамном зором
срце узд ише горко, буд и благос ловена!
Окус ио сам рано твој плод, сазнање!
Радос ти многе његов отров уби:
сазнао сам да савес ти чис ту, добро дело
свет се зак лео да нипод аштава,
љубав верн у наћ и, краткот рајн и снови,
одбегли сте чим је зазорил а зора.
Мудрост, правичност, знање, девојке су
што без мираза, видех, чаме неуд ате.
Видех да свој чун по поветарц у среће
узалуд окреће онај коме није склона,
да се њен ветар окреће прот ив оног
кога је у колевц и видел а ко прос јак а,
да само новцем стиче се име славно,
да човек тол ико вред и кол ико има.
Видех, поштује се само то међ’ нама
што ум опсен и обманом, лаж има.
То видет и, грђе још видет и мане,
срц у је ране зад ало крваве;
младост ведра ипак мис ли так ве
изгон и брзо из срца и главе,
куле светле зид а у облац има,
зелене ливаде гаји у пус тињи,
свуд а јој веселе плам ичке ужиже
варљива над а и мам и је к њима из невоља.
Не пом иш ља да ће дах првог лахора
однет и оно што су гајиле мис ли,
заборавља одмах прош лих невоља губитке,
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и ране које су тек се зацел иле,
док нас да смо пун ил и суд без данца
под старост не подсет и свемоћно време.
Зато, младос ти, за твојом тамном зором
узд исаће ми срце, буд и благос ловена!

40

Сонети несреће
1.
О, Врбо, срећно, драго село завичајно,
где кућа мојега оца стоји;
да ме жеђ за знањем из твога света
није завел а, та превртљива змија.
не бих знао да се у отров прет вара
све што срце себи слатко обећава;
не би ми бил а вера у себе отета,
не бих био играчк а унут раш њих бура!
Верно срце и руч иц у радн у
као мираз што нема ни мил ионарк а
уз изабран у бих добио девојк у:

5

10

и мирно моја пловил а би барк а;
дом од ват ре, од грãда ми пшен иц у
чуво би први сусед – храм светог Марк а.

2.
Путн ик у афричк у пус тињу стиже,
стазу изг уби, ноћ на зем љу паде,
нијед ан зрак се кроз облак не проби,
чезнућ’ за месецом он леже у траву.
Небо се отвори и месец зас ветли;
виде како се ту гнезде отровне гује,
а тамо легло с тиг рић има млад им,
опази како лав диже гневн у главу.
Тако је млад ића гон ило да глед а
случајност сад аш њих дана, док је исп ред
будућнос ти завеса навучена бил а.
Изведрил а се ноћ, зија пред њим
живота гадост, низ бед а и невоља,
дубок и понор без пута спасења.
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3.
Храс ту који олуј зимс ки на тле сруш и,
кад топ ло пролећно сунце сине,
опет озелене ту и тамо гране,
не изг уби одједном нек ад аш њу снаг у;
али залуд, ник ак ва му спасења нема;
кад опет падне са шуме огртач снеж ни,
млад ик а мало или нимало нема,
леж и тамо ко плен трулеж и прож дрљиве:
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Тако ти се сиромах, удес у душ мане,
опире док га из вис ине јас не
на тле обара громовита ти снага;
ако не брзе, лагане смрт и је свес тан,
из дана у дан гас не живота свећа,
док јој не нес тане хране, па се угас и.

40

4.
Коме је шамар био удар удеса,
ко му се као ја замерио,
нек а би имао Гиганта стот ин у рук у,
не би Плутових дарова најам ио.
Куд ход и, пут му је осут трњем,
где дом пот раж и, море се невоља
сак уп и одас вуд и неп рек идно
теш ким тал асом о зидове бије.
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Одас вуд га јуре брига и немаштина,
мира не нађе јадн ик, ма прет раж ио
све куте што их свод неба пок рива;
тек ће се у тихом миру хладне куће,
до које вод и пог реба стаза тамна,
одморит и, смрт ће му зној с чел а обрисат и.

55

5.
Живот тамн ица, време у њој опак крвн ик,
брига свак и дан све млађа невес та,
патња и очај другови му верн и,
а кајање чувар што ник ад не сус таје.
Љубазна смрт и, задуго не оклевај:
ти си кључ, ти врата, ти си срећна стаза
која нас вод и из град а болова
тамо где труљење све окове руш и;
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________ Словеначки песници ________

тамо где моћ силн ик а не сеже,
тамо где им нас иље не иде за нама,
тамо где човек се сваког терета спасе,
тамо у пос тељу прос трт у у црној јам и,
у којој спи ко у њу једном легне
тако да глас ни шум га невоља више не буд и.
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6.
Због тебе већ неће, злот ворко срећо,
с мојих усана чут и се роптање;
навик ао сам, Бог у буд и хвал а,
на твоју патњу, животна тамн ицо!
Навик ла су се плећа на нарамке,
и уста на бок ал а горч ин у,
сва кож а ми је потп лата скроз пос тал а,
не плаш и је више бод љик аво трње.
Утрн ул и су удови и чланц и
и окаменело срце ми преж иво,
дух су укрот ил и окови невоља,
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страх је побегао, с њим лук ава над а;
одсад ме, удесе, мази или туц и,
наћ’ ћеш ме неосетљиву пању нал ик.

песнику
Ко зна
разведрит и ноћ тамн у што дух таре!
Ко уме
отерат и краг уја што срце кљује
од зоре до мрак а, од мрак а до дана!

5

Ко учи
избрисат и из сећања негдање дане,
очај будућ их исп ред очију склон ит и,
побећ и од пус тош и што сад а мори!
Како
хоћеш да будеш пес ник, а претеш ко ти
у прс има нос ит и или пак ао или небо!
Позиву
сећањем веран, трп и без станк а!
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куда?
Кад а без станк а около јурим,
пријатељи ме питају, куд а?
Боље питајте облак с неба,
боље питајте тал ас с мора
кад а их силн и гос под ар
вихор прогон и тамо-амо.

5

Ни облак ни тал ас не зна куд а,
ни ја куд а ме очај нос и.
Само то знам, то разу мем,
да пред њезино лице не смем

10

и да кутк а на зем љи нема
где бих ту патњу заборавио!

Сонетни венац
1.
Твој пес ник нов Словенц има венац вије,
из петнаест сонета тако ти га плете
да „магистрале“, пес ма трип ут певана,
свих друг их склад у себи повезује.
Из њега извире, у њега се опет слива
узас топце пес ма свакога сонета;
идућа поч иње на крају претходне;
пес ник је једнак са песама венцем:
Све мис ли извиру из љубави једне,
и где су ноћу у сан утон уле,
буде се кад зора опет ноћ одаг на.
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Ти си живота мојега магистрале,
одзвањаће из њега, кад већ не буде мене,
спомен на моје ране и твоју хвалу.

2.
Спомен на моје ране и твоју хвалу
одзвањаће Словенц има у будуће дане
кад ран и гроб ми пок рије маховина,
пос пе у њем у сад аш њи болови.
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________ Словеначки песници ________

Охоле као ти девојке лепе
кад буду слушале тих песама гласе,
збац иће са срца гвоздене обруче,
верн у ће љубав поштоват и више.
Време ће се Крањц има разведрит и,
лепше ће им звезде сјат и него сад а,
славн ије пес ме биће им певане;

20

25

ипак ће мож да и ове остат и
међ’ њима, јер њине крун ице миле
из самога су срца иск лијале.

3.
Из самога су срца иск лијале
које већ ћутке не може снос ит и боле;
једнак сам пес ник у што је Леонору
Естијанк у пес мама узнос ио.
Иако уста не спомен уше љубав
што му је мрач ил а младос ти зоре,
што ни у над и потпоре не нађе,
пес ме су кришом о њој говориле.

30
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Ват ра се жеља у мен и не смирује,
иако наде твој поглед у срце не улива,
страх да те не увред им језик ми везује.
Горч ин у од које се срце већ не одмара
и његове тајне чеж ње отк ривају
рос норас цветане руже поезије.

40

4.
Рос норас цветане руже поезије
откривају што се у груд има скрива.
Срце ми је пос тало врт и њива
где љубав сад а сеје елег ије.
Њино сунце си ти. У прозору куће,
позоришту, шетњи, ти љубави зрако,
не да ми те наћ и усуд зао,
нит и где се коло играч ица вије.
Кол ико пута ме градом гон и
жеља да те вид им; а не укаже се
мен и лице лепоте жељене.
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________ Десанка Максимовић ________

У самоћ и ми из очију сузе тек у,
зато пес ме теби у част испеване
нис у из краја у коме сунце сија.

55

5.
Нис у из краја у коме сунце сија,
где твоје мило око се обзире,
где све бриге у погледу нес тају твоме,
где заборав се свих болова пије;
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где се радост по образу разл ива,
где гнев се стишава сукоба унутарњег,
где пес ма из срца пунога извире,
слатк и склад где се у срц у рађа.
Где орошене росом љубави чис те,
племен ите, лепе клице крен у
као кад дах пролећн и лиш ће буд и,
нис у отуд а пес ме што тебе славе,
пролећа овак вог срећна, благод арна
недос тајô им је све време дах благ и.
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6.
Недос тајô им је све време дах благ и
од тебе, драге девојч ице горде;
није сирот ицама донео мил их
пох вал а које би их оживеле.
Биле су у страх у да ћеш их ти и лепе
Словенке вичне немачкоме збору,
зато што су са родног Парнаса,
са презирањем мож да дочек ат и.
Музе наше, јадн ице нап уштене,
заборављене су, саме, туговале,
само је туђинке крањс ки свет поштовао.
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Цветови наше поезије су бил и
досад врх глечера руж ице ретке,
око њих се дизале лит ице чврс те.

7.
Око њих се дизале лит ице чврс те.
као нек ад око Орфејевих звонк их струна,
којима се народ и сурове Трак ије
около Хема, Родопа пред адоше.
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________ Словеначки песници ________

Нек а би нам се небо смиловало
да раск рави синове нашег Крања,
Крањце и Словенце све што год их је,
нек би с родном пес мом пос лало Орфеја
да срца расп ламт и за част домовине
и разм ирице стиша међу нама,
сјед ин и опет сав род словеначк и!
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Да би од слас ти његове поезије
сав раздор прес тао и разведрио се
хладн и завичај срд ит их олуја.

8.
Хладн и завичај срд ит их олуја
бех у нам пок рајине, отк ако, Само,
твој дух умре, отк ако над твојим гробом,
од унук а заборављен им ветар брише.
Прис тале су нам прадедовс ке свађе
с Пип иновим јармом ропс ка плећа;
отад јед ино крваве буне знамо,
борбе Витовца и разбојн иштва турс ка.
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Прош ла су среће и славе времена
јер вел ик а дел а нис у их буд ил а,
умукн ул и су пес ме слатк и звуц и.
Оне што их не уништи моћ времена,
руже што нам рас ту на младом Парнас у,
узд исаји су, сузе одгајиле.
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9.
Узд исаји су, сузе одгајиле.
ове неж не цветове са мога Парнаса:
сузе из вреле љубави према теби,
из домовинс ке љубави су лиле.
Болна пом исао да Словенац миле
не вол и мајке која се у њ узда,
да ти не можеш заволет и мене,
горч ином су ми нап ун иле срце.
Из жеља мојих и врелог чезнућа
да се са твојим моје име слави
пон ик ле су те родне пес ме миле.
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Жеља да Словен ију пробуд им целу,
да нам се поврате часови среће,
дале су снаге рас ту им невеселу.

125

10.
Дале су снаге рас ту им невеселу,
ко што рана руж а рас те заведена
млад им фебруарс ким сунцем што снег крави
ако дан-два јој се осмехне весело;

130

али обори жалос ну главу свелу
чим магла буром дог нана долет и,
и из небеса падне отровна слана,
покрије снег горе и поље цело.
Сијало је сунце прелепога лик а,
поглед а твог сам пио зраке миле,
цветови љубави су клице помол ил и.
Сунчан и њих су преварил и зрац и,
нап уштене су на зим и остале,
тамн их часова су их сат ирале силе.
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11.
Тамн их часова сат ирале су силе
све дане пес ник а што ти те пес ме пева;
очај, гнушање су га сковитлал и,
Ерин ијама свима је пленом био.
Ко што Орест у храм у Дијане миле
поврат и опет здравље душе своје,
тако би се мен и од твоје љубави
груд и стишале, разведрило лице.
Нес тало је тих кратковечн их снова,
било је цело над ање муња брза
што мрак мрк лијим чин и кад а згус не.
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Отад а није већ срце радос но било;
како би онд а пес ме биле ведре!
Гле, зато је бледо њино цвеће свело.

12.
Гле, зато је бледо њино цвеће свело.
и ретко и слабачко, беспомоћно;
тако зидовима развал ине пус те
рас те понек ад цвеће невесело
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коме гус тиш коп рива сокове сише,
и тма дивљег биља тамо клија,
али да га ко у кутак зелена врта
пресад и, смес та би цветало весело.
Тако би крај тебе, краљице мог срца,
крај сунца свога, добио и цвеће
поезије снаг у да бујно рас те;
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ако жел иш да лепш и свет развије,
радос но увеле главице да дигне,
очију им својих пош љи зраке миле!

13.
Очију им својих пош љи зраке миле,
дај да ти глед ам светлост зоре с лица!
Само њој је таме краљевс тво покорно,
само њу слушају силе вихорова.
Теш ких брига ће ланц и поп ус тит и,
спаш ће окорело железо њино,
с милос тивом твојом помоћу благом
зацел иће се све њихове ране.
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Разведриће ми се опет мрачно лице,
зазеленеће опет у срц у над а
и устима ће пруж ит и слатке реч и;
поново ће опет срце оживет и,
раш ће у њем у цвеће песама ведрих
и весел ије ће крун ице отварат и.
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14.
И весел ије ће крун ице отварат и,
као руж а кад прође зима љута
и пролеће опет чин и своја чуд а
рас ипајућ и дрвећем цвеће бело,
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и топ ло сунце мам и напоље пчелу,
пас тир румен у зору дочек ује,
у жбуњу славуј поново бил ише,
радост прхне преко природе целе.
О, знам, нис у дос тојне так ве среће,
од страх а да ти досадне не би
биле пес ме ове, срце ми стреп и.
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Нек а милост твоја обас ја бар пес ме
којима, да ублаж и ране љуте,
твој пес ник нов Словенц има венац вије.
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15.

Magistrale
Твој пес ник нов Словенц има венац вије,
спомен на моје ране и твоју хвалу,
из самога су срца иск лијале
рос норас цветане руже поезије.
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Нис у из краја у коме сунце сија;
недос тајô им је све време дах благ и,
око њих се дизале лит ице чврс те,
хладн и завичај срд ит их олуја.
Узд исаји су их, сузе одгајиле,
дале су снаге рас ту им невеселу,
тамн их су часова сат ирале их силе.
Гле, зато је бледо њино цвеће свело,
очију им својих пош љи зраке миле
и весел ије ће крун ице отварат и.
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***
Било је, Мојсије, теби поверено
народ јеврејски у ка нан да од ведеш;
дође ли срећ ни, дође ли час зао,
ти си једи но ту бри нуо бри гу.
Изда лека кад спа зи земљу обећа ну,
ду го чека на ра дост се поја ви
и на гра ди те за пу те пу не труда,
преста да ку ца срце обра дова но.
Да ми лошту твоју опевам и лепоту,
мој је позив и де ло једи но
док ме у та му гроба не понесу;
смед нем ли гледати твоје ли це ми ло,
за жа лосне ноћи и са мот не да не
би ће ми дата на гра да неизмерна.

***
Очи су ми на њој у девојака колу,
уста говоре једино њој хвале,
186
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руке морају име да јој пиш у,
ноге само за њеном стопом иду.
Забран ио сам им: слушал и поглед и,
уста спом ињал а нис у лик а лепог,
смириле се руке, равнале се ноге
по оном што руке, уста, очи чине.
У заблуд и овој, без над ања на љубав,
која у срц у неће да се угас и,
тако сам јој се дуго опирао.
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Не слушају ме мис ли, жеље вреле,
дрвеће, куће, реке не мог у им
пута до ње ник ако преп реч ит и.

***
Када ученост лекара докучи
да смрт ни је могуће от клони ти,
не бра ни је ло же љено и пи ће,
болесни ка ви ше не му чи горчи на ма.
Сна га олу ји не кад је преве ли ка,
и јарост јој се ни ка ко не сти ша ва,
куд год вал понесе чун, очајнич ки
бродареве ру ке пусте га да ле ти.
нећу те већ пи ти, горка ку по су за!
погледи, мисли и же ље ватрене,
ослоба ђам вас, јер се не на дам здра вљу.

5

10

Иди те куда вас ва зда жуд ња ву че,
опи јајте се слат ким отрови ма,
који ће ми срце чежњи во ра зорити.

***
Отвориће се небо о судњем дану
изабра ним, сјај неба неис ка за ни,
сву срећу ће осуђени угледати,
који буду на леву стра ну ста ли.
Тај поглед ће ви ше но ла вови за па љени,
све аве ти пу штене из па кла
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уплаш ит и их, њиме прогоњен и
мира неће наћ и у вечн им мук ама.
Очи њене љубављу осветљене
смејале су се усус рет вољеноме,
био сам сведок среће им неизречне;

10

пред оком ми у најс кровит ијем кут у
тај поглед лебд и, неу морно ме гон и
беск рајном стазом у поноре очајања.

Спомен на андреја Смолеа
Црне те зем ље пок рива бусење
у тихом гробу, наш брате Андреју!
Винце златно нам се у чашама смеје,
у спомен теби пијемо га сад.
Збран и пријатељи пијемо у спомен
на твоје ведре и жалос не дане;
усто здравице овак ве певамо:
да није нес рећан ко у гробу леж и.
Лепа спољаш ност бил а ти је дата,
бис тар ум, богатс тво имао си,
бољега срца не имаде Љубљана,
како си за срећу људ и згоревао!
Кратко су сијале звезде среће,
у сновима те слатк им љуљал а над а;
гнев си иск ус ио удеса злот вора,
рано окус ио отрове живота.
За другога се удал а девојк а
према којој си љубав осећао;
погод ил а богатс тво нес реће стрел а,
у очају крањс ки ти нап ус ти крај.
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Виде Немачк у, Франц ус ку, Енглес ку,
виде Швајцарс ке високе план ине,
итал ијанс ко јас но небо виде;
среће рањено срце ти не нађе.
Виде како се свуд за новац грабе,
како златноме клањају се бог у;
а где си братс тва видео олтаре?
Кућ и поново дође очајна срца.
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Није могла умрет и стара Сибил а
док јој грумен родне зем ље не донеше;
једна ти се је жеља исп ун ил а:
у родној груд и да ти тело леж и.
У Словен ији, у зем љи предрагој,
коју си увек свес рдно волео,
у којој су прец и наш и славил и се,
а која сад за нас јед ва гроб да има.
Пок ривач зем љин човек у није теж ак,
њена моћ у себе упија га сва;
куцн имо се, браћо! још се винце смеје,
дуго нек а живи спомен на Смолеа!

30

35

40

Здравица
Лоза је опет род ил а,
пријатељи, винце нам слатко,
које нам пробуд и жиле,
разведри срце и око,
које потоп и
бриге све,
буд и наду у сам ртн им груд има.
Коме ћемо прво веселу,
браћо, здравиц у држ ат и?
Бог нек а зем љу наш у,
Бог нек сав свет словеначк и живи,
браћу сву,
што нас је
синова Славије матере!
Нек а удари гром с облак а
и душ мане род а нашега!
Слобод ан као нек ад прадедовс ки
нек опет Словенаца буде дом;
нек смрве
њине руке
ланце који их још стеж у!
Јед инс тво, срећа, слога
нек а нам се опет врате!
Што год је у Словена деце,
сва нек а се за руке узму!

5

10

15

20

25
189

ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Да власт
и с њом почаст
буду неог ран ичена наша својина!
Бог нек а живи вас, Словенке,
прелепе, благородне цветове!
Нема девојак а так вих
као што је мома наше крви;
нек а синова
пород нов,
ваш, буде неп ријатељима страх!
Млад ић и, сад се пије
вама у здравље, ви надо наша!
Љубави за домовин у
нек вам нијед ан отров не убије,
јер пос ле нас
и вас ће
време позват и да је храбро бран ите.
Нек а живе сви народ и
који чезну да дочек ају дан,
да, куд а год сунце иде,
свађа из света буде прогнана,
да зем љак
буде свак и слобод ан,
а помеђаш само сусед, не душ ман!
Напос летк у још, пријатељи,
чаше за себе дигн имо,
који смо се збрат им ил и зато
што добро у срц у мис лимо.
Многа лета
нек а живи
Бог све добре људе кол ико год нас је!

30
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крштење на Савици
увод
Ваљх ун, Кајт имарев син, бој крвави
већ дуго бије за хриш ћанс ку веру,
Аверел ије и Дрох отпор му већ не дају;
свршен је њихов и још мног их друг их
живот, крв по Крању, Коротан у
прос ута нап ун ил а би језеро.
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Труне по пољу у боју уништена
чета храбрих војвод а и њин и војн иц и,
сам Чртом ир се с мало људ и бран и.
Војује најм лађи међу јунац има
за веру пред ак а, леп у бог ињу Живу,
за Чрте, за богове изнад облак а.
С онима што се још држе криве вере
беж и чак у Бох ињ, Бис тричк у дол ин у,
у тврђаву зид ан у на сивој стен и.

10
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Још и данд ањи вид иш развал ин у
која се Ајдовс ки Градец зове,
у њој глед аш Чртом ирову својин у.
Девет пута већа их опкол и гом ил а
и верне свуд около пос тави страже,
искру наде им на туђу помоћ узме;

20

високе скеле под иже онамо,
зид ине поткопава, врата усеца;
не докопа се оних у тврђави.
Шест месец и квас и тле крвава рек а,
Словенац већ ништи Словенца, брата –
како је страш но слеп ило човеково!
Кад нис у мач, сек ира и лопата
могле ник ако глад непобед ива
прет и да отвори градс ка тврд а врата.

25

30

Даље Чртом ир од њих не крије беду,
ове реч и сабран им рече друговима:
„Не мач, истераће нас удес зао.
Само мало вам хране, браћо, чувам,
бран ил и смо се дуго без помоћ и,
ко хоће да се пред а, не бран им му,

35

ко од вас хоће да дочек а тамне зоре,
да живи ропс ке дане, једнаке ноћ и,
не бран им, само нек сачек а до сут ра.
Позивам собом друге од вас, јунаке,
чија рамена неће да се пог ну;
ноћ је тамна и гром облаке тресе,
душ ман ин ће у своје кол ибе поћ и;
мало има тамо до гус те чес те,
моћ и ћемо је се ноћас дог рабит и.
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Највише света припада деци Славе,
тамо ћемо где њен и синови
слободно бирају веру и законе.
Ако ли богови смрт пошаљу нама,
мање је страш на ноћ у зем љи црној
него ропс ки дан и под светлим сунцем.“

50

Нијед ан га не нап ус ти у тој муц и,
ћутке свак и своје оружје узме,
не би ниједног страш љивца међ’ њима;
али како се отворише врата поче клан ица;
Ваљх ун их ту са свом опкол и силом.
И он се над ао да они спавају,
смиш љао зид ине град а да преп уже
и изненад а на њих да навал и.
Кад а се вихор најжеш ћи под иже,

55

60

страж а крај врата у помоћ зак ук а,
и лом поче, човек за човеком пад а.
Ко што се бујица за поп лаве сруч и,
са стрма брд а у дол ине јурне,
нос и бујн им тал асом на што наи ђе,
не устукне кад јој се што усп рот иви

65

и не поч ине док јаз не провал и,
тако се баца Ваљх ун на пагане.
Не поп ушта док пос ледња кап ља
не истече, док ле још ко дише
коме је вера бил а изнад свега.
Кад зора зас ија на гом иле леша,
леже ко за жет ве хељде и пшен ице
што легн у купе снопова њивама.
Више од пол а леж и и хриш ћана,
међ’ онима што су пал и за кум ире,
Ваљх ун узалуд траж и младо лице
оног ко крив је за страш ни покољ овај. –

Струнама
Забрујите мило, струне,
пес мо благо зат уг уј,
срца патње сак ривене
објави њој суровој:
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како блед и лице моје
и очију гас не плам,
како из њих сузе тек у
што их љубав прол ива;
како срце копн и због ње,
жеља буд и узд исај,
од весеља како беж и
а о срећ и мало зна;
како собом свуд ме вод и
куд год крене њезин лик,
како цветна њена слик а
у мен и је свак и миг:
и како би њој у славу
одзвањале цео век,
скоро ли се не смилује
заћутаће занавек.
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Ви овак ве тужбал ице
однес ите, струне, њој,
нећете ли умекшат и
срце њено сурово.

Морнар
Неверн ице, да си здраво!
Чун иде по мене право,
пол ас ка час је ту.
Ти зем љом мирно ход и,
моја над а оде по вод и:
нађох те неверн у.

5

Бог ми је зак лет ву слушо:
пре бих изг убио душ у,
но да изневерим.
Дес ниц у си ми дал а,
пред Богом обећал а
волет и ме срцем свим.

10

Мора широк а цес та
вод ил а ме је у мес та
где су лепе цуре све;
ни неж ност лик а ни гласа,
ни снег бел и њина стаса
завел и нис у ме.

15
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Опет су се једра бел а
од јуж њак а напел а,
поврат ил а ме ту;
љубав моју, моје злато,
нашао сам удато,
нашо патњу вел ик у.

20

Разапн имо опет једра,
дајмо се мору на недра,
вид ик је тако чист!
Од мора шта чек амо,
ми морнари добро знамо,
девојке друг и су лист.

25

30

Морнар се не боји гласа
буре, ни грома тал аса,
пред смрћу не дрхт и вас.
Сва сећања море сплави,
јед ино патње љубави
буде се свак и час.

35

Барк а се удаљава,
неверн ице, буд и здрава,
жел им ти срећа сто!
Ти зем љом мирно ход и,
моја над а оде по вод и,
једримо само за њом!

40

Железничка пруга
„Скоро ће железничк а пруга,
драга, већ се радујем њој:
из Љубљане у мес та друга
прхн ућу ко птич радос но.“
„Ако ће скоро доћ и та цес та,
повед и ме, мил и мој,
да поглед ам туђа мес та
по свој зем љи широкој.“
„Сам ћу ја железничком пругом
возит и се, што ћеш ми ти;
друг у ћу у свакоме мес ту
за трен утак љубит и.“
„Теби на пут у ја не стојим
ни у Беч, ни Град ац и Трст,
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а ти мене пус ти на миру,
пет их имам на свак и прст.“
„Охоле сте ви Крањице,
Штајерке миле, зна се већ,
Трст девојке има богате,
а лепо одевене Беч.“

15

20

„Није свак и преварант за нас,
поштене смо Крањице ми,
ми жел имо бит и вам жене,
не драгане на јед ан миг.“
„А ви бис те муж иће хтеле
који у јарм у сав су век,
магарце вечно упрегн уте
и јадн ике досадне.“
„Певач ицама тебе вуче,
подраж аваш им као кос!
Страћ ићеш у свет у новце,
дох рамат и кућ и бос.“
„Ја ћу поћ и чак у Брно,
Јеврејке љубит крштене;
и добићу уз жен у црн у
новаца на мерице.“
„А ја ћу муж а одабрат и
од стараца овд аш њих,
имаће новца као пес ка,
чуваће мене и дом тих.“
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„Жене ја зат варат нећу,
стрепет нећу над њом, не,
живећу од њене ренте,
ко птич без бриге икак ве.“
„Ја ћу ићи у хлачама,
свога новца гос под ар,
позиваћу на ручкове,
кога – то је моја ствар.“
„По ваздан ће благоват и,
ноћу каш љат стари створ,
од куће те отерат и
ако му не угод иш што.“
„А Јеврејк а је преп редена,
кад у руке паднеш њој,
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не над ај се од тврд ице
до ли чорби нес ланој.“
„Ти онд а мен и буд и верна,
јед ин у тебе љубим ја,
још је далеко железница,
већ ти мен и рук у дај.“

55
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„Неверна теби нећу бит и,
а и ти, драг и, зрео си сам,
и кад а дође железница,
да ми нећеш утећ и, знам.“
„Вод ићу те њом ко жен иц у
чак у Беч и Град ац и Трст,
пок азаћу свима Крањиц у,
не умеша ли ђаво прст.“
„Ако нам се то и догод и,
ти ме, драг и, поп ричек ај,
муж најмање у пут у трош и
кад а је са женом, знај.“

65
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невенча на мати
Зашто ли ћеш ти на свет у,
дете лепо, мило дете,
мен и младој девојц и,
невенчаној матери?
Отац ме клео, тук ао,
мат и плак ал а, хук ал а,
рођац и ме се стидел и,
туђи се над а мном свид ал и.
Он који беше драг и мој,
он, прави, јед ин и отац твој,
оде куд га вод и очн и вид,
тебе и мене њега је стид.
Зашто ли ћеш ти на свет у,
дете лепо, мило дете!
Ал’ било жељено или не,
ја свим срцем својим вол им те.
Ја увек вид им небо и дан
кад у твоје зен ице поглед ам,
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кад се умиљато нас меш иш ти,
све што сам пропат ил а, заборавим.

20

Ко брине о птиц и небес ној
нек срећн им учин и живот твој!
Било жељено дете ил’ не,
свим својим срцем вол им те.

Јеврејка
Стоји Лес це, моравс ки град,
леп их девојак а ту је сад,
и Јеврејке једне вид иш лик млад.
Све хриш ћанке у томе крају,
и трг и храм пох ађају,
на разговор с драг им стају.

5

А род а Аврамова кћи
поваздан у кућ и сед и,
међ људе ретко изл ази.
Дошао је опет суботн и дан
од хриш ћана непоштован,
од верн их Јевреја празнован.
Како је далеко храм њихов,
до подне не нап ушта дом,
по подне говори оцу свом:
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„Од седења сам вам болес на,
оче драг и, хтел а бих ја
прошетат и се мало кроз гај!
Тамо лепе цветају руже,
ведре птице певају, круже,
и срне пас у, нис у суж не.“

20

Кад а је у градс ки дош ла гај
лепа девојч ица јеврејс ка,
срете млад ића хриш ћан ина.
За беле је руке узео,
заг рл ио, срц у привио
и говорит и почео:

25

„Да све људе морам волет и,
моја вера то ме нау ч и,
вол и ли мене јеврејс ка кћи?“
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Отрже му беле руч ице,
очи јој се сузом нап уне
па изговори беседе те:
„Ако ме вол иш, то није грех,
али ти знаш и разу меш:
ожен ит и се мноме не смеш.“

35

И туж на је кућ и утек ла,
Бог у се јад ал а и рек ла
да није њене вере, порек ла.
Њу гај опет катк ад дочек а:
вера јој је бил а преп рек а,
само љубав није пресек ла.

40

Љубавни лек
Драгоме вољена, лепоте цвет,
умре нап ун ивш и тек осамнаест.
Остат и веран млад ић обећа,
шест месец и плач ућ ноћ и дан.
Плак ао, узд исао као ретко ко,
одл азио стално на њезин гроб.

5

А мат и га теш и и говори:
„Ја има три брата, ти ујак а три.
Трговац имућн и први ми је брат.
Сребром и благом он ми је богат.

10

Весео пут ује из град а у град,
да те собом вод и, он је рад.
Пођи ка њем у, обиђи свет,
у свет у среш ћеш мног и леп и цвет.
Умн ије, богат ије, лепше ти
видећеш, заборавит и њезин лик.

15

Или, буде ли тај лек узаман,
нат раг дођи за год ин у и дан.
У манас тиру ми је друг и брат –
твој друг и ујак учен је опат.
Опат и монас и, учен и свет,
зацело ће ти наћ и срц у лек.
198

20

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

Самоћа, пост, ученост и псалт ир,
поврат иће ти поново мир.
Али буде ли тај лек узаман,
нат раг дођи за год ин у и дан.

25

Мој трећ и брат је војн и поглавар,
опет дођи, он ће преду зет и ствар.
Над срцем има превел ик у власт
драгана војн ик а, слава и част.

30

Пре него што прође год ина и дан,
у војс ци ћеш бит и, сине, извид ан.“
Да ник уд не пође чин ио је све,
па најзад поп ус ти молби матере.
У свет трговац поведе га већ,
злата и сребра за њег не жалећ.

35

И пође с њиме из град а у град,
мол и га, гон и, да се разгал и млад.
Далек и му је пок азао свет,
вод ио га међу девојак а цвет.

40

Богат их виде, умн их, прелеп их,
не заборави драге своје лик.
И кад а прође год ина и дан,
матери се поврат и болес тан.
И поново гроб посећује њен,
плаче и узд ише још неу тешен.

45

Пође у манас тир где материн брат,
а ујак његов учен је опат.

Водени дух
Увек се славиле лепотом Љубљанке,
али од Урш ике не беше ниједне
у њеној младос ти девојке ни жене
ни лепше, ни оку више омиљене.
Што је међу звездама прес ветла Дан ица
Урш ик а бејаше измеђ лепот ица.
Мног их девојак а, мног их млад их жена
потајном је сузом око проп лак ало,
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јер ниједно срце њојзи не одоле,
али њој још увек све то беше мало.
Млад иће около на десетак врс та
око свога хтеде да окрене прс та.
Знал а је обећат и и знал а одрећ и,
знал а бит и и љупк а и надмена,
млад ића занет и, угод ит и старом,
на лук авс тво и подвалу увек спремна;
за нос људе вук ла, сад овог сад оног,
али срете најзад и себе дос тојног.
На Старом трг у под липом зеленом
недељом поподне људ и се веселе,
игра се уз звуке труба, виол ина,
млад ић и, девојке, из Љубљане целе,
али краљица њина, Урш ик а стројна,
јоште заи г рат и није бил а вољна.
Зову је, али она свакога одбија,
игру одл аж ућ и, сва охолост сушта,
увек све нове изговоре траж и,
а сунце зал ази и сутон се спушта;
тек кад а сед ам избило је сат и,
за игру се она поче прип ремат и.
И кад се обазре да играча нађе,
углед а за столом нек ак вим јунак а,
под сунцем не можеш наћ и му једнак а,
с њиме би радо заи г рал а свак а, –
и да би у игру он са њоме крено,
Урш ик а га глед а тобож заљубљено.
Тад јој млад ић приђе и рече овако:
„Да ли би са мном пои г рат и хтел а?
Тамо чак где се Сава с Дунавом срел а,
о лепот и твојој чуо сам нед авно.
Урш ик а због тебе дошо сам овамо,
Урш ик а лепото, хајде да играмо!“
То рек ав млад ић се до зем ље пок лон и,
а Урш ик а дивна осмехн у се слатко:
„Чек ал а сам тебе до овога трена,
нисам заи г рал а с друг има ни кратко,
зато дај ми брзо своју рук у сад а,
игра се свршава, а сунце запад а!“
Прек рас ни је млад ић пруж ио јој рук у
и као да су обоје имал и крил а,
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муњевито су прхн ул и по поду,
бестелес на је њихова игра бил а,
као да их олуја пронос и лако,
не вид и се кад а нога се тла такне.
Друг и играч и зас таше зад ивљено,
свирач има зас таде гуд ало вито;
кад и труба једна по једна занем и,
млад ић свим телом зацепта срд ито:
„Виол ина, баса, уши су ми пуне,
кад ја играм, нек а брује друге струне!“
Намах су се црн и скуп ил и облац и,
чуле се на небу страш не грм љавине,
чул и се олује страш ни ковитлац и,
шумел и потоц и низ вододерине,
прис утн им се дигла коса од ужаса, –
Урш ик а, лепото, теби нема спаса.
„Не бој се, Урш ик а!“ – млад ић јој говори, –
„не бој се ништа ове грм љавине,
ни шума поток а низ вододерине,
не бој се олуја ни милоште њине!
Брзо само, брзо, млад а се окрећ и,
брзо, брзо, јер нас мрак може претећ и!“
„Ах, зас тан и мало, мој играч у млад и,
замори се нога, да одахнем млад а!“
„Није близу зем ља где још Турч ин влад а,
где у Дунав бис тра изл ива се Сава;
тал ас и шумећ и тебе Урш ик а желе,
брзо, хајд’ брзо, брзо заврт и се! –
То рече и са њоме се завитла
зем ље не тич ућ и, све даље и даље
до Љубљан ице и њене обале,
и пус тише се на њезине вале.
Чунари су опазил и ту слик у,
али нико више не виде Урш ик у.

поновна са хра на
Био нек ад млад пес ник, сиромах а славан,
нап исао много песама, највише о драгој,
лепој Севери, девојц и охоле ћуд и,
чију љубав пес мом не знаде да пробуд и.
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Пролеће се прен уло и обас јало свет,
да ли тебе, пес ниче, мам и у поље цвет?
С чут урицом о рамен у, куд а журиш из град а,
не пијеш с извора, мож да туг ујеш, страд аш?
Што си зам иш љен тако, куд забрин уто глед аш?
Да ли ти пес ма о пролећу, ил’ драгој мира не да?
Шта мис ли, није пес ник никоме приповедо,
док уста му бех у нема, а лице бледо.
Кад су га наш ли, празна стоји му чут урица,
крв му не круж и више од срца па до лица.
Осим Бога нико није слут ио жив
ко за пес никову смрт мого би бит и крив.
Скуп ил и се на пог реб људ и са свију страна,
Севере, драге му, нема усред света сабрана.
Мож да га оплак ује тајно, да је не вид и ко;
о, теш ко је вероват и, теш ко, у њезин бол.
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Но, куд то свештен ик жури с мол ит вен иц има,
да ли још друг у нек у сах ран у има?
Зато се тако жури, у селу свадба је,
прелепа се гос пођица Севера удаје.
Увече он је венча, с друштвом прос вадбова,
у поноћ весео крете из друштва весел а.
Кад а дође до гробља оставив бучн и пир,
зач у свађу мрт вих кроз нем и гробљанс ки мир.
Пред њим се отворише врата и глас се пес ник а чу:
„Зашто ме сах ран ис те у зем љу пос већен у ту?
Ја сам се сâм убио, сâм себи био џел ат
и зато је свађа овде у овај позни сат.
Да драгој не станем на пут, отров сам исп ио сâм,
па ни мрт вима у гробу не жел им да сметам.“
Откопан био је пес ник из гроба сут рад ан
и међу злоч инц има нашао вечн и стан.

неистру нуло срце
Копал и гроб, пос ледњем мрт вом град ил и стан;
отуд лик бледог млад ића појави се на дан.
Копач има пренеражен им зас таде дах,
у очима гробара читао се грозан страх.
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Да је лепо високо чело, казао би свак,
да није пао по њем у нек и тамн и облак;
бил а би лепа уста и лик млад ићев блед,
да не утис ну траг на њима болова ред.
Ист рун уло се тело истог трен утк а рас у,
само срце нетакн уто спазише сви у час у.
Још бије, осећаш у њем у још огањ сав,
как во беше док млад ић био је жив и здрав.
Ко ли је могао бит и, шапат се тих и чу,
зацело светац кад у гробу сав не ист рун у.
С надг робне плоче тад маховина скин ута би
и проч иташе што нис у дотле читал и,
да ту сах рањен леж и млад пес ник Доброс лав,
о љубави који је певао живот сав,
девојке охоле и лепе опевао је чар
и у пес мама срце пруж ио јој на дар.
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Али кад а она другога млад ића узе,
не доби више ник ад ни његове пес ме ни сузе.
Бог у се туж ио није, клон ио се људ и свих,
ока му не смекша суза, смех му не разведри лик.
Живео је од тад а готово разу здан,
и без причес ти умро нем иропомазан.
Говорил и су да струне на крају и човек свет,
тврд ил и срце так во да нема створ прок лет.
Нек и старац тад рече: „Пес ник а је срце то,
јер да је свет итељс ко, досад би се смирило,
светост му не бран и да струне, јас на је ствар,
већ зат ворен их у груд има песама жар.
Отворимо му срце, под небом нек леж и,
нек а ноћ једна прође и још дан данаш њи,
нек друго сунце се род и и другог дана сјај,
па поново дођимо сут ра пред гроб овај.
Нек а га лахори хладе, нек а пад а на њ роса,
нек сунце, месец, звезде, снове што досад
удахн уше му кроз живот, опет му одузму,
а остане ли ипак – сах ран имо га ту.“
Отворил и су срце, леж ало је ноћ и дан
тако под небом ведрим, а кад мин у час ран,
кад се друго сунце род и, срце ископн и све
као снег, и немадоше шта да сах ране.
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Читачи звезда
Идите сви дођавол а
ви, лаж љиви читач и
календ ара и звезда,
и времена предс казивач и!
Ви мудрац и што жел ите
читат и из небес ких звезда
да ли сунце благод атно
год ин у нам срећн у спрема,
или ће гнев небес ки
дотерат и нам олује,
зас ут и поља градом
потоп ит и чун на мору,
побит и виног раде.
Лаж љиви читач и звезда,
идите сви дођавол а!
Ја сам две звезде само,
два ока драге своје,
две светле звезде гледо,
и у њима, неу мн и слепац,
ведре своје дане чито,
и сунчан у, без облак а,
читао љубавн у срећу.
А сузе су ми ник ле
и кајање и гнев отуд,
и стид, и мојега мира
смрт је отуд а дош ла.
Само вас две звезде
збун иле сте и завеле
моју паметн у главу;
и целога неба звезде
хоћете да потамн ите.
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Ви лаж љиви читач и
календ ара и звезда,
ви времена предс казивач и,
идите дођавол а!

35

ново списатељство
Ученик

Што сад, – кад код нас свак пис кара,
свак и почетн ик своје књиге нуд и,
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јед ан прозом, друг и стихом вара, –
и ја у то крдо, – које се зноји, труд и,
оре лед ин у наше поезије, –
хтео бих ући, нек а те не чуд и.
Пријатељу, пос вет и ме у списан ије,
како и шта Крањц у певат и треба,
как ва се чар у прози нашој крије!

5

Списатељ

Ако те већ писању жеља мам и,
мој златн и нау к ти поч уј и утуви,
зап иш и га добро ти у мозак сам и!
Да за реч твоју код нас не буду глуви,
туђинс ких реч и се чувај као врага,
и орно на рад ти одмах прион и.
Нек ти проза буде сувопарна, нага,
Минерве не питај, већ певај на силу,
пис цима ће бит и твоја дел а драга.
Хоћеш ли да те броје у клас ике,
као брђан ин пром укн и од вике,
и сви ћемо те славит на сва звона;
знаднеш ли пабирч ит и реч и као влаће,
нови ћеш Орфеј бит и Словен има,
унук ће ти гробу ићи на ходочаш ће.
Да благо наше језичко пред тобом сине,
пођи на дуже ван овога град а
до које наше забачене Атине.
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Ученик

Зар благородне крањс ке реч и збиља,
тамо где и говорит и јед ва знају
пас тири млад и, пос тоје изобиља?

30

Списатељ

Тамо, у старих обичаја крају,
где људ и језик а рођеног не кваре,
где руж них швапс ких реч и не познају.

Ученик

Хоће ми се у крај срећн и, забачен и,
али ме страх да пас тири, сељац и,
обиља реч и нећ дат и мен и.

Списатељ

Никоме, драг и, печен и ћуран и
у уста нис у улетал и сам и.
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Реч довршен у, реч потп уно зрелу
нигде нећеш под носом наћ и,
ни у брду, ни у пољу, ни у селу.
Ослуш ни обрте што тамо их има,
лепо, једро рекне свако чим заус ти,
и пућ и ће ти намах пред очима.
Ту свију нам реч и леж и корен свештен;
и само дод аји ара, ишче, уха,
он, овк а, овац, – и још мало нешто,
и чврс то стоп и, – и тако ми свеца,
Добровс ки ће бит и мух а пок рај тебе,
у козји рог ћеш стерат и Словенца.
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Ученик

О нау к а златна! Овд аш ње Словенце
нап уштам и бићу Аполон козара,
код њих бес мртне зас луж ит и венце.
Али ми нис мо имал и олтара
нит и Минерви нит и Аполон у,
ма да грчк а, лат инс ка књига ствара
ученост код нас и унесе туђе
реч и са њоме, – одгонетн и мен и
сме ли та реч сад а у спис наш да уђе.

55

Списатељ

Сач увај боже! Ни по коју цен у
језик а нашег њоме не заг уш и!

60

Ученик

Али то чине остал и Словен и;
сви знамо да Срби турк ују, а Рус и
татарче, Пољак унос и франц ус ки,
а Чех врл и катк ад немачк и мус и.
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Списатељ

У њиној књизи сувише кукоља пупа
међ леп им словенс ким језиком и чис тим,
да је нијед ан пурист не ишч упа;
а у свима наш им књигама је скупа
по прег ршт само, па нек а сагори,
нов Фен икс да се дигне, чист ко окупан.

Ученик

Што ће нам потом то згариште пус то?
Треба ли нам нем им на њем у чек ат и,
док нови говор не буде ту усто?
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ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Списатељ

Словеначк и ћемо кукољ решетат и
чувајућ и зрна, а што нам узмањк а,
смис лићемо сам и и томе придод ат и.

75

Ученик

Ту чудн у смес у старог што остане
и новос кованог разу мет и неће
Словенц и из Коруш ке, Штајерс ке, Љубљане.

80

Списатељ

Скитач и, лопови и сам и Циган и
имају свој језик; и ко нама живи
наш језик рођен и може да забран и?

Ученик

Како ће скитн ичко и циганс ко штиво
пис цима наш им помоћ и доис та,
ако се буде друкч ије говорило?
Премало поу к а држ ите се својих,
не замери, ни твоја реч није чис та,
те зашто да се ја туђинца бојим?

85

Списатељ

Човек говори што му на језик сиђе,
говор, ма се тако уха сваког дана,
као јутарња магла се разиђе;
а зау век памт и се реч штампана,
она иде међу учене линг вис те, –
док аз језичк их лепота и мана.
Словенц и ће читат и књиге чис те,
ако нас не хвале, нек ме нос и ђаво!
Сви ће се углед ат на крањс ке пурис те.
Што ви сад, на жалост, не чин ите право,
што се не свид и вашој глупој тик ви,
позни ће нараштаји наг рад ит и славом.

90

95

100

Ученик

Мајс торе, ужго си ми зрак нове луч и!
Али да се славим до судњега дана,
шта певат и треба, јоште ме поу ч и!

Списатељ

Хорац ије dulce et utile иште,
и нашем уху то се свидет знаде,
utile – зрно, а dulce је плевиште.
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ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Ученик

Романсе сад певају и бал аде,
трагед ија нам се такође прип рема,
а сонет је, чујем, очарао младе.

110

Списатељ

Нек а је прок лета пес ма, нек је нема,
која се именом словенс ким не зове,
па ма како лепо бил а испевана.
Љубав опева пес ник а тих Камена,
језик у и срц у зад ајућ и ране,
те грдобе муња нек спал и огњена!
Нек а Чебел ице бал аду испогане,
да би зат рта међу нама бил а,
нек а нам и драме остан у незнане!
Да Крањице не би из њих отров пиле
љубави слатке што срце омам и,
и са Јул ијом да не би пат иле!

115

120

Ученик

Штета би било, јер сваке недеље
по шест пута нам срце плане,
ред је ко први дође да први меље!

125

Списатељ
Бал аде певат и – млаћење празне сламе,
бал ад а је развратна, саблаж њива,
ко не верује нек Ленору чита!
Романса је и трагед ија шкод љива,
сонета и здравица већ је сита
и све их мрзи Муза срамеж љива.
Што кућ и треба, то писат и хитај,
што треба стаји и њиви и пољу,
о чем у сељак радо слуша и пита.

130

Ученик

Бог ти плат ио! По твојој ћу вољи
певат и како црв реп у наг риза,
шта се чин и да кромп ир буде бољи
и како овце штите се од шуге,
како из главе треба уши гнат и
и мише по кућ и – нема друге!

Списатељ

О, крањс ким Музама век се ближ и златн и.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

Memento mori
Трајност живота нашега је кратк а,
кол ико познат их зас у већ лопата,
дан-ноћ су гроба отворена врата,
ал’ тај дан календ ар не предс каза!
Од смрт и не спасава кож а глатк а,
од ње нас не отк упе хрпе злата;
нит и отк лон и тог лопова живота
бучна радост, пес ник а пес ма слатк а.
Нек а зна ко таштин у вол и света,
и лет и од весеља до весеља,
да сваког дана смрт и зрије жет ва.
И да ће онај ком’ се пес ма ори,
у мрт вачкоме рух у пред крај дана
ћутке заг рмет и: „Мементо мори!“
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

ФРАН ЛЕВСТИК

Сеничина жалопојка
Пред школом, где се стиче нау к а,
стоји стара, стара јабук а.
Сен ица смес тил а гнездо у њу,
сен ица птиће извел а ту.
Сен ица ујут ро долетел а,
на прозор школс ки слетел а.
Туж на сен ица отвори кљун,
цврк ут се зач у прекора пун:
„Пос лушај ме, учитељу ти,
зар се сме тако чин ит и!
Твоји ме дечац и терају,
лове ме, живет и не дају.
Украл и су мој птичји род,
и из гнезда вргли за плот.
Птић и су тамо пом рл и сви,
очице светле зат ворил и.
Срамота грдна, покор љут!
Зас луж ил и су лес ков прут.
Ко птиц у може да убије,
у срц у гаји мис ли зле“.

5

10

15

20

ка да дете хвата месец и звезде
Мој пуноглавч ић,
коп итарч ић,
глед а у небо, длан пруж а,
пок азује прс том под облаке,
прс том пок азује и смеје се,
месец вид и, звезде броји.
Дирк ао би звезду леп у,
месец у би лице штипо.
Скрива месец лик буцмас ти,
лик буцмас ти за маглиц у;
скоч и звезда на ноге,
нож ицама на стазе!
Отима се дете к њој,
држ и рук у пред собом;
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

трч и звезда и беж и,
трч и дете и хвата.
Тамо је бел и Млечн и Пут,
златна кол а, златна руд а,
а коњић и
тал ирч ић и,
а возач и
бакрењац и –
Звездица се угас ил а,
пут зем љице окрен ул а;
кад а је на зем љу пал а,
по стазиц и корачал а,
дете хит ро исп ред ње
да јој ног у подметне.
Звезда бел а се спотаче,
дете брзо длан примаче,
граби, хвата је за кос у.
Дете нема џепа још,
понесе је у корп иц и,
па у кућ и на пол иц у
намес ти је, на даш чиц у,
за вечером да звезда светли
усред зиме а и лет и.

15

20

25

30

35

Живи цвет
Цветовима се играш у својој невинос ти,
не знаш да си ти сама цвет
и да нигде сличне твојој светлој зори
нема ни гора, ни равн ица, ни врт.
Из светлос ти твојега крупна ока
букт и нес вес но већ у дет иње доба
жар преп лан уле руже кад јој лат ице
цветно мирис не на осунчаној леји горе.

први пољу бац
Усам љен бдим, свећа ми гори,
бук а точкова из млина се чује;
у миру давно село и град леж и,
по дугој целој кућ и све је тихо.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Предраго девојче моје, спи слатко,
небес ки мир нек ти је у груд има!
Зат вори, драга, блажено око
јер душа моја бди над тобом.
Пољубих женс ко биће ноћас први пут;
сад са радош ћу жеља се бори
да оштар мач бих дог рабио руком
и одуш ке дао обиљу весеља.

5

10

уздисаји
Златно доба оних дана
кад ми је сијал а зора,
љубил а ме девојк а прва,
ох, нигде, нигде те нема!
Питао сам звезде светле:
где су моје среће час и?
Звезда ми се не одазва,
она за њих ништа не зна.

5

Питао сам, кад се род и
за горама, бел и данак,
под невно сам пито сунце,
мрак кад а је заром ињо.

10

Али оног благог доба
кад ми је сијал а зора,
љубил а ме девојк а прва,
ох, нигде, нигде већ нема!

15

Две утве
Долетеле су две утве
у језеро под камен град;
ту пливају слож но по вод и,
вес лају у крис талн и хлад.
Глед ам кроз прозор две утве
и срце трне у мен и,
обу зето дан има прош лим
по лиц у прос ипа сузе.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

краљ у бекству
Ноћ тамна, поткове чел ичне звоне;
гле, кроз шум у краљ бег унац јаше;
изг убио војс ку, зем ље своје,
скрива се по шум и ко звер плах а.
Нема жене, кћери ни синова,
све му узе душ манс ка сек ира;
изба свак а врата му зат вара,
прат иоца нема на свом пут у.
И ујах а у густ чес тар шумс ки;
коњ се трже, неће ник уд даље,
уст ран у зарза, уши нач уљи,
понор вид и пред собом где зија. –
А краљ глед а, залуд одгонета,
с коња слази, веже га за гран у,
плашт прос тире, на њ уморан леже,
слатк и сан га над бездном уљуш ка.
Сни оживе у уморној глави:
краљевс ки прес то из зем ље ниче,
и он сед а на њ с чаш ћу и славом,
богат, крун исан ко што би нек ад а.
Диже се над њим зград а широк а,
осветљена, блес кајућ и златом,
тремови се шире на све стране;
споља се чује страже корак мирн и.
Одјекн уло добоша бубњање,
одјекн уо гром војн ичк их труба;
нас та звекет, мам уза звецк ање;
иде чета војвод а јуначк их,
међу њима кнез из туђе зем ље
што му хтеде држ аву отет и. –
Слом љен иде, с њим друзи заробљен и,
клања му се, теш ки мач дарује.
Зач уле се опет трубе глас не
и краљич ин лик се појављује;
с њом синови, с њом су кћери дивне,
дворк ињце високе је дворе.
Ту гос под а сва краљу повиче:
„Бог нек а ти славу вечно чува,
унуц има светлим срећне дане!“
Шум весел и дворанама бруји.
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

У сну живом краљ узд ише: „Влад ам!
Ох, слике сам гледо чудновате,
да бег унац туђином се скривам!“
У сну као јелен увис скоч и;
својима би, руке шири, пад а!
Мач с оклопом у понор одзвекта,
коњ се кид а, поткове удар звон и,
из провал ије гавран и гач у.

45

непријате љима
Размот рио сам ваше пос тупке,
а ћутао нисам, јер не умем;
зато је на мен и ваше прок летс тво,
и срџба којом прат ите ме.
Да је бело, нисам вам рек ао
што је тамно као црн гавран;
за главеш инама нисам трчао,
зато вам се чин им отрован трн.
Поповима се нисам клањао,
ни лицемеру улаг ивао,
лук авога сам увек шибао:
зато сам вам мрзак вазда био.
Беду, бриг у и ваше гажење
и хладноћу и глад сам поднео,
пог убио све везе нек ад аш ње,
а пред јас ле вама не дођох.
Пред јас ле где се дугоу х а
живот иња гоји и рже
и дере се из пуна трбух а:
„Ко ту не ждере дом изд аје!“

5

10
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Паш четом сте ме називал и,
јер пас ваш нисам хтео бит и,
одас вуд сте мене пљувал и,
пљувао је ваш Израе л сав.
Израе л с мотк ама у руц и
и сад а на ме љут ит реж и,
сви првац и и њине приш ипетље
за жбуњем, у јарк у, за плотовима.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

А ипак главе нисам пог нуо
нит ћу учин ит и то икад а,
и без страх а и даље имен ујем:
Ти си слепац а ти варал ица.

30

у шу ми
У шум и лиш ће трепери,
дрвеће њише гроза тих а;
по грању мрачн и дух шуш ка,
под њим мир студен и дише.
За гору јарко сунце ће,
по гори још стоји дрвеће;
по грању птић и сви ћуте,
по грању не ћуте лис тови.

5

Твој дух дрво је што шум и,
у теби што ник ад се не стиша;
у сну кад око ти угас не,
шумећ сан у те изл ива.

10

Разни гласови
Глас вапијућег

Зацело већ једном ће доћ и час
страмп ут ице нап ус тит и,
сам рт би нам могла доћ и,
као лопов се у нас увућ и;
браћо, зато вас опом ињем,
што је криво исп равите,
што је добро свршавајте
пре но стигн у ноћ и студен.

5

Глас ума

Глед ај само света лик!
Кашто дело пакос ничко
у светлос ти јас ној сија
као звезда што трепери;
и ко ће ми указат и
шта да чин им, а шта не,
шта да верујем, а шта не?
Шта је неба заповест?

10

15
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Глас духа

Нес покојн и људ и ви!
У вис ин у даљн у, стрм у,
у понора безд ан тамн и
ват рено вам жеље хрле!
А једно вам треба само:
брин и за се, брата вол и,
дигн и га, отвори му врата
а суд ија нек буде срце!

20

216

ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

СИМОН ЈЕНКО

Мати
Дете сирото и мало, ти,
чим ми можеш ти плат ит и,
што за тебе бриж на мат и
досад дадох и што ћу дат и.
Пос тељу сам ти стерал а,
колевч иц у ти љуљал а,
певал а ти, дете мило,
да би ми што пре зас пало.

5

Над тобом се чес то свил а,
топ ло Бог у помол ил а:
Оче, ода зла га штит и,
да нам добро може бит и.

10

Дете мало, уплак ано,
буд и смерно и ваљано,
тиме ћеш ми све плат ит и
дете сирото и мало, ти.

15

позив
Драгана, пођи са мном,
лепа је ноћас ноћ,
и свадбоваћемо.
Месец нек а ми буде
ћутљивим сведоком,
за игру нек а свира
вод а жуборећа
а звезде златне
доћ и ће у свате;
ничег се нипошто не бој,
пођи, само пођи са мном!

5

10

***
Ископао сам дубоку јаму
као када је погреб,
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________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

кад а црној зем љи дамо
леш свел и у тих и гроб.
Сву љубав сам негдаш њу
закопо и спомен на ране,
камен сам навал ио озго,
да им не да на видело.

5

Али у поноћ се хумке
мрт вим отворе тел има,
ноћног доба чудне силе
из гробова их дигн у.

10

Ноћ живот удовима успе,
потс такне кретање тел а;
блед и месец тихо сија,
глед а мрт вих живу игру.

15

Тако се и мен и кашто
камен са срца свал и
и из гроба ми се јави
срећа негдаш њих дана.

20

Устан у негдаш њи снови
и спомен на вреле ране;
моћ љубави негдаш ње се
опет пок аже на јави.
Уск рсовске

***
Слабо је жмиркала свећа,
напољу пљусак је лио,
нас двоје смо седели скупа,
лепо нам је вече било.
Слат ки осмеси очи ју
говоре између су за,
те ло се при пи ја те лу,
уста при пи јају уз уста.

5

на пољу је бесне ла бу ра,
ки ша је прозор ми ла,
и љу би ли се нас двоје,
лепо нам је вече би ло.

10

Уск рсовке, I
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

***
Мирно си ми десну дала,
левом си бриса ла су зе,
жа лосно се осмех нула,
рекла ова кве речи:
„ако ме не волиш ви ше,
од свег срца ти пра штам,
пођи куд те срце ву че,
та не бра ним да одеш“.

5

Знам да си ми опрости ла,
ја себи не опра штам,
што он да си говори ла,
ја себи не опра штам.

10

Уск рсовке, II

***
„Гледај звезде како блеште
иза гора кад се ди жу,
о љу ба ви говор воде,
срећ но јед на дру гој треп те“.
о, тад зби ља блиста ле су,
ми лог сјаја неста им;
ко тад та ко весе ле ми
ни кад неће бити већ.

5

Хлад не ми из да љи све тле,
без срца ми трепере;
звезде ни шта не говоре,
звезде ни шта не осећају!

10

Уск рсовке, VII I

Слика
Сунце румено
гору зелен у
пољуби пос ледњи пут;
у крило таме
брд а, дол ине
тихо се увијају.

5
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А на исток у
у сињем своду
месец помаља главу;
што више звездица,
све јаче трепт и
њихово љупко злато.

10

Вет рић поп ирк ује,
језеро љуља,
благо шапће уз обалу;
у језеру се јато
звездица оглед а,
трепт и чак у дубин и.

15

Ноћна је тама
слик а сећања
на срећне и туж не дане:
звездама блис тавим,
звездама жмирк авим
ви дан и једнак и сте.

20

Језеро дивно,
тамно ил’ јас но,
ти срца слик а си права;
у теби се оглед а
свакога дана
светлост ми или тама.

25

30

по растанку
Таман облак иза горе
прик рао се изнад поља,
над пољем сам им зас тао је,
цело небо опасао.
Није то облак иза горе,
нит и је то равно поље:
мисао је то жалос на
на сред среде срца мога.

5

увод
Дигни се! заповест ми рече.
Срце ми потпаде под власт
220

ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

силне, пре незнане страс ти,
што као жива ват ра пече.
Чувс тво ми се изл и у реч и. –
Нес таде ми црн их јад а,
прође страст дивљих осећања,
вед ар мир у груд и седе!

5

Слике
Дигла се природ а
и креће се жива;
знана пок азује чувс тва
све што небо пок рива.
И срце разу ме
чудне разговоре
којима говоре
звезде и цветови.

5

Камење се буд и
и што ја осећам
са мном дел и, са мном
глас не пес ме пева.

10

Слике

***
кад се сунце родило,
ода дох му хва лу
што ми је на прозору
ру же огреја ло.
Сун це ми је ка за ло:
„Тебе ни ру жа не би
ка да моћ но с неба
земљу осве тља вах.

5

Ти ћеш ко роса проћи,
а ја ћу остати,
гроб ти обасја вати,
јад ни, штеди хва лу!“

10

Слике, V
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***
Зелен-маховина обраста
зидове порушене,
ве тар кроз њих носи
жа лосне гласове.
Реци, разва ли но,
стам не ла на сун цу,
шта је људска сна га,
шта су њена де ла?

5

И наш жи вот који
та ко брзо тече
јесу л’ снови са мо?
– С н о в и – одјек рече.

10

Слике, VII

***
кад заспим у смрти,
не копајте гроба
где крст уз крст стоји;
ту за ме места ни је.
на Татра ма високим
ви гроб ис копајте,
три дрве та све та
над њим заса ди те.

5

отуд ће дух ми гледат
на све че тир’ стра не,
докле бе ла зора
да нак не обзна ни.

10

Слике, IХ

***
лежи поље равно,
у пољу руже дивне;
подиже се шева,
пева песме гласне.
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Пес ма глас на клат и
главице шарене,
сес тра сес три ближ и
зарудело лице.

5

Шап утање тајно
нос и зрак кроз њиву,
слух у нес хватљиво,
срц у разум љиво.

10

Слике, ХV

на гробовима
По гробљу сам ход ао где трава зелена
из трулеж и знамење наде тера,
по гробљу где старост леж и положена,
где у прах у поч ива негдаш ња лепота.
Поглед ах у гроб нед авно ископан и,
шест стопа дубок и три стопе широк,
поглед ах у пос тељу човек у прос трт у,
мèђу мис лима што лете високо.
Узд ас и горк и срц у се отел и,
руке се снаж но на груд и склоп иле,
труљењу одах грозну, глас ну хвалу,
да су хумке пот муло одјекн уле.

5

10

Трострука несрећа
Теш ко оном ко дома нема,
ко нигде није свој гос под ар;
нек сав свет прок рс тари,
туђин је ипак свуд а.
Теш ко ономе ко сед а
за туђу трпезу вазда;
пресед а му залогај свак и,
гурљај му свак и горч и.

5

Теш ко оном који се мора
одрећ и воље и срца,
глупац има позаи мат и
мора време, главу и руке.

10
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Моје сузе
Глас но признајем и није ме стид
да чес то плачем кад сам усам љен;
срце ми срџба обу зима,
очи ми се нап уне сузама.
Дух ми оби г ра цел и свет,
и кад свој дом опет углед а,
на свет у лепше зем ље нема;
срце ми у грд има зак личе!
Дух ми се слатк им сновима да,
о словенс коме свет у сни;
најлепш и цвет за њега сав
варљива над а ми сабира.
Мозга ми се усх ит докопа
кад а зам ис лим свечан и дан:
слободна зем ља, слобод ан род,
и само Бог нам гос под ар.
Нех атн и роде, слуг у гом ило!
Из груд и бих ти срца чупао,
копц има бих дао да их једу,
пред светом спомен бих на вас зат ро.

5

10

15

20

Ви ми узимате слатк у наду,
за њу дајете отров очаја!
Глас но признајем и није ме стид
да чес то плачем кад сам усам љен.

Словеначка историја
Обу зме ме горк а жалост
кад се сет им домовине,
свем у свет у непознате,
ни од кога поштоване.
Златн им словом у повес ти
народ а се дел а пиш у,
ни гласа само од нашега
ни у прош лос ти ни сад а.

5

Ко се сећа нек ад аш њих
по бедној зем љи сах рањен их?
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Тихо јадн и унук корача
по јаднога прет ка гробу.
И кад а нам час већ куцне,
пок риће нас црна зем ља.
Ко ће још питат и за нас?
Ко се нама понос ит и?

15

Како род за родом гине,
то је повест домовине,
свем у свет у непознате,
ни од кога поштоване.

20

на избор
За бога се пећ и дај и клат и;
плат иће ти рајем црк а мат и,
кас но, а једном ће как ав доктор учит
кад, како, зашто си крв прол ио;
дај у боју за цара се клат и,
добићеш свак и дан двос труко пара,
и будеш ли зау век зас пао,
наред иће да те у слам и сах ране;
биј се за слободу, за домовин у,
нећеш стић и у рај ни у гроба там у,
ма не стајао, не леж ао, не седео, –
над зем љом ћеш боравит и тек јед ан трен.

5

10

Гори
Ти, горо, пркос иш столетној старос ти,
зуб времена се на теби не познаје;
кад се врат и на зем љу благо време,
тобом ће опет прош лу прос ут младост.
У цвет у сва си глед ал а народе,
у цвет у видел а њин успон и пад;
снаг у судбине ти нис и осећал а,
и сад ко нек ад лик је у тебе млад.
Кад се у хумц и црној ја будем одмаро,
и зелена маховина обрас те ми хумк у,
радос ног времена срећу ће уживат
и ведре имаће дане народ мој.
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Тад а опет у рух у расц ветаном
пролећн и ти ћеш поздрављат и свет,
тад а мој народ, горо, поздрави ми,
нов нараштај горд их млад ића и девојак а.
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ЈОСИП СТРИТАР

***
Најтеж и је од свих бол ова
у нес рећи се сећати срећних дана.
Данте

уз прозор смо ћутке били ослоњени,
кос је слатко певао у чести;
слат ко је у цвату жи ви ца ми риса ла
кад ју је ти хи за грлио мрак.
на поље хлад на роса па да,
по небу се звезда па ли жар;
љу ба вљу ди ше земља мла да,
љу ба вљу ди ше сва ка ствар.
Ћут ке погледа она у мене,
ћут ке погледам ја у њу;
око са оком ту се стопи,
стопе се уста са усти ма.

5

10

***
„Људи, зашто седимо ту спокојно?
пред нама се лаж, недело шепури,
бестид ност не кри је пред сун цем ли ца,
безбројни чопор грдоба се ши ри.
И ти заста ву диг ни нам тробојну,
нек све тло оруж је десни ца ису че;
дом нас зове, слобода и истина,
на пред, победа ће рат све ти кру нисати! –
ка ко? Шта ви дим? ни ко се не ми че?
пла ши вас, људи, непри јатељски чопор?
од већ вам се су протста ви ло сна га?
Зар се неће те за земљу бори ти?
Ра на за своју мајку боји те се?
на пред, па нек сам своје разби јем че ло!“
Бечки сонети, ХХIII
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***
Ви ми хоћете хришћани да будете? –
Са хри шћанством се не сла же гла варство:
Христос је љу бав учио – ви мржњу;
он је све тлост волео – ви сте за та му.
кротак, ми лосрдан он – ви ти ра ни;
богатство ви воли те – он си рома штво;
лаж је мрзео он – ва ма је лаж ју на штво;
по којој особи ни сте њему слич ни?
прога њао био он – ви прога њате;
он мир обја вљи во – а ви рат народа;
при творство он мрзео – ви му се кла њате.

5

10

Фа нати ци ви сте – а он бла го суди;
он је крст носио – ви њим се поштапате:
о, бежи те из хра ма, срам вас би ло!
Бечки сонети, ХLIV

***
Тмине по мојим стазама су пале;
о, благотом коме наде зрак још сија,
нове снаге му уморном телу даје!
а мене су све на де на пусти ле.
Извор, бези мено де те ди вље стене,
од ка мена се до ка мена проби ја;
Што је би ло, тан ка ми кри је мрена,
по све ту блудим без грд ње, похва ле.
Што је би ло, тан ка ми кри је мрена,
што ће би ти, нек там ни плашт огрне,
не ма ми ме на да – све је пра зна пена!
Где цвет ми прецве та ва без плодова,
гледам неосе тљив, све ми је без смисла,
одасвуд пра зни на у мене зја пи.
Растанак, 7
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***
Света је некад била, сад празна је реч пријатељ,
без при јате ља ја, дра ги при јате љу, жи вим.
Ти си послед њи био, сад си ме и ти оста вио,
што год вас је би ло, сви сте ме оста ви ли.
5
Тај и тај, не број, срце ми крва ви кад бројим,
сâм асм, су зно моје око за луд вас тра жи!
Зар земља зби ља нема ви ше места за племените људе?
Зар ће све питомо биље угуш ит и ненас ит
коров? –
Где је оно доба, о, где? Пуно нас је било за столом,
у млад им груд има нам свима био свети дух. 10
Чис та нам срца пламен је чист благот ворно згрево,
одушевљавао свим што је свето, правично,
лепо.
Око нам је зането глед ало у ведре вис ине,
где је сјајн и дом свет их, бесмртн их истина.
У мрачној низин и света леж ал а је под лост под нама, 15
крик и бука њена је јед ва доп ирал а до нас. –
Далеко од родног краја, за њега нам је срце горело,
њем у су биле пос већене све наше снаге.
Сав људс ки род је обу х ватал а наша љубав,
све патње, болове верно смо дел ил и с њим. – 20
Што да жалос тим срце? Нек ми облак зас тре
прош лост,
срећно доба је прош ло, цвет је свео без
плод а.
Благо вама, пријатељи, што сте рано оставил и свет,
срећно сте дос пел и у крај куд а ми срце
жел и!
На пријатељевом гробу, 2

229

ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

СИМОН ГРЕГОРЧИЧ

Сочи
Дивна си, кћери гора, ти,
брђанко бритк а као мач љут и,
олује кад а гнев ти зли
дубине бис тре не зам ут и,
брђанко дивна, ти!
Твој ток је нем иран и жив,
ход горс ких девојак а,
и јас на си ко горс ки зрак,
и глас на си ко пок лич јак
и пој млад их горштак а
брђанко дивна, ти!
Пос мат рам радо вал ти бодри,
тај вал жив, зеленомодри:
зелен ило ти траве струк,
ведрин у ведрог свод а лук
у бис тре смеша кап и;
на рос и сињег неба тог,
на рос и кланца зеленог
лепоте те се нап и,
брђанко дивна, ти!
Ти мен и си знан ица драга!
Кад дох ујиш кроз бор и брест,
са родног ми се чин и прага
да поздрав ми нос иш и вест –
у доље те нек’ те прим и бог!
Што глас но, мило шум иш, што,
док с гора још не прис пеш у до?
А кад продреш у дол ине,
што жива радост тебе мине?
Што теш ко пузиш и пол ако,
што туж ни су ти глас и тако?
Нап ушташ теш ко камен наш,
ту колевк у тал аса твога?
Ил’ знаш ваљд а да течеш баш
крај гробља нам словеначкога?
Неиск азан и бол трп иш ти!
А у том болу, спора и сетна,
суза ми се твоја учин и
огромна, истоветна.
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Дивна си, кћери гора, ти,
брђанко бритк а ко мач љут и,
олује кад а гнев ти зли
дубине бис тре не зам ут и!
Ох, али теби јадној прет и
олуја страш на, вихор љут;
добес неће са југа врел а
у равн ице плодне и сел а,
куд воде твоје нос и пут –
вај, већ се ближ и томе рок!
Над тобом биће јасан свод,
а оловна крај тебе туча
и крвав дажд и суза ток
и сев и гром – ох, бој што кључа!
Ту чел ик бритк и свуд ће сећ и
и крвава ћеш ти ми тећ и:
напојиће те наша крв,
прек ал иће те љута крв!
Спомен и се тад, Сочо млад а,
шта срце се од тебе над а:
Где буде која воде кап
што облак крије твој и слап,
што чува извор у план ин и,
што има травњак у дол ин и,
то све тад збери, грун и на дан,
нарас ти у ток ужасан!
Твој бес нек’ не спута тад ко,
већ гневна над бране се пропн и
и странце зем ље нам потоп и
на вал а узбурк ан их дно.
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натраг у пла нински рај
Под лозом боравим сад
у зем љи сличној рају,
срце ме горе гон и,
нат раг у план инс ки рај; –
зашто нат раг?
Нат раг у план инс ки рај!

5

Ту зелен су до и брег,
ту се цвеће већ буд и,
ту птичја пес ма се чује,
горе још пок рива снег,

10
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зашто нат раг?
Нат раг у план инс ки рај!
Глед ај тај дол инс ки свет,
те златне бреж уљке под лозом,
зар нимало те, нимало не мам и
Њино јуж но воће и цвеће?
Зашто нат раг?
Нат раг у план инс ки рај!
Зар ни то те се ништа не тиче
што мил и који те воле
довик ују ти: „остан и,
немој одовуд, немој!“

15

20

Зашто нат раг?
Не питајте зашто!
О, спомен на златне дане
вуче ме у план ине,
за њима срце ми туж и,
јер ја сам план ина син!
Онд а нат раг,
нат раг у план инс ки рај!

25

30

Њега нема
Цвеће је у врт у плел а,
певал а пес миц у глас но,
поруменел а је живо
кад а је пред њу стао.
„Дај ми цвет, дете лепо,
да га заденем на груд и,
за спомен цветак мал и
пре но што у туђ крај кренем“.
Кит у цвећа му је дал а,
са цвећем дал а му срце,
сама је остал а у врт у,
он у свет отишао од ње.

5

10

Цвеће је у врт у плел а,
пес ме певал а глас но, –
што више у врт у не рад и,
што више не пева онако?

15
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Девојч ица обара главу,
вене лице нек ад цветно,
нешто недос таје срц у њеном,
суза јој врућ поток лије.

20

Преко плота баштенс ког глед а,
много људ и врви мимо; –
девојко блед а, девојко блед а,
њега ниотк уд нема!

Свадба природе
Само сјај, о, чаробн и сјају над а мном,
тајанс твено горите ви, звезде!
Подм лађена зем ља свадбује ноћас,
ви свадбене јој ужеж ите бак ље!
По дрвећу, паш њак у отвара се цвет,
изнад цветн их домова играјућ и,
гле, свет безбројан, одевен шарено,
рођенче мирис нога маја.
То лагано јато духова цветн их
пред Богом сад бракове склапа;
дух божји му по вет ру благос лов шаље:
„Множ и се само, друж ино лепа!“
А на руж ином жбун у благо, слатко,
чуј, славујева пес ма се глас и;
сватовима цветн им ваљд а пева тако,
ако не слави жен идбу своју.
Међу срећн им сват има јед ан и усам љен
њишем с у мајс кој ноћ и;
у себи сто хиљад а чувс тава имам,
бојим се срце ће ми пућ и!

Ти мени сунце светло!...
Ти мен и сунце светло,
а ја сам месец твој,
од тебе светлост добијам,
од тебе ват ру сву.
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Док твоја светлост ми сија,
светао ми је лик,
кад а ми твој сјај зађе,
узме ме студен и мрак.

5

За тобом вечно се вије
пом ис ли мојих пут,
зачаран дух те прат и
вечно у стоп у свуд!

10

Незнана сил а ме вуче
ка теби, слатк и створе, –
а не мог у те стић и
ник ад а, о, ник ад а!

15

***
Дивна ноћ!
угаснула све тлост да на,
звезда безброј и месец сја, –
бе лода ни бож ју сла ву,
божју моћ.
Ниједног дах а!
Ниједног лис та да зат репт и,
мирно се у сребру прес ијава;
њише свем ир што слатко спи
покој тих...

5

10

Чуј, с вис ина
наједном одјекн у гласови дивн и, –
биће звоњава тајанс твена
с рајс ких торњева.
Анђел и тамо
са звездама свима складно звоне,
јас них светова хармон ију
јављају нам.
Чујем тај глас,
у слас ти надземаљс кој душа ми плива,
свем иру и творц у дух се диви,
њиховој снази и лепот и.
Изнад светова
вечн и круг благонак лоно глед а,
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руке преко гран ица светова шири
за благос лов.
Пуно срце
разу ме склад свете ноћ и,
искрене сузе му блис тају у оку,
у сузама – звезде.
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30

Ја створ јадн и
блажен сам ту у чаробној самоћ и;
ипак срца се чеж ња дог раби:
„Да ми је горе!“
Цар светова
часом обори звездана подручја,
дигне зем љу, своје подножје;
осећам већ сласт близине божје,
Његов дух.

35

Божја сило!
Као да сам на небес ком праг у
осећања ме обу зимају блага:
свима вама, драг и и недраг и,
лак у ноћ!

40

Предс мртнице, I

Разведри му звезде тамне!
Тих а поноћ зем љу крије,
сетном ирн и – раван и луг,
блед и месец тамно сија,
све около спава, сања.
И мад а сан све пок рива,
срце моје јоште бди,
не блаже ми њега снови,
дух суморн и мој не спи.

5

Клеч им ноћу ту на брег у,
липа шум и над а мном,
глед ам звезде, узд ас и врел и
кипте из душе до неба:
„Ова само молбу прим и, Вечн и,
ох, не мол им за себе,
мол им се за дом нес рећн и:
разведри му звезде тамне!
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покајничка ноћ
Поноћно звоно са висок их торњева
снаж но је забрујало!
Утишао се глас виол ина,
свирач је одг удео!
Играл ишта и позоришта
свуд а се зат варају,
а у отворена свет ил ишта
свет се сак уп ља.
Гле, божји храм тамо сред равн и
до у небо се диже,
ој, божји храм тако прос тран
и усто диван тако!
Ко реке у море у њ ноћас
безбројне гом иле тек у,
чим свет ил иште се нап ун и,
зат воре се и врата.
Ту све у кад ифи и свил и
ноћас се размеће,
мирише све на измирн у
и златом се прес ијава.
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Бисера више но на дну мора
пред тобом искри се,
и више него звезда на небу
ту бис трих је очију.
Ту уђе гибак, диван стас,
ту год ина је, лица цвет,
ту зем ље сласт, богатс тво, част...
О, ти прес рећн и свете!
Него чуј! – Нек и дух ми викне:
„Све што их пред собом вид иш,
као покојн ике обележ и
пепелом тим ноћас!“
И ступ ио сам пред жрт вен ик
ко да сам свештен ик био,
пепео од мас линове млад ице
црк вењак је ставио на њега.
Пепел а сам тад а на теме
најп ре пос уо себи,
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утон уо у мис ли неме;
само Бог их је чуо.

40

Позвао сам тад а гом иле
и прш ле су жагорећ и,
миропомазах им чел а
претећ и опом ињућ:
О, греш ниц и помазан и,
доле крун у и скерлет,
јер бићете сви прин уђен и
пред смрћу саг нут главу.
Ви сте сад народ има страх,
и вас ће страх помет и,
то жез ло прах, прес то прах биће,
ви бићете прах, пепео!
Ви који благо течете
на крви својих ближ њих,
који сиромахе ништите,
и ви прах ћете бит и!
Ти, руљо, што вребаш дан и ноћ
да брата у замк у сплетеш,
у смрт и замке се хваташ,
прах бићеш и пепео!

45
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И ти што умом, год ина цветом
сад весео се горд иш,
гле, пре него што се скрун и цвет,
прах бићеш и пепео!“
Дош ло је тушта и тма стад а,
да ли ће ико умаћ и?
Не, свима сам укоп потп исао:
„Прах бићете и пепео!“
Напос летк у још рој прис коч и
безбриж на, јас на лик а,
чист као анђео небес ки
и лепш и од цветова.
Зап лак ах над том лепотом,
та и она биће стрвена!
И њих сам... дрхтавим гласом
обележ ио за смрт...
Свршено! – Није! – Чуј, тамо врата
јечећ и заш крипаше
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и нове гом иле у божји храм
кроз њих придол азе.

80

На њима ни сребра ни злата,
и блесак им незнан,
на лиц има туж ним се назире
само траг суза и рана.
То вам је свет сиромах а,
ћутке је напољу стао
и мирно чек ао да Гос под
мес та и њем у да.
Сад кад може да прис туп и,
корак убрза свој,
а ја познадох паћен ик а стадо,
ох, био је то – народ мој!
Оставио сам тад а пепео,
упро поглед у те што клече,
за благос лов руке дигао
и уск ликн уо снаж но:
Горе само, напаћен и народе мој,
до данас гажен у прах у,
пок ајања дан већ није твој,
твој је – уск рса дан!

85

90
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на оба ли
На обал и стојим у море заглед ан:
под а мном љут ит и вал и
грме о камено побрежје;
до неба прш и магличас ти дим,
у лице прште пене
са камене стене;
а стена камена
остаје непом ична.
ни ја се на ивиц и не мичем,
олуји пркос им, ист рајан!
Као у стен у тал ас и, судбине вихор
о мене туче;
а дух се понос ни не савија;
Можеш ме уништит и, повит и ник ад,
разбес нел и вихоре неп ријатеља ми усуд а!
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За олује
Смилуј нам се, смилуј, Боже,
спас и нас јад а, невоља спас и!
Гневна неп ријатељица прет и
у облак а сивих плашт завијена;
њена реч – гром раст утњал и,
а њен поглед – муња пламена.
Реч и гром и муња очију
небеса и зем љу пот реса.
Под плаштом нос и скривен бич,
ој, бич од леден их зрна исп летен!
Јаој, ако га љут ита дигне,
ако њим ошине поља плодна,
јаој нес реће!
Гле, тамо по пољу сет ва млад а,
исх рана наша, наша над а,
под теж ином се дрво саг иба,
гле, неж ни цвет у младу врт у,
пламен и сок на винс кој лози
плаш љиво поглед баца на небо,
и све се вије, цепт и све,
све се боји бича што прет и.
Смилуј нам се, смилуј се, Боже,
спас и нас јад а, невоља спас и!
О, тебе оца призивамо,
чуј сиротог сељак а молбе,
сас лушај наш плач и узд ах и врисак,
не уништи жуљеве вредн их рук у!
Трепн и – жар муње ће се угас ит и,
прст дигн и – гром ће умукн ут и,
заповед и – бич ће се расп лес ти,
пожел и – лед ће се растоп ит и,
и рук а малочас што је прет ил а
благос ловом ће нас орос ит и.
Смилуј нам се, смилуј се, Боже,
спас и нас јад а, невоља спас и!
Узалуд!
Небо му молбе те не чује;
вихор страшан
гором и пољем грмећ и дох уји,
ледено зрно у сет ву баца
облак таман, –
крај је цвет у и врт је обран,
239

5

10

15

20

25

30

35

40

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

јаој нес реће!
Обазре се сељак на стрте наде,
обазре на синове, кћери младе,
и дивљи бол, бриге страш не
оцу се у срц у разбес не, –
теш ко теби, јадн и сељаче, теш ко теби!

45

Мој црни плашт
Мом црном плашту се смејете,
а – да ли га схватате?
Схватате ли рос у у овим очима
којој се потс мевате?
Гом иле кроп им овом росом
што ми низ лице тече,
и плашт којим се огрћем
за покојн иком нос им.
Није ми умрл а мат и још,
ни отац умро није,
за сес трама ни за браћом ми
срце не плаче још.
Још драге моје живи Бог,
и зах вал ан сам му,
а у гробу леж и мног и мрт вац
кога оплак ујем.
Правду су у гроб ставил и,
крај гроба био сам ја,
гробари су попевал и,
а сузе лио ја.
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Сах ран у братољубља видех...
Кад се зат ворио гроб,
смејал а се је пратња цел а,
умирах од бол а ја.
Врл ине су сах ран ил и...
– о, и то дочек ах! –
и на гробу играл и су,
ја горко плак ао.
Радост ме тад а нап ус ти,
дух ми обу зе мрак,
горч ина у душ у леже ми,
не бејах вед ар већ.
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Тад а обукох, још млад,
жалос но рухо то,
на гроб врл ина, снова, над а
сузе ми тек у сад.

35

Човека никад
У рад ион иц у сам глед ао твоју
који сат вори бића без броја!
Тајанс твено снује рук а твоја:
нигде пос тојане нема ствари,
а ниједна праш љик а не пропад а.
У рад ион иц у сам твоју глед ао
и видео стално окретање,
живот што се стално претаче,
поново рађа и обнавља,
из бића у биће преображ ава,
а смрт и нигде не опазих!
Безу мн и свет плач ућ и туж и
кад цвет се скрун и руж и мирис ној,
кад између драг их му ко
окове дух а полож и у гроб,
та умро му је рођен и брат!
А – смрт и нема!
У рад ион иц у сам божју глед ао,
тамо видех преобличавање ствари,
а смрт и не видех!...
Мој зачетн иче, који ме створи,
варн иц у дух а распал и ми,
у зем ље оклоп зат вори је, –
зашто, ти знаш! –
Кад а глинен у тамн иц у смрвиш,
нећу умрет и!
Него ће дух у нарас ти крил а
која ће из дол а суза и заблуд а
за тајанс твен и развит и пут, –
куд а? Теби ће хитат и усус рет,
да једном твоје зглед а лице,
да зглед а лик као сунце јасан,
лице љубави и истине...
То ће зем љу пред ат и зем љи,
и свет ће за ноћ заборавит крај
што скрива остатке те.
И није ми жао. Свет нек заборави!
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Ти га нећеш заборавит и!
За нову ћеш ствар мој прах узет и, –
за коју? Ја не знам.
Ти си гос под ар.
Али једно те мол ит и смем:
од прах а цветн ик ти одгаји,
пок лон и луг у певач иц у,
ма коју било саздај ствар;
али ко би као ја на свет у
морао осећат и и трпет и,
разапет између сумња, заблуд а, –
човек а – не саздај ник ад!
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АНТОН АШКЕРЦ

Моја муза
Моја муза није неж на
бледол ик а гос пођица;
већ девојк а огњевита,
Црногорк а и Спартанк а.
Моју Музу нећеш срес ти
да сања на месеч ин и,
она вол и јас не дане,
вол и вреле сунца зраке.

5

Нит и моја Муза плаче
због светс кога бол а бритк а,
на рад само она зове,
он јед ино нас ће спас ти.
Левом зубљу, дес ном ханџар
увис диже моја Муза,
обас јава там у клет у
и војује с тиран има.
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Три путника
То иду сап утн ик а млад а ми три,
по стази што се равн ицом скри.
Поход ил а је вил а Вес на наш свет,
крај цвета засад ил а шарен и цвет.
„Ти, зем љо прек рас на! први рећ и ће,
на свет у има ли још так ве једне?“

5

А друг и: „Домаћ и крају, предраг срц у мом,
ти наш си рај ту, наш словеначк и дом!
Још драж и од зем ље мен и је род твој,
мој народ што ту пребива, народ мој.“
А трећ и – ћут и. А зашто суза та?
За радос ти или за бол она зна?
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Бродар
У крш номе корит у свом
Сава ваља валова лом,
у наручје их Дунава гања.
Ти чун је уз обалс ки кам,
у чун у сед и рибар сам,
на вес ло се ломан нас лања...
„Хеј, старче, вес ла узми сад
па ако си живот у рад,
кроз шумн у превези нас Саву!
У Турс кој пус тог злата руј,
то плата теби биће, чуј...
А нећеш ли – скид амо главу!
Већ ћуте пољане и луг,
и славонс ки дуг сал аш ту
у спавању кратком поч ива.
Док моћ мрачна око нас бди,
пос лат и смо пронаћ и ми
наш душ ман ин где се сад скрива...“
Ни дук ат нећу ни њих сто!
Зар треба ком рибару то?
Превеш ћу вас, не траж им благо!
Додуше стар сам, вид иш сам,
ал’ живот нећу ноћас да дам!
Услуж ит и вас ми је драго!“
Од обале већ лет и чун
тих турс ких извидн ик а пун...
А рибар мрк и глед а будно
то воде ковитлање зло
што радо вуче чун на дно
и гута га пох лепно, жудно...
„Што си храбар, брод ару, ти,
кроз воду возиш која ври;
где так вога још има близу!
Пох вал иће наш главар нас,
и даће крас ну пуш ку, пас,
ћил ибаре на дугоме низу!“
„Ту смо!“ он ће, на лиц у мир,
а вес ла бац и у мрк вир...
Ту дар се ваш и мој спрема!“
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И Савом само мин у траг
и крик се још чу: „Ђау р, враг!“
па опет свуд тиш ина нема...

40

пролећу
Поздрављам те, Пролеће, из срца свег,
утехо што зем љом блуд иш!
Ти буд иш у живот пољан у и брег,
љубав и радос ти у људ и!
Вес ниц и твоји су без броја, то цвет
и пес ма је, пупање грања;
све пес мом и цвећем тебе слави свет,
ускрс у из смртног спања;
Шта ако природ а празнује тај дан,
ако се подм лађује то доба!
Кад би наш народ, народ жив закопан,
устао из столетног гроба...

5

10

Ми устајемо
Ми устајемо! Вас је страх?
Што тако гал ам ите?
Словена се бојите?
Осећате ли савест злу?
Савест вам стис ка пес ниц у?
Страх вас освете наше,
вас мноштва безбројна плаше?
Ми устајемо! Криво вам?
Ми устајемо смес та
у живот светли, нови.
Није нам драг спавања мрак,
обу зима нас полет јак;
за нама дан и су таме,
слободе зрац и нас маме.
Ми устајемо... Крајн и час!
Нама се не умире,
живет и нама се хоће!
Својом се дижемо снагом сад,
иако народ ми смо млад:
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Шта учи прош лост, рец и!
Свет остаје – на дец и.

20

Ми устајемо, устајемо ми!
Па ви бучал и јоште,
ви још вик ал и тако!
Тај љут ит и зашто вам глас?
Ви збиља се бојите нас?
Нап ред ак и прос вета
наша ће бит и освета!

25

Винска бајка
На Слатком Врх у по берби у клет и
до три ми бурета вина;
спе чудн и духови сред тих кован их,
тих храс тових јунач ина.
Задрем’о у поноћ винар сморен.
Шта то из подрума гргòри?
Шта шушти, шапће у бурет у првом –
то винс ки дух њем у збори:
„У туђин и ми се прос тире поље,
низ пље гре цес та сива;
крај цес те стоји усам љена крчма
„Под липом“, весел а, жива.
Возаре ће богате пут нанет и.
Кад ти даду злата кесе,
пар коњица жус трих низ цес ту белу
доћ и ће да ме однесе.
За столом седеће путн иц и тамо,
и старц и и млад и људ и;
и многе пуне под ић и ће чаше,
живн уће уморн и уди...“
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И спава и слуша то винар стари.
Слатко и уху гргòри!
Шуш ка, шап уће у бурет у другом –
то друг и дух му збори:
„Монас и ће из град а доћ и по ме,
у клет спус тит и дубоко;
и сваке зоре у пут иру ће ме
нос ит и црк вом високо.
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Монас и ће зас тат и крај олтара,
и читат и оченаше;
као крв Спас итељеву свак и
пиће ме из златне чаше!...
Све слуша старац пророчанс тво тајно,
дивно у уху гргòри!
Шушти, шап уће у бурет у трећем –
глас одушевљен му збори:
„Дома остајем рад ије ја. Куд ћу
по туђем свет у блудет и!
Где сам младос ти моћ сис’о из зем ље,
ту ћу сад а и дозрет и!
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И доћ’ ће дан и оживет и дом мој,
и славља ће бит и крас на;
из грл а ће се заорит и муш ких
кроз дол ин у пес ма глас на:
„Да живи бог чаша наш их сок златн и,
сва словеначк а нам вина!
Да живи, ко њих даде, зем љу свет у –
живел а сва домовина!“

45

Словеначка легенда
„Отварај!“, пред рајем зач ује се глас,
па неко тад стаде да лупа...
И већ са кључем заден ут им за пас
на врата свет и Петар ступа.
„Ти, душо божја, ко си“ пита вратар
и мери од главе до скута...
„Словенац пон изни, жел им неба цар
до рајс ког да ме пус ти кута!“
„Словенац! Ох, радо верујем то све!
Зацело код вас је много беде,
свак зато радо оставља зем ље тле
па брзо нама горе греде.
Ту свак и ћете пронаћ и сталеж, чин,
све вел ике и славне људе,
а вашега јаднога народ а син
понајчеш ће мучен ик буде!
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Пре но што отворим наш свет и рај,
где вечнос ти гран ице стоје –
опрос тите код нас је тај обичај –
да име кажете нам своје!“

20

„По словеначк и зовем се Примож Трубар,
ту може ли ме когод знат и...“
А Петар се нас меја: „У реду ствар!
Ту чек ај, сад ћу да се врат им!“
Одблес кује, светли се небес ки шар
од дивн их треперавих луча;
пред зван ице неба, небес ки вратар
прис тиже се хрпом кључа:
„Гос под ин нек и остави сузни до,
пред кућу се заус тави ову!
Пон изно мол и да уђе под наш кров,
а Примож Трубар га зову!“
„Шта? Трубар?“ рече бис куп Текс тор. „Е!
Трубара смрт се тек сад так ла?
Зар данаш њега тек он прем ин у дне?
Зар није већ у огњу пак ла?
По домовин и он је нек ад а свој
раш ирио враж ије мреже;
због пас тве са мном заподео бој –
и овце ми сташе да беже!“
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„О, боже!“ болно узд ахн у Томаж Хрен.
„Шта Лутер словеначк и ту иште!
Од њега ни ту немам мира ни трен!
На дно опет, у чис тил иште!
А књига је зацело донео лом –
то словеначко – Свето пис мо;
и пећ и су се бориле са тим злом,
а жал им – све спал ил и нис мо!“
„Пом ис лите“, Сломшек под иже глас,
„пом ис лите, очеви свет и!
Отк ад Примож умре и остави нас,
три век а прође, време лет и!
А вере његове зат ро се је траг
у моје још дане и часе...
Предл ажем на рајс ки да се пус ти праг,
да брат се наш зас луж ни спасе!
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У језик у прем илом народ а свог,
о, чујте, он први нам писа!
А грехе што поч ин и, опрос ти бог,
пок ајн ик у бог их све збриса!“
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Ој, как ва диже се преп ирк а и спор
по рајс ком словеначком крају!
И друг и се стал и скуп љат и у збор,
сви рад и да још штогод знају.
С Јерон имом нау чн ик Авг ус тин, гле,
смејућ и се ту разговара;
Викторин, бис куп, с Квирином шап уће,
пок азује Пет ра вратара.
Метод ију, Ћирилу Никол ај,
сам папа, лица ће строга:
„Е, браћо предрага, кад ће свађи крај?
То славна словенс ка је слога!“
И анђелц и златн и летају у круг,
са паперја подух ује ветар...
На праг у, без дах а, кол ико је дуг,
к’о укопан зас тао Петар...
„Мир!“ са прес тол а високог свога бог
викн у узнем ирен том буком.
И Словенце све утиша часа тог
па вратара дозива руком.
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„Због грех а је ваш Трубар у пак ла дну
прет рпео јад од свих гори,
од данас нек радост с вама дел и сву
за добро што на свет у створи!
У језик у вашем први он је вас
нау ч ио певат и псалме,
сад вечно ће Словенц и, на сав глас,
својим „Свет и, свет и!“ да ме хвале...
И кључ заш крипа и рај ту је, гле,
и Трубар пон изно прис туп и...
Бог заповед и (мног им на јаде зле)
са славном браћом да сед и на клуп и.
И Прешерн му први приђе кроз врт:
„Од мене прво слављен буд и!
Од народ а ти отера ноћ и смрт,
за стварање ти га пробуд и!“
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ати ла и словеначка кра љица
Краљ Атил а, страш ни војн ик, Хун,
млетачке углед а равн ице;
и жудње вреле он је за њима пун,
порас тоше му зазубице.
„Већ прођох доис та дос та света ја,
и подјарм их га својим мачем:
а дивн ије зем ље него што је та
богме ми се рук а не таче!
Нек буду моје та лепота и крас,
та држ ава дивна словенс ка.
Отет и је није теш ко за нас,
у краљице је рук а женс ка!“
И Атил а рече, зат ресе им дом,
и сва раван је буке пуна;
то није зем љот рес, није с неба гром,
то топте бес ни коњи Хуна!
Скак авц и пал и у Млетачк и до,
ждеру, пас у, не знају шта би;
дивља и гладна руља Хуна је то,
што краде и плен и и граби.
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По зем љи млетачкој свуд а пож ар, крес,
ој, светли безбројн и пож ари;
нек бог вам се смилује, стиша тај бес –
горе ваш и домови стари!
Звери хунс ке повад иле нож и мач,
ораче клале низ поље.
Чуј њихов крик и зов, узд ах и плач!
То звериње људс ко их коље.
Крај Над иже бис тре влад а сад Хун љут,
пред њим нема зак лона, зид а.
Где војс ке домаће сад је тврд и кут?
Где ли је сад краљица Вид а?
У стењу где зија пун понора крас,
где се шири Ландријс ка јама,
ту војс ка краљице Виде траж и спас
и она се ту скрива сама...
Пред Виду тад дојах а Хун, кос мат вàс:
„Или сама с војс ком нам пређи,
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или ћеш у скори пог ин ут и час,
паш ће војс ка од глад и, жеђи!“

40

„Ја глад и се не бојим, не прет и ти!
Већ узми на дар тај мех жита,
рођац има својим се врат и с њим,
ако вам војс ка није сита.
Чуј, кол ик и је у мех у зрна број,
тол ико врећа још имамо,
потајно ми њих донос и народ мој,
живи вам се ник ад не дамо!“
И сам се Атил а уплаш и краљ
од храброг одговора Виде;
остави Млетке па нек уд а у даљ
дугога носа отиде.
Кад Вид а опет хтеде да пече крух,
сву брига је обу зе црна:
Атил ин извидн ик однео је, чуј,
и пос ледњу мериц у зрна.
Та тврђава се још и данаш њи дан
свуд назива Ландријс ка јама;
те подсећа кад а Хун је отеран,
и краљица побед и сама.
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на ка лемегда ну
Беог рад

Крај мене се шири врта цветног мир,
у граду за мном хук а права;
венчања дан празнују свој
ту пред а мном Дунав и Сава.
Ту сањам... Чуј, коња из даљине бат
све ближе дол ази и ближе!
Све ближе... Под а мном свет дрхт и к’о влат,
бес топова, пушак а стиже!
Све ближе и ближе... Већ вид им сав рој.
Гле, блеште у сунц у сеч ива...
А рогови бучн и објављују бој...
Шарен и се гом ил а жива.
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Ту високо вихори Мадон ин стег,
крст златн и на врх у му сева;
и барјак пророков, пободен у брег,
на њем у сјај српа месечева.
Ту „алах!“ онде „Хрис тос!“... Ко од њих два
избориће победу сад за се?
Не бој се! О прош лос ти ту сањах ја,
видех старе дане и часе.
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Европо, тако чувал и смо те ми
кад дивљи дођоше удари;
ах, тако млад и изг ибос мо сви
ми југос ловенс ки – варвари.

ка мен међаш
Сајам би жив. Прод аде и он Тал ијан у
тамо волова пар.
Окас нио је. У позну, мрк лу ноћ
сам иде кућ и.
Хм, веле, није баш сиг урно
овуд а ноћу!
Путн ике, веле, нешто чес то плаш и
на друм у том.
Та Март ин вам је нек ад војн ик био,
чувао страж у,
слушао кад избија свак и ноћн и сат, –
па да се плаш и сад?!
Још код Кус тоце не побојах се смрт и,
у очи глед ах јој, –
зар сад као дете да уздрхтавам
кад лис так шуш не?!
Стиже до своје шуме... Чуј, из мрак а:
„Јаој, куд а бих с њим?“ –
„Шта? – Ко си, човече? – Где да спус тиш, питаш? –
Ех, где си узео!“
„Узех између свог и твог имања
међаш, ето, тај,
померих га тајно на твоје имање
за хвата два!
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Ох, и сад, отк ад дух ми узлете
на онај свет,
нат раг га нос им, овај камен клет и
ваља већ сто лета!
„Ох, терет је то!...“ Зас ветли се: путем,
стењућ и пред њим,
згурен корача сусед Вид, на плећа
међаш упрт ио...
Та Март ин вам је нек ад војн ик био
и бојао се није...
Како ноћас кућ и стиже са сајма,
ни сам не зна!
А чуд ан глас му донесоше сви
кад сван у дан:
„Синоћ је изненад а умро сусед
најближ и наш – Вид!“
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последња стра жа
По стази ступа строг и мрк,
у ињу му брад а и брк.
Из светлог дворца у тај час
свирк а чу се и људс ки глас.
Главар посаде, генерал,
грађанс тву ноћас даје бал.

5

Шампањц у чаша не знаш број,
ковитла се парова сто.
И обас јава свећа ред,
сад млад лик, сад зат иљак сед!...
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Хеј, леп је и олује плес,
њен под ивљал и зем љом бес!
Играч ица бура и снег
колутају, плеш у низ брег.
Олуја шиба, ветар љут,
он чува пал ат у, чува пут.

15

Још ноћ да прође момк у том,
а сут ра свој ће видет и дом!
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Што више зла одм иче ноћ,
то јача бива вет ра моћ.

20

Мраз брије, реком диже мост,
крв пром рз ла, пром рз ла кост.
А он на страж и тамо, ту,
кроз мећаву корача злу.
И срце сања сан драг, дуг,
све мис ли му лете на југ;
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на југ у родн и сунчан крај,
где љут и мраз не стеже тај.
Заборавиће пуш ку, ров,
под родн и кад се врат и кров.

30

Нек налеће пах уља слет,
и зас пе дворац висок смет!
Нек рас те снег, лед а лом!
Он је већ тамо – вид и дом.
Под прозором је драге сад
и у очи је глед а млад.

35

Ах, јуж на ноћ и, дивна ти!
Кад би могла не прес тат и...
„А кад а сване бел и дан,
довеш ћу ти свате пред стан...“

40

Већ свиће... Чуј весеља шум,
одзвања свирком двор и друм.
Док шум и плес кроз час тај ран
смрзнут и војн ик већ не виде дан.
У снег у, с пуш ком задњи пут,
на страж и стоји мртав, крут.

45

Стари град
Ту горе, на стенама стрм им
опус тео диже се град;
друг му брш љан, вет ри што плове,
а гос под арице му сове,
гос под ар шарен змијс ки гад.
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На врх у сам бивао чес то,
даљ глед ао, облак а лет...
А кад у пом рч ин у црн у
зидови се стари огрн у,
не бих горе ни за сав свет!

10

У селу звоно тек оглас и
на сав глас мирн у полуноћ:
Гле, собе светле из даљине,
све у сјају чаробном сине,
врат и се прош ли сјај, и моћ.

15

Са пријатељима у дворан и
гроф уз гозбен и сед и сто;
украј њега девојк а сел а,
грл и је грофа рук а свел а,
а другом чаш у диже он.

20

„Не бој се!“ теш и је стари гроф,
„не бој ме се, девојче, ти!
Ох, навић и ће ти се душа
да град а мог весеље слуша;
предрага моја љубави!“

25

И здравица се зач у глас на,
гле, свак и му наздравља друг;
и дивља руља виче, пева,
и плаче међу њима дева,
па у смех тад удари дуг...

30

Чуј, ко то ту доле под градом
гал ам и, чији је то крик?
То отац се оружја лат и,
он ћерк у би хтео да врат и –
ој, вид и њен уплак ан лик!

35

И брзо утиша се доле
пред прагом увређен и кмет...
А крвн ик покорн и главу
сад донесе горе крваву
пред пјан и у дворан и свет...

40

И сеос ки огласе петли
да зора већ довод и дан:
Док тренеш само, блесак згас не,
авет и се изг убе јас не –
и пуст је опет грофов стан.

45
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Бајрамска легенда
Шарена гуж ва... Полелеј лије светлост
на турбан до турбана бел и, на фес.
Ноћ је у вел икој џам ији у Мек и
дочарал а бајрам у дан јас ни, у крес.
Ти Алах у, само знаш отк уд а су све
стигли пок лон иц и пред тај свет и трон!
Сад а су ту куд а их је пророк звао
и чин и им се – међу њима је он.
На пред ик аон иц и млад и је имам
баш доч итао из корана слог;
и пок лон ивш и се верн иц има нест’о
нек уд а сред људ и мноштва шареног.
Свечано је звон ил а за суром сура,
жреца је слушао ноћас народ сав;
о блаженс тву рајс ком говорио му је...
Алах у, суд ија си строг али си прав!
О, Мух амеде, по смрт и обећаваш
рај у којем у тек у млеко и мед
а праведне по тим вртовима цветн им
двори црноок их девојак а ред...
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Гле, ту размаче се гом ил а шарена!
Између људ и се проби пок лон ик млад,
на пред ик аон иц у се попе горе,
па, непознат свима, проговори тад:
„Наш Мух амед добри се вара, о, браћо!
Нек на небу сам рајс ки ужива сјај!
Не тек по смрт и, на оном тамо свет у,
већ овде на зем љи ми хоћемо рај!
Вол имо се, браћо, овде за живота!
У рај прет воримо кутак света ми!
Љубав – то је средс тво чаробно, свето,
што може и зем љу у рај да створи.
О, тад а земаљс ке среће сунце неће
грејат и само избран их мал и број;
кривице тад неће брат чин ит и брат у,
стишаће се на свет у крвави бој.
Тад љубав златн у ће род ит и слободу,
неће се чут и срамн их ланаца звек, –
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већ неће бит и тирана ни робова,
сви биће ближ њи, нас таће братс тва век!

40

На небес има ће нам завидет и пророк,
да нама на зем љу дође биће рад;
на зем љи ми ћемо имат и небеса –
рај прави ће на њој проц ветат и тад.
То Енглез ми нек и у мом крају рече...“
Тад граја се под иже под свод а лук,
те незнан и свој говор не заврш и;
у џам ији поче преп ирк а и хук.
Овде су пљес кал и говорн ик у смелом,
и слагал и се с њиме до у влас;
а тамо га друг и кривоверцем звал и,
„Отпадн ик“ вик ал и љут ито, на глас...
Крај гунг ул и учин и дервиш стари,
говорн ик у се попе горе тих,
саж аљиво му се заглед а у очи,
за рук у поведе од бук ача свих.
„На зрак, синко, пођи, теби одмор треба...
Болес тан си, драг и! Болес тан, зар не!
Пут далек, на пут у опас нос ти разне...
Та, пођимо на зрак из те запаре!

45

50

55

60

Светица
Ни у коме није календ ару
зап исано твоје име, жено.
Ни на ком олтару твој кип неће бит и,
мучен ице, свет ице Јелено!
На гробу твом ако се ипак кад
и чудо мож да догод и које,
ко да плат и да тебе упиш у тамо
где свец и и свет ице се броје!
Ти богата нис и бил а, нис и,
ни краљица ни царица танк а;
две њиве само си имал а и избу,
ти, суседо, бил а си сељанк а.
Од јут ра па до мрак а свак и дан
ти труд ил а си се као пчел а;
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за своје си трпел а и брин ул а се,
и кућ и рад ил а, поље жел а.
А твој муж, изел ица лењива,
у крчм и чам ио сваког дана;
и око поноћ и бат ргао кућ и,
сретал и га под ивљал а, пјана.

15

20

Кад се наједе и кад отпоч ине
то звере све обес но и здраво
за зах валност те наруж и и опсује,
и прет уче сурово, крваво...
И кад а се не врат и преко ноћ и,
ти теш ко си брин ул а куд лута,
и траж ил а га свуд а и нал азил а:
у јарк у ком спав’о је крај пута.
А кад би га с муком донел а кућ и,
због тога се на тебе разјари!
И опет те изг рд и и наруж и те
и још за дод атак ошамари...
Ти, суседо Јелена, муке си
све трпел а и сузе си лил а...
Ах, и год ине си сваке му редовно
ти по једно дете још род ил а...
Дан сличан дан у био ти је увек!
Блаж, твој муж, је пад ао све више...
А испод сламне стрехе су ти се деца
множ ил а, било их је ко кише...
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И дошао ти је крај, сам судњи дан...
То ноћ вам бејаше неч увена:
Сељац и су хитал и да виде призор,
где леж и исп ребијана жена.
Умирал а си у изби празној,
између деце, на леж ају худом.
Убиц у муж а страж ари су одвел и,
да одговара право пред судом...
И изд ахн ул а си... Ми сусед и
сви редом да си свет ица знамо!
Мучен ичк а ти круна сад главу крас и,
иако беше сељанк а само...
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Свадба у луговима
За сто посед ал и сват и
и свирц и присел и уз пећ...
Хеј, што се весел и и час ти
код жупана, чуће се већ!
Код жупана за столом тих а
невес тица трепери све;
не сме да пос мат ра жен их а
па стид љиво глед а у тле.

5

Стареш ин и на дес ној стран и
жупн ик – ко уваж ања знак;
та почас ти свадбу у Кан и
нек ад и наш спас итељ чак.
И сродн иц и далек и, блис ки,
прис пел и су са страна пет,
да млад има пожеле среће
за овај и онај свет.
А који се реш ил и нис у
да дођу сам и на част,
љубазне им поздраве шаљу,
и дарова још цел и пласт!
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Уметн ичк и сложен их кита
и венаца има ту жбун;
кол ача омотан их траком
биће мож да стот инак пун.
Док ле ће стизат и ноћас
све лепша од лепше ствар? –
Још млинар донесе из сел а
свој мал и младожењи дар.
То стари је млинар Мохорко!
Знан је вама млин његов жив,
у дољи на поток у бис тром
где су иве и врбак сив.
У дољи на поток у шумном
вод а око точкова ври,
а млет и помаже Мохорк у
потс војк а, прелепа кћи.

25

30

35

„Шта, суседе, и ти са даром?“
У соби је пок лона ред;
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он уза се корп иц у неж ну
пред врат има држ и сав блед.

40

На дес но и на лево уво
млинар је стари давно глув;
он глас но прил аже свој дарак,
из свег гласа виче ту:
„И то је дал а да понесем!
Да прим и младожења сам,
и пред сватовима и младом
да корп иц у ту њем у дам!

45

И како га је завил а лепо!
О, Јулк а наша зна ту ствар!
Рек ла је пред авш и га мен и
да код вас остане тај дар.

50

Њиве, ливаде, виног рад, гај,
и пребел и добићеш дом...
Мој суседе, ноћу се гал и
невес тицом стид љивом том!
Богат и сте ви, пребогат и,
а ми смо вам прос јачк и сој...“
Обрте се млинар и оде
оставив пред жен ихом дар свој.

55

60

Поглед ају у корп у сват и –
к’о да је анђео жив ту!
Нал ик је на жен их а јако
и зато му се осмехн у!
Већ свирц и се смеју за пећ и –
смеју се виол ине, бас –
Невес ти крај жен их а лепој
образ је пос тиђен вас.

65

„Богу за леђима“
„Бог у за леђима“ дак ле!
Збиља је необично име!
Бог у за леђима сав крај
и старо то село са њиме.
Ја сумњам да и Алах зна
за село то од сто лета,

5
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план ином опкољен кут.
Ах, ту је збиља крај света!
Ту се не вид и царс ки друм!
Железница је ствар незнана.
Катк ад мож да лет и ту
ко сиђе са каравана.
Ту пијем вино већ дана три
код „Дебеле удове“ у башти,
за сточ ићем чамовим прос тим
жеђ гас им, пред ајем се машти.
Све улице сам прошао,
сви кут и су ми, канд а, знан и;
разговарао ту и тамо,
већ сви ме познају сељан и.
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И ја њих већ сувише знам,
фантас тичнога нис у дух а!
Све мис ли њима се врте
око џепа и трбух а.
О, паметн и су људ и то!
Ник ад не језде врх облак а;
разборито, по тврдом тлу
и трезних ступају корак а...

25

Трг празан стоји по вас дан.
И по ноћ и све тако траје.
По катк ад где зам уче во,
зањаче магарац, пас лаје...
На клуп и сед и крчмар сам.
Сав смешан, у сну да се снева!
Људ ина пуш и чибук дуг,
и на сав глас, широко зева.
Мујезин жалос но зове
на мол ит ву са минарета.
Пред а мном брезовом метлом
сам жупан улиц у помета...

30
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„Бог у за леђима!“... А, гле,
пред а мном чаша опет сух а!
Хеј, зашто дремаш, крчмару?
Пића дај! Је ли крчма глух а!
Е, тако... Крас но. А сад а,
и ти ми се прих ват и чаше!

45
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И причај как ве лепоте,
крај и сеоце има ваше!“
„На пример, да ли већ виде
змаја, гос под ине Павлих а?
Зверина грозна под план ином,
ту, на крај сел а нашег тих а!“
„Шта, змаја?!“ – „Да. Дец у гута,
по једно на дан зверк а пус та!w
Као та врата, кажем ти,
тај гад има вел ик а уста.
Већ навик ли смо на њега,
па нико о њем у не дроби.
Дашта!... Где ли је тај јунак
да на крај дође грдоби!“

50

55

60

„Та ја сам овај јунак баш
што од змаја може да спасе!
Сам одох тамо! Мртав је,
верујте, сут ра у те часе!“

*

И глед ало ме сут рад ан
разрогачено све село!
Све село змаја мрт вога
сад а је видет и хтело.

65

А он је леж’о, мртав тврд,
не диш ућ и ни ист их а.
Из безброј грл а чух поздрав:
„Ура, наш спас ил ац Павлих а!“
И стезал и су ми руке,
на плећа ме гом ил а узе,
и од радос ти сви људ и
у плач ударише и сузе.

70

75

И посад ише ме зат им
на коња зеленк а сед лана.
„Твој нек а је!“ – и далеко
прат ил и ме, до краја дана.

80

А кад сам се поздрављ’о већ,
још јед анп ут се жупан јави:
„Та причај нам на рас танк у
чим си змају дошао глави!“
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Ја му одговорим: „Радо!
од змаја сам пос тао јач и
кад узех глупост и досаду
што вас поваздан тлач и;

85

кад узех ситн ичарење,
завист између сусед а;
и сплетке код скуп их ваше,
и подметања сва од ред а;

90

све то на тигању спрж их
па отров тај у ждрело змају!
Он прог ута, истеже се –
и слобод а син у вашем крају.“

95

Радникова песма о угљу
Све дубље, дубље у понор доле...
Под зем љу вож ње бојиш ли се чудне,
док к’о у бунар слазиш, братац мој?
Шта, пукне ли жељезно уже тад?
И све то падне с врх а доле чак
дубоко метара сто... Није шал а!
Дет иње мис ли и дет ињи страх
Зар не, друже драг? Ко не сме, стреп и,
под зем љу нек не иде да траж и хлеб...
На дну. Као крт ичњац и ходн иц и
на све стране иду. Радн иц и се
к’о крт ице црне разил азе.
Све тамн ији, тамн ији бива пут.
Заг уш љиво је, дишеш овде теш ко.
Врућ ина рас те... Ближ имо се пак лу?
Да, нек има овде пак ао је;
у њем у горко иск уп љују грех
што желе да живе и да једу чак...
Под зем љом чкиље свећ ице бледе,
и трепте к’о плам ичц и над моч варјем.
У полум рак у тис кају се људ и
до паса наг и, млад и, спечен и;
и копају га, ископавају,
из тамн их јама под иж у на дан –
благо подземно, „црн и дијамант!“...

263

5

10

15

20

25

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Кад си зеленело, дрвеће ти,
и кад цветало – ко ће рећ и то?
И ко би знао сад имена теби?
А исто сунце као у наш дан,
то исто сунце грејало ти дебла,
то исто сунце љубило је твоје
крош њас те главе и врхове бујне;
то исто сунце бојило ти лиш ће,
то наше сунце бојило ти плод!...
Под сенком твојом хладном у тај час
још није радн ик поч ив’о уморан;
на стабло нас лоњен није пас тир
у свиралу своју дувао танк у;
на клуп и под зеленом стрехом твојом
још није седел а девојк а сетна
ни певал а пес му о љубави још...
Под тобом човек још није мис лио
дубоке своје мис ли и вел ике;
још није вечне тајне одгонет’о...
И човек није морио човек а...
А мног и је вихор хујао кроза те,
бес нио тобом, лом ио ти гране...
И времена те сах ран ио вихор!
Дубоко у тлу сад ти леже дебла
по гробљу тајном векова безброј,
све скамењене, пус те мум ије,
све тел а без живота и крви
к’о у пирам ид и краљеви славн и...
И даље крт ице рију под зем љом
и изг рћу дивовс ке крт ичњаке
из дубине тамне, из дана у дан.
А лица су им гарава и црна
и с чел а тече млазевима зној...
Пот мул и чујеш часом разговор,
па узд ах, клет ву, шалу или смех...
Одјекне из даљине динам ит...
А пес ма глас на не чује се туд...
Свет иљк а блед а светлуца крај пос ла –
а около је свуд а гробна тама.
Док горе на врх у приг рева сунце,
У мору светлом природ а се купа;
и трава, жито, дрвеће зелен и;
и руже многе цветају у врт у!
И човек рад и, скапава рад хлеба;
али скапава испод светлог сунца...
264

30

35

40

45

50

55

60

65

70

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

Нап ред, нап ред!... Преморен и и гладн и
изл азе из јама угљари,
стрт и, блед и као хапсен иц и.
По пут у ћутке корача чета њих;
лелујају се к’о да су утвари.
И сунце само њиховом оку
на подземн и мрак густ навикн утом
прејако и преблис таво већ сија...
Што њих се тич у сунце или дан!
На хлеб нас уш ни мис ли сиромах –
уживања, светлост, ах, то је за друге!...
Та идите! Већ вас обед чек а.
Под њим се збиља не угиба сто,
ни бавит и се ту задуго неће...
Та идите на јачање, на одмор
пред нови теш ки рад!...
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Нап ред, нап ред!
И опет јама, понор ненас ит и,
ждере нове чете одморн их људ и.
И иста пес ма дан за даном...
Стојте!
Пол ако само, предрс ки угљари!
Под зем љом демон снаж ан спава скрит!
Теш ко вама ако га пробуд ите!
Он гос под ар је подземнога блага,
и он рудн ик а самога влас ник.
Теш ко вама! Освет иће се он
ако вас нађе, разбојн ике вас,
ако затекне вас лопове подле
да благо му узимате крадом!
А чувао их векове безбројне!
Он сам је знао за ризниц у ту.
Сам је пос мат р’о и сам забравио,
Сам с поносом се радовао њој...
И сад човек доп узи до ње,
тај створ подм ук ли, преп реден и, злобн и!
И оком је лаком им пос мат ра
и упрљаном дох вата је руком
па вуче на светлост тајно благо то!
Јаој, ако се шкрт пробуд и враг!
Упал иће гасове смртонос не
што их држ и сач уване за вас.
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Гром, блесак и пот рес биће под зем љом!
У пак ао ће прет ворит и јам у
и спал ит и вас зачас гневн и дух...
И тај дан ће бит и туж ан и грозан....
Из понора тамнога на зем љу
где сија сунце, било живота куца,
изнеће вас, другови, горе,
сам ртн ике, измењенога лик а,
у боловима страш ним, у јау к у,
вас умируће мучен ике рад а...
И паш ће вечер прес уморна, бритк а...
И гореће букт иње многобројне,
кроз мрак ће сјат и њихов крвави жар...
Низ цес ту ће се вит и спровод дуг...
До леса све лес црн и... „Мизерере...“
Зас тава радн ичк а с црном траком
одвеш ће вас вечноме миру тамо
под зем љу опет... Звона ће певат и
сва тако туж но да зап лаче камен...
Ах, шта ли ће казат и жене ваше?
И деца ваша шта ће рећ и тад а?
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Зимска романса
„Пет месец и?!... Чин и ми се тек мај
зна ложењу пећ и да стави крај...
Већ знате и ви снаг у лепе жене!
Ја волех њу, она завол и мене!
Кад врабац на друж иц у сме да мари,
ко би човек у љубав бран ит и смео?
Право на брак ко би му оду зео?
Природне су, веле, збиља те ствари. –
У мираз љубав ми тек донесе жена,
а ја њој дел ић својега – имена!...
Гос под ин суд ија, лепо је ту код вас.
Еј, топ ла пећ, еј, драга топ лота, –
као да свира ко пес му живота!
Друга је буктал а у кол иби код нас!
На кућу ветар леден и налеће,
по прозорима ледн и венц и, цвеће.
Смртно болес на она је леж ал а
што је црвима гладн им живот дал а.
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И ја у кућ и, суд ијо, без рад а,
без рад а и без нас уш ног комад а...
У човек у се срце окамен и
од живота тога где се само страд а.
И немог уће више беше мен и
трпећ и ћутке. Јурнем дворц у тад:
„Зам рзнуће ми дец у већ ноћ прва,
да пећ залож им, дајте мало дрва!“
„Кад им је хладно, нек иду спат!“
„Добри гос под ине, дај ми бар крух а!“
„Овде се за вас не пече, не кух а!“
„Одел а старог биће можебит и,
дец у бих могао бар њиме пок рит и“...
„Губи се...“ Одох тад од двора,
и исте већ ноћ и крас ти морах!
А „грех је крас ти“ рек ла ми је мат и,
покојна мат и, бог нек а јој плат и! –
Ако срца имате, сузу коју,
на сирочад се смилујте моју!
Да она не би што и ја пос тал а,
не би греш ил а, и не би крал а:
и њу сад сву зат ворите по реду,
да мог у да се греју и да једу...
Еј, драга пећ и, прем ил а топ лота,
као да свира ко пес му живота.
А напољу опет гле снег што мете,
у дивљој игри вет ра зас ипа пете!“
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Грешник
У кол ибиц и над Гангом
букт иње тајанс твен и плам.
На поду засел и монас и;
међ њима стоји Буд а сам.
Напол а осветљена лица
зам иш љено глед ају тле.
Ти људ и су, мис лиш, дош ли
с оног света. Тихо је све...

5

„Но, браћо, прек иде мук Буд а,
да грех а нема још ко?
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Сад пос ледњи пут вас питам...
Хоћете ли признат и што?
Теш ко том ко љаг у би скрио,
учин ио савес ти крај!
Ник ад се пос вет ио не би,
ушô из нирване у рај. –
Нијед ан се не јавља више?
Зар то света исповед сва?...
Још јед ан!... И пред Буду ступ и
скрушен учен ик Амбата.

15

20

„Греш ио сам, прес ветли мештре,
у мис лима ја чин их зло;
како да ти кажем кривиц у?
У дну душе пече ме то...“
„Не бој се! А шта ли то згреш и?
Да врел а крв не створи зло?
Глед ао си, зар не, девојц и
прем ладој у очију дно!“
„Мис лио сам, о, пречес тит и,
мис лио својом главом, сâм!
Живота загонетк у хтедох
да прон икнем смело, да знам.
Свем ира узроке и сврх у
хтео сам схват ит и до дна;
о развоју, пос танк у света,
прем иш љао ноћу, без сна.
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Ја желео сам својим оком
да истине саглед ам лик,
њу својим разумом ја траж их,
чезнух од млад их дана тих.

40

И полет у мис ли ник ад а
не пос тавих међу, руб...
Што досад чин их, наж алост је
по вери браманс кој грех груб.
Што у Вед ама је писано,
то човек тек мис лит и сме!
Ни дубље, ни више, ни даље...
Иначе – ето казне зле.“
Врло ретко се смеј’о Буд а,
у смех сад а удари он,
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у чуду учен ик а глед а,
вел и му кроз смех а звон:
„Чем у би нам, свакоме своју,
главу дао наш Брама, бог?
Чем у би нам дух а зрак свет и
ужег’о зраком дух а свог?
Чем у ти ноге! – да ход иш!
А за рад ти је рук а та;
разумом у глави ти мис лиш,
а то јоште само бог зна!
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60

Што слободн ије су ти мис ли,
то бог у си сличн ији ти,
то Брам и си много ближе...
У страх у ти узалуд би!
Мис ли само, Амбата драг и!
Прет рес и мис лима свет сав!
Браман има вероват и немој
да мис лећ и већ нис и прав!“

65

Ја
Страх те пред а мном, зар те страх?
Природе крот итељу смел и,
нос иоче разума, је ли!
О, човече, ти дрхт иш плах!
Ти смат раш се за полубога –
зар има над тобом још кога?
Велеу ме, глед ај ми у лик:
ја, природе моћ, то сам ја!
Вел ик ане, још се узвис и,
ти гос под ар мен и – још нис и!
За мене си к’о црвић ту,
од мрави мањи, мањи но трун!
И са тим прахом увек, људ и,
играм се ја по својој ћуд и.
Кад хоћу, биће зем љот рес,
тле пољуља мој тајн и бес:
и ломе се кос ти зем ље, брд а,
на којима је стајал а тврд а;
и тле се зем љино гиба
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и тал аса се и зиба
као морс ка равн ица сура
кад љута је бич ује бура...
И брига ме што град иш ту,
ти „зем ље цар“ на крхком тлу!
Ти дворц и, градови шарен и
где се стиче живота шум,
где слави се уметност, ум,
деч ије су играчке мен и.
Кад хоћу, само јед ан трен
и све прах биће, све мој плен.
Црк ве ти руш им и олтаре,
стубонос не, пагоде старе,
и џам ије сат ирем у прах,
синагоге у јед ан мах.
Стрћу иконе и оквире,
жрт вен ике, са њих кум ире;
ти дома ћеш срушеног кут
пус тит и и поћ и низ пут...
О, не кун и „оца“ свем ира,
о, не рец и да је крив – бог!
Не, јер отац љубимца свог
без кривице неће да дира.
У оца доброг није ћуд
да дец у гон и у ноћ, студ,
из слатког их не буд и спања,
нит и их из стана гања
полунаге у мраз, мрак!
Из пос теље, за казне знак,
на улиц у он не мете
кад у крилу им дрхт и дете.
Саж ал и оцу се на крик,
на туж ни болес ников лик;
он детет у што мре и пат и
из куће неће ник ад дат и...
О, не рец и да је крив бог!
Не „отац“ – ја сам срца злог
ја, моћ природе, моћ свем ира,
теби, човече, судбин у бирам...
Ти дрхт иш! Од страх а већ си блед?
И мрж ње тебе пун и јед?
А што! Та ја сам без кривице!
Ко сам! Поглед ај моје лице!
Сад Брама сам, створитељ твој,
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Планета мудро стварам рој,
свет пун живота, сјаја млад а,
свет пун разума, преп ун склад а.
А сад сам Сива, у час у том
ја стварам свет у хаос, лом.
И нисам Брама нит и Сива,
већ моћ природе ја сам жива!
И нит и зид ам ја свет нов,
нит и староме руш им кров –
већ само круж им, немам станк а,
од памт ивек а, без прес танк а...
Шта смрт је, живот, мало знам,
и шта је мрж ња, гнева плам,
и љубав је туђа мен и;
ни зла ни добра ја не бех,
за светост не знам ни за грех,
знам само закон свој гвозден и;
неу м итан је, вечан, сух,
непоречан, на молбе глух!
Ко сам! Око тога се муч и,
исп ит уј, траж и, ваздан учи –
учин ићеш које отк риће,
прозрет и нећеш моје биће!
Ја суж ња твоја? Ти роб мој?
То вечн и је међ нама бој.
Ко и ко ће кога да свлад а
у боју што љут пламт и сад а?
Дај одговор питању том!
Васељена је сам, ти – атом.
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Чаша бесмртности
„Кад у смртном час у душа
човек у у подгрл ац дође...
ко ће му пића чаробног дати
да га отм е?...“
Коран, сура 75

Турбан шарен дич и рус у главу,
дамаш ћанк а вис и му о бок у.
Књига света пред њим отворена, –
коран чита млад и Абдураман,
коран чита, баш суру о смрт и,
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и о смрт и и живот у вечном
Дан му јасан сија кроз прозоре,
дивно јут ро собу нас мејало,
ал’ кал ифу није светла душа.
Теш ке мис ли мис ли Абдураман!...
„Смрт! Опет ми око дух а лећеш,
бајал ице, мис ли невесел а!
Смрт? Умрет и! – Морам ли умрет и?...
Ти ми љубав у срце ужеже,
глави мудрост даде ти, Алах у,
ти мач влас ти стави ми у рук у!
Како да се одвојим од људ и!
Љубави ме за њих спона веже!
Како мис ли да се заус таве!
У дух у ми сјај и – ти, Алах у!
Како да се од мача рас танем!
Најверн ији он је другар мен и...“
У кал ифа теш ке так ве мис ли!
Њих прем иш ља, тројиц у призива:
Зове к себи Хак има, лек ара,
зове к себи Софра, чаробн ик а,
зове к себи дервиша Раш ид а.
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Ступ и пред а њ први Хак им, лек ар.
„Да ли нема прот ив смрт и лек а!
Чем у нам дух! И за што нам знање? –
Створи мен и – да веч ито живим!“
„Светли емир, сунце зем ље шпанс ке!
Срећан ја сам што пред тобом стојим!
Моћ вел ик у има наше знање,
али вечност свак – не зас луж ује!...
Ти нарон и у крис талн у чаш у
росе с поља, пре рађања сунца,
стоп и у њој ти бисере морс ке,
пиј нап итак мој јутара сед ам...
И живећеш вечно, емир светли!“
Тек што сван у над Кордовом данак,
кал иф пође са чашом у руц и.
Пољем пође пре рађања сунца,
рос у скуп ља у чаш у крис талн у.
С пуном чашом у град се поврат и,
спус ти у њу шач иц у бисера,
чек а, чек а, на чаробно пиће,
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ал’ се бисер у рос и не стоп и!
И већ пред а њ ступа Софер славн и.
„Светли емир, мус лимана дико!
Бес мртност ће дат и теби Софер.
Много може и лек арс ко знање –
а све може само чаробњачко
знање наше, алхем ија света! –
Глед ај чаш у што бес мртност даје!
Лек арије пиј те чудот ворне,
исп иј злато у чаш и стоп љено –
пиј бес мртност, а из моје купе!“
„Сам окушај ти најп ре нап итак!
Нагн и крепко, Софере учен и!“
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Мој емире, чаша није за ме –
ти јед ин и...“
Сам окушај први!
теби како делује, да вид им!“
Софер куп у под иже устима,
над њим кал иф своју дамаш ћанк у.
„Да вид имо је ли пиће право“ –
одруби му Абдураман главу.

65

Ступ и пред њ стари Али Раш ид.
„Најм удрији у Кордови старче,
чуј, рец и ми и разјас ни тајн у
Да ли нема прот ив смрт и лек а!
Створи мен и – да веч ито живим!“
Диже рук у стари Али Раш ид,
дервиш стари у рух у староме,
сива брад а до паса му пад а, –
диже дес ну, па кал ифу збори:
„Лек а иштеш, млад Абдурамане,
рад би лек а што бес мртност даје,
нап итак а који вечност дају?
Искао си лек а од лек ара,
искао га и од чаробњак а –
оба су те преварил а љуто...
Сам је имаш, чаш у чаробн иц у,
сам приред и пиће неу м рло!
Чаша твоја – живљење је твоје!
Нап ун и је сам вечнос ти леком!
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Чаша твоја живљење је твоје!
Пун и њега вàс век делом добрим,
делом славн им, а за ближ ње своје,
за рођаке и за домовин у!
Злога дел а да ниједна кап ља
у ту чаш у ник ад а не кане!
Не прес таји пун ит и пос уду
док ле пуна не буде до руба,
до ивице саме и до – гроба!...
Тело твоје струн уће у хумц и,
а остаће чаша дел а твојих!
Народ твој ће пит и из те чаше,
њен им ће се напајат и пићем,
у делу ћеш свом вечно живет и!...“
Књига света пред њим отворена,
ко не чита кал иф из корана,
већ за старцем глед а преко прага,
глед а за њим, сам себи шап уће:
„То ће бит и чаша она права,
чаша твоја, мудри Ал-Раш иде!“

90

95

100

105

Бреме
Све стрм ији је данас овај пут...
А шта сам, шта сам пута иш’о туд!
Млад кад а бејах, еј, горе у план ине
крил а су ме нос ил а из дол ине!
Крок по крок! По равном, узбрдо чак!
Девојц и, на рад – ишао сам лак...

5

Оседео сам. Ћел аво ми теме.
И сам и живот теш ко ми је бреме.
То бреме бива теже свак и сат!
Као врећа се сваљује за врат.

10

Што терет прит ис ка, нема у том чуд а.
То год ине су моје, дан и труд а.
И све што љуто сам дож ивео кад,
и све што горко сам окус ио кад,
све то тиш и!... Ко ће олакшат и раме?
Ко вел ик и терет понет и за ме?
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„Ја, старч ићу, ја ћу понет и то!
Ја ћу скин ут и теби бреме зло!
Већ дуго збиља нос иш ово бреме,
помоћ тражена стић и ће на време...

20

Што глед аш тако укочено стар?
Прил ик а моја чудна ти је зар?
А?... Жена ја сам – кож а и кост сух а...
Сва сам у бело... Мис лиш, глед аш дух а?
Не бој се мене... Одаг нај страх свој!
Терета спасен бићеш, јадн и мој!...

25

Одмарај се, спасен бремена јад а,
Одмарај се, спасен и живота сад а!“

Сликарева смрт
„Готово! Не виде так ве слике самос тан
у црк ви својој отк ад је греје дан.“
Палет у, и кич иц у остави тад слик ар;
и глед а слик у на коју пад а сунца жар.
У живом оку твојем ма да је другог лик,
у овом ту је његов тек прави отс јај тих.

5

Сад друг и ма да куша мед тих усана драг,
на слиц и је остао рубина њин их траг.
Ма да те немам живе, девојко горд а ти,
твој лик пред а мном овде још стоји као жив.

10

На рас танк у још једном пољубит’ сам те рад:
Збогом лепа Мадона, збогом зау век сад!
И оде у широк и свет млад уметн ик блед.
И нове му донесе слике год ина ред.
И ма да га поштују, ма да га славе сви,
Мадон ине су увек мис ли му све и сни.

15

На брег у стоји, стоји прас тари самос тан,
усам љен ике зове и мол ит ви свак и дан.
А свак и дан кад а браћа већ оставе храм,
пред олтар стари стаје калуђер Станко сам.
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На олтару слик у глед а, и Мадон ин лик,
и сам са собом збори, све до у зоре цик...
_______
Ка мол ит ви звоно зове монахе у час ран.
Што Станк а пред олтаром нема, а већ је дан?
У ћел ији на одру мрт вачком леж и нем,
а вест чудес на иде, круж и по крају свем:

25

Тај покојн ик био је чувен и слик ар пре,
и нас лик ао лице крас не Мадоне те...
Без вере и бога оби шао је зем ље шар,
да најзад мир срца нађе у самоћ и, стар.

30

Мирза
(персијска прича)
1
То беше грозни Џам и шах!
До три је имао блага:
у харем у суп руге три,
из друге зем ље свак а би,
прек рас на жена, драга.

5

И сина Џам и има три,
по једног род и свак а;
зна их цео источн и свет,
то су принц Јавуз, Мирза, Фет –
три брата, три јунак а.

10

Принц Фет са оцем свуд а сам,
уз дес ну њем у јаше,
за исти сто с њим сед а свуд,
и јел а иста, исти суд,
из исте пије чаше.

15

На пиру с Фетом увек шах,
сред раскош и живе многе;
а друга два мрвице, трун,
што падн у уз сто јел а пун,
добију к’о убог и.

20

Принц Фет је све! Његову ћуд
шах најмању оствари,
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к’о Фет јед ино да је син;
Мирзу, Јавуза, отац њин
презре и занемари...

25

2
Што данас се разлеже свуд
крик бојн и око град а?
Сад освете поч иње чин:
принц Јавуз сам, нес рећн и син,
свог оца хоће да свлад а.

30

Сад бран и шах а, сине Фет!
Прис коч и му у бед и!
Бој љут и бес ни дана три,
крв румена тече и ври...
Шта, да Јавуз побед и?

35

Шта, оче, ако гневн и син
сад зароби те, спута!
У његов ако паднеш плен,
прем иш љат и неће ни трен –
власт ће ти он отет и.

40

У џам ији кад а твој мач
син Јавуз већ опаше,
он биће влад ар у тај мах,
ти, оче, суж ањ – а син шах!...
И помоћ и ће паше!

45

Гле, ко у помоћ хита то,
ко шах а спас ти куша?
Ко се ту бори к’о лав млад?
Ко ослобађа шах а, град? –
Принц Мирза, добра душа!

50

3
У пал ат и својој Џам и шах
на прес толу се шири;
ту стоји први, друг и син,
крај њих везан Јавуз, брат њин –
наоколо везири.

55

Што влас ти се стари, лук ав шах
сад поново весел и!
У оку му подругљив плам,
и осмех му је зао сам –
и синовима вел и:

60
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„Ја волим са мо тебе, Фет,
јер волим мајку твоју!
Ти си љу би мац и сад мој,
мач тај дедовски би ће твој,
власт ћеш при мити моју!

65

Тебе, Ја вуз, бојим се ја,
превртљи вац си стари!
Да прожи вим у ми ру стар,
град ди ван да ћу ти на дар –
па ми забла годари!

70

а ти, Мирза, љу бљени мој?
Ти оли чена доброто!
ох, што пре трпи за ме ти!
За добро твоје чи ме би
платио ти, си рото?

75

Ти ви диш сам – за што, ха-ха,
да теби усту пим ишта?
одан си ми већ као роб,
и скроман, ћутљив као гроб:
не бојим те се ништа!...“

80

Те тужан Мирза пође тад
у свет, куд очи зову;
у који год пристигне кут,
поучи људе сваки пут
певати песму ову:

85

„ох, ти мирисна ружице,
иза те рајске двери!
Захвалност називаш се ти,
не познају те зли,
не познају те звери...

90

Тражиш ли своја права где,
ти гордо главу носи!
понизног сваки гази свуд,
мисли за њега да је луд...
Тражи, ништа не проси!“

95

Буда у браманској књижници
кад оно Буда Гота ма
у Бе харесу један пут би,
бра ма ни ми у сусрет дошли
из па лата, из колиба свих.
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На улиц и преп уно људ и,
свуд куља радознал и свет,
и лич и на леје где рас те
шарен и разнобојан цвет.

5

„Гле, тај леп и принц чудноват и
већ свет је оставио ташт!
Гле, за ризу монаш ку жут у
свој краљевс ки је свук ао плашт!
За сто је сед ао богат и,
пред слатк их јел а читав лом;
сад сам, од прос јаштва живи
и глад ан пред туђи стаје дом!
И жена је имао најлепш их,
и љубави уживао сласт;
највиш у учи нас мудрост:
он земаљс ку нап ус ти власт!“

10

15

20

О њем у је причао свако,
и сусед, и кад дође гост...
Ту дивљење, ту поштовање...
А тамо чујеш потс мех прост...
И људ и се шарена рек а
тал аса по граду свем...
Сред гом иле, сред свештен ик а
корачао Готама нем.
И вод ил и га у пагоде,
где химне свете пева хор;
у све знамен итос ти градс ке,
у књиж ниц у, музеј и двор.
„У овој пал ат и је, Буд а,
најдраже наше благо, гле!“
с поносом веле и отворе
пред њим крас не вратн ице све...
И ступ и преко прага, за њима...
Дворана пуна књига сва...
Хиљаде хиљад а ту леж и,
од таван ице па до тла...
„Гле, списе прес лавне, столетне,
наш их вед а до ред а ред!
Гле, коментаре те дебеле,
што нау чн ик нап иса сед.
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Љубав према убогој браћ и,
суштина је нау к а тих;
саж аљење веје, сам илост,
о, Будо, из слова ту свих!“

45

„Штета, вид им!“ одврат и Буд а.
У књигама љубав је ту;
из срд аца сте пресел ил и
у овај пус ти прос тор њу.
Из срца сте је пресел ил и
у књиге, то вид имо ми,
зато тако празна су срца,
празна без трун и љубави.

50

55

Херкулов кип
На трг у атинс ком са краја на крај тако
пес ник Фил алет корачао пол ако.
Пред Херк уловим кипом стане час,
пос мат ра јунаково лице и стас.
„Шта глед аш зам иш љен тај кип тако ти?“
глас знан и му крај самог уха зазвон и.
Гле, као да ниче струк, на зем ље тлу,
софист Мисалет пок рај њега је ту,
усиљена сласт у ставу, осмех у.
„А теби се не допад а јунак тај? –
на Херк ул а пес ник пок аза руком –
Тај јунак снаж ни, висок, понос на става,
та дивна, озбиљна и муш ка та глава!
Гле, врат има јак као млад как ав бик,
а прс и му правог муж анс тва су лик!
И овај у рук ама његовим маљ
софис тима опас на бил а би ствар. –
Полубог је збиља од пете до главе
и вред и да још му људ и име славе!
Из чис те туч и ливен је кип тај
и чудо, мот рим спомен ик цео дан,
а не вид им ник ако ја туч и сјај.
Пред собом само Херк ул а вид им ја.“
„Не знаш да сва се туч прет вори у кип
у час у кад уметн ик Херк ул а сли?“
„Дивно рече то, софис те Мисалет!“
Поглед а софис та искоса пое т.
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„У гимназији читах пре дан и два,
ту и ти између слушатеља би;
И сећаш ли се шта ми рече онај час!
Кад пес му „Сок ратова смрт“ проч итах ја,
без идеа л а је, ти крес ну на сав глас!
Теле учено, јед ино виде ти
кад Сок рат у чаша у рук ама би,
како је исп и брзо, у јед ан мах,
отрова пун у, не знајућ и страх.
Ти виде зат им како умире мирно,
сан смртн и како му тад очи дод ирн у;
и пријатеље туж не виде у круг,
и чу сузе њине и плач жалос тан, дуг...
Све виде у пес ми подробно, све, све –
зашто идеа л а нема ту, што не?
Зато што туч се сама у кип прет вори
у трен кад а Херк ул а уметн ик сли...
За свет у истин у љубав је вел ик а –
„Сок ратова смрт“ је њена права слик а.
Истина над све! – свет је идеа л
што се у прич и у крис тал прет вори...
Схваташ ли сад а хеј, другару софист,
реа л ис та свак и је и – идеа л ист!“

30
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45

50

пегаз и ма га рац
Високо лет и, лет и Пегаз к’о ждрал,
под њим понос ним камен, зем ље кал;
витла му на вет ру грива,
потковица – светлост жива.
И тако над сеос ки долете двор,
за двором оград а уска као тор,
корова ту рас ту масе,
магарац коровом пасе.
Тлу оборио главу, зам иш љен вас,
и у небо је под иже свак и час...
Свет би био цветна стаза,
кад не би било Пегаза!
Чим њега углед а, пропне се у вис
и разбес ни се сав као горс ки рис;
љут ито ушима стриже –
„и-а, и-а“, грају диже.
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Обазре се Пегаз на земаљс ки крај
и опет углед а смеш ни призор тај;
зас таде усред небеса,
магарц у у очи скреса;

20

До тебе ако бих хтео ближе ја,
и сам бих морао дотаћ и се тла...
Могло би доћ и до боја
и част би страд ал а моја!
Ти ник ад а као Музин коњиц-ждрал
над хум се нећеш под ић и, над вал!
Магарац магаре оста,
ник ад а птица не пос та!
Ти немаш снаге да се винеш у зрак.
Крил а треба за тај узлет вед ар, јак!
Зевс их под ари Пегазу,
магарц у пешачк у стазу.
Куд Пегаза замах нос и да ли знаш?
Унак рст он прође цео свет тај наш,
већ и од обора мал а,
лепш и него твоја штал а.
И куд а год се вине брз као ум,
под собом глед а људе, домове, друм;
шарено живљење глед а,
муке, радос ти, од ред а –
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Плот је омеђио твоје мис ли, ћуд,
на узди те краткој вод и газда свуд.
Скроман, мој сивоња, буд и;
о вис инама не суд и!
Ти се не пењи у крај пес ничк и њин –
твоје је да жито однос иш у млин!
Да браш но теглиш из млина,
чува те, хран и друж ина...
До воље ти, њач и само, крит ик уј!...
О Пегазу суд иш ли, онд а ме чуј:
дете у сел има свако
по глас у те позна лако!...“
То рек ав узлет и Пегаз као ждрал,
под њиме понос ним камен, зем ље кал.
Витла му на вет ру грива,
потковица – светлост жива.
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Руско село
Дуг и ред кућа дрвен их,
стрехе им легле уз тле...
И туга и зап уштеност –
шта ли – пале на све.
Пос ред сел а мал а црк ва,
и она дрвена сва,
и на купол и, на крс ту,
не вид иш да злато сја.

5

Пут чађав сав, пут сав прашан,
вије се кроз поље, сâд,
чопор коња путем гон и
дечко жутокос и млад.
За селом у кош уљама
црвен их радн ик а ред
босом ногом бусен дроби
под сунцем, у недоглед.

10

15

Сељак брад ат, у кафтан у,
по бразди плуг равна свој.
Глед ам старца и чин и ми се
да је главом Лав Толс тој...

20

украјинска степа
Степо украјинс ка, тиша него сан,
ти леж иш на сунц у као божји длан.
И по степ и воз наш као црв вијуга...
Где поглед да спус тим кроз та поља дуга?
Обрнем ли око жељно куд а год –
све равн ица пус та, над њом неба свод

5

к’о азурн и шатор, вечн и се протеже...
Степо недогледна, куд ти међа сеже?
Скуп им се, задремам... Пузи, пузи влак.
У бесконачност? Сан ме нише лак...
Буд им се, поглед ам: пок рајина иста,
и степа широк а, раван свуд а чис та!
Около све тихо... Миран степс ки дан.
Где је Козак, где је његов коњиц вран?
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И нигде живе тачке, живога створа.
Све мрт во као пуч ина мирног мора...

15

Воз пузи једнако као змијс ки цар...
Је ли се помак’о за три пед и бар?
Хеј, Хмјелн ицк и, где си, војс ковођо славн и?
Скуп и чет у своју пред а мном на равн и!

20

Но, нигде Козак а – бог био са њим –
само воз наш пушта иза себе дим.
Гле! Далеко тамо сад а нешто ниче!
К’о неман грдна се фантас тично миче...
То крил а своја горе млин пруж а лен
и ветар нише зем љом њихову сен...

25

Диж у се, пад ају крил а на вид ик у...
Вид им само њин у чудн у, страш ну слик у.
Глед ам... Мут и ми се час око, час слух!
Није вет рењача – то је степс ки дух!

30

Дух степс ки сâм тамо у прос тору свем у
у помоћ позива – досадно и њем у.

у ку пеу
Св. Петербург – Мос ква

Лет и, лет и курирс ки влак...
Свећа разгон и у возу мрак.
Из сна се трже сусед мој,
натаче брзо цвикер свој.
Рече: „У Мос кву и ви то?“
„јес те, и ја!“ – „Ну, харашо!..“

5

„Трговац?“ – „Не, турист сам ја!“
„Можебит и журнал ист, а?“
„И то, и то! Први пут сад
посет ио сам Пет рог рад.

10

а сут ра мајк у Мос кву, њу,
видећу срећан, док сам ту.
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Радујем се томе већ сад,
чезнух за њоме још као млад!“
„Ви нис те Рус?“ – „Не!“ Ја уз смех.
„Србин, Бугарин, мож да Чех?“

15

„Словенац!“ – „Мол им, где је то?
У Црној Гори?“ – „Не!“ – „Охо!
Ваш крај, жал им, није ми знан...
Тамо негде стоји Балк ан...

20

И Турс ка, чин и ми се све,
негде је близу вас, зар не?“
„Близу је Турс ка – тачна ствар!
Крт ичњак а нас дел и пар...“
„Ми Рус и, знате, то зна свак,
У Кин у смо засек ли чак.

25

По глави ход а нам Амур,
Манџ урија и Портарт ур,
Бох ара, Хива, Мера, Херат
Заборавис мо на запад...

30

Словенофилс тво, драг и мој,
код нас век већ одж иве свој,
нит и може што да нам да!...
А Азија цент рална – та
трговин у нам нуд и сву
и зараде тушту и тму.

35

Шта ћете! Мирите се с тим!..
Је ли по вољи јед ан дим?“

у гондоли
Млец и

Canale Grande!.. Куд возим се, куд,
Том улицом што чара је пуна?
Преч удне коч ије нос и ветар луд:
Хеј, броде, хеј, чуне до чуна!
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На лађиц и остраг стоји гондолâр –
сунцем му опаљено чело –
по такт у весал а нише се вес лар
стојећ и сликовито, смело.
А гондол а плива лак а као дах
и мрт вачкоме слична одру;
на дес но и лево свак и трен, и мах,
рас ту дворц и на мору модру...
Ах, Riva degli Schiavоni је ту!
Зар и нас поштујете, Млец и?
Та у дубокоме лаг уне дну
вас држе наш их храс това прец и...
Што тих си и туж ан, ти тал асе сад!
О добу разм иш љаш ли давном?
И жал иш што прс тен не добијаш млад,
од дуж да на венчању славном? –

5

10

15

20

Сад Понте Риа лто над нама, гле,
и луком горд им небо траж и;
Лав Марков са обале на нас зре,
стојећ к’о на високој страж и.
И гондол а ту скрете. Ту, изнад нас,
Мост dei sоspiri у тиш ин и;
и чујем ту горе узд ах, плачан глас.
Нап ред! Спомене тамн и, гин и!
Без циља улицама морс ким у круг
док звезде се не јаве горе,
по балкон има глед ам вас дан дуг
многе црнокосе сињоре.
Што вид им, како да на дневн ик а лист,
на харт ију реч има ставим?
Дај, Тиц ијане кич иц у и дан чист
да град твој ја бојама славим!
И шта да нас лик а зад ивљен вид?
Стварност, ил’ крај где бајке роде?
И приморс ких вил а домове и хрид,
и уклет у краљиц у воде!
И гондол а плива... У сна чудног дну
за миш љу ми мисао тоне...
И лас ка ми, говори песама тму
све мој усрдн и – цицероне.
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у крчми предграђа
Рим, Via appia

Иск ушење, ти вино фрас катс ко!
Дај, крчмару, врг још јед ан бар!
Via Appia ме је завел а,
попод невна угрејал а жар.
И Рим љан и са мном у сенц и врта
пију, у вин у траже спас,
и девојке пију и певају
љубавне пес мице на сав глас.
Мел анхол ична пес ма се шири
по Кампањи свој из врта тог,
из Кампање суморне се чује
однек уд тамо пас тирс ки рог.
Хеј, неп рес тано дол азе гос ти!
Можебит и доћ и ће још ко,
как ав пријатељ, и друг как ав добри
и сес ти још данас за мој сто.
И Хорац ије ми мож да рук у
стис нут и, Верг ил ије, Цицерон,
и Плау т, Овид, доћ и ће да пије,
и Сенек а, можебит и и он...

5

10

15
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Пријатељс ка распал иће срца
тај фрас катс ки огњевит и сок...
Пијанк а ће вечерас у врт у
узет и клас ичан ток!
Но, никог нема! Иза кампањс ких
план ина већ гас не сунца плам...
У пивн иц и међ гос тима бучн им,
без знанаца ја сед им сам...

ноћ на мору
Феодос ија – Јалта
Пароброд „Вел. кнез Алексеј“

Поноћ свуд а, около мук...
Дубоке снове море снива.
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Звездама осут неба лук,
и тихо, тихо лађа плива...
Уштап к’о пун татарс ки кан
на нас доле зам иш љен глед а;
с чалме му јас не као дан
слива се мек а светлост блед а...
Сребрне струне као да чух
са небеса што светлост лију;
невид љив на њима свира дух
вел ик у своју мелод ију.
Ноћ и на мору, сјај си сам,
не мог у се с тобом рази ћ и...
Како да те се наглед ам –
како сан може сад на ме сић и!

5

10

15

Јутро на лагунама
Међу градежем и оглејем
Све тихо широм... Спи предео цел и...
Ој, како далеко досеже вид,
крај мене леж и море мирно, хрид...
Лађа наша плива к’о галеб бел и.
Рибарс ки разговор приг ушен буде.
И пок аже к’о ћутећ и низ кров,
то пок азује обил ан рибљи лов.
Боје се да лаг уне не пробуде.
Прозирна танк а магла их пок рива,
невес тинс ки вео њин у зоре цик,
под њим лаг уна сак рива свој лик
и снове јутарње чаробне снива.
Свеж вет рић однек уд дува све тише...
И срчем жудно сол и мирис, дах;
у билу крв се рази г ра на мах,
и груд се слободн ије шири, дише.
Све тихо... Тамо с острва, из чес та
сад прхн у нек и приморс ки птић лак.
За трен он пис ком узнем ири зрак,
и опет га негде у даљин и нес та.
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Ај, шта то пламт и тамо на обзору!
Над тал асом крвав се диже жар;
неизмерна раван је отс јаја пуна...
Окупан син у дана светли цар...
Док му се прес ијава златна круна,
он, победн ик, глед а по сињем мору...

25

Свуда ме срета
Рим
И увек га вид им пред собом,
у који год зашао кут:
на улиц и, друм у и свуд а
на њега ме нанос и пут.
У црк ву пођем да пос мат рам –
нек а ми прос ти неба цар –
на праг у ме жалос тан чек а
и прос и глас но как ав дар.
И пођем ли гдегод на форум
да прас тари обиђем век –,
на изл азу је прљав дечко,
богорад и глас његов мек.
У музеју, у галерији,
поход ио сам Муза храм,
појил а ми уметност душ у,
лепот у сам хтео да знам.

5

10

15

У мис лима, сав одушевљен,
и срећан изиђем међ свет:
на степен ицама га пруж а
сиромашак бедн и опет.

20

У гос тион иц и сам, ручам,
и комарце ми вреба слух...
Већ га вид им! Ближ и се столу
пол ако и тихо к’о дух.
О, боже, ти благос лови ту зем љу.
Није ли рај сва, леп к’о сан?
Па ипак свуд а ме срета
отворен, молбен овај – длан.
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облаку
Под небом, гле, облак,
облак к’о птица лак;
кроз горе, кроз дол ине,
гон и га север јак.
Облаче, бел и мој!
Кад будеш близу тој
дол ин и где ми је село,
пос тој ми ту, пос тој!

5

Обазри се на до,
на онај румен кров!
Пред кућом зацело
тамо сад сед и ко.

10

Спазиш ли јас ни лик
под косом што се сја,
у душ и нос ио сам
тај лик нек ад а ја.

15

Зора
И у суморн у душ у моју
залутао је јут ра жар...
То бел а је прил ик а твоја,
то твојих је очију чар.
Ти сама си ми зора нова,
ноћ ми отера сама ти...
И вид ик се поново ведри,
а свет је леп као што би.
3
У дну душе, звоно уск рш ње,
твој говор опет звон и благ...
Гле, нову моћ осећам опет,
и живот опет бива драг.

коса
Кос у неко клепа своју,
чуј, негде ту сред сел а...
Оштро–рес ко то клепање
кроз вечерњи ваздух звон и.
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А сут ра ће рано трава
пад ат и под косом том
и цветова пољем много
паш ће мрт вих испод ње...

5

Слушам, слушам то клепање...
Бог зна зашто ми се прич ињава:
да смрт то онамо кос у клепа
њоме мене да покос и.

10

последњи зраци
послед њи већ па дају зра ци
са горе по доли ни свуд,
читав предео љу бе,
злате ли ва ду и луг...
послед њи су па да ли зра ци
у ду шу ми из твојих очи ју;
лепо беше, беше све тло вече
пред та мом са да шње ноћи.

5

о, море!...
Девин код Трс та

О, море!... Као беск рајна се чеж ња
разл иваш у даљин у пред а мном
нем ирно и веч ито као живот.
Занет сам тајанс твеном ти чари.
Како свечано над тобом светлуца
и расп ус но лик ује јас ни дан!
Под сунчан им пољупц има сва трепт и
пуна отс јаја тал асас та раван.
О, море! Поезију ти чудес ну
неу тољивим исп ијам очима;
опијен твојом снагом чаробн ицом
дух ми ко чун низ сињу раван лет и.
С разапет им једрима плови, плови, плови,
све даље, даље плови, у недоглед...
У необу х ват пук ла пред њим даљина,
чак у незнане краје, у свет бајк и...
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Где сам? Куд пловим? Куд си ме однел а,
ти чаробна, светла морс ка равн и?
Гоњен вет ровима лет им, лет им без весал а...
Је ли истина или диван сан?

20

Тако бих те гледо, море моје,
и глед ао те, глед ао свак и још дан,
омађијан чарима и лепотама твојим,
утон уо у плавк ас ту твоју раван.
Тако бих слушао твоје тал асање
што пљус ка и пен и се и шум и,
зат рчава се и лупа о хрид и
и љуби их и грл и и јеч и.
И не бих те се наглед ао ник ад,
ма те глед ао до краја живота!
И ухо се не би нас лушало
ник ад довољно твојих мелод ија!

25

30

поноћна путница
по небу уштап плови,
шу ми, шу ми Дра ва...
„превези ме, бродару, од мах!
ох, мени се жу ри,
и пре но што сва не,
да леко морам ноћас сти ћи“.
по небу уштап плови,
шу ми, шу ми Дра ва...
преко реке црн ча мац ле ти.
а пут ни ца касна,
ве ли ка и грозна
с бродарем у њему ћут ке седи.
„Те ло као кост су во
умота ваш у плат но;
мртвач ки ти из уста би је дах!
под че лом скри вена
два ти угља горе...
Јеси ли човек жи ви или дух?“
„За што зној оти реш?
Што се осврћеш на ме?
Да ље, да ље гони ча мац свој!...“
И жена ус пра ви се,
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гле, све већа је, рас те, –
скоро сав чамац ње је пун.
По небу уштап плови,
шум и, шум и Драва...
Стигли су! Чамац лупне у крај...
„Ко си, туђинко грозна?
О, путн ице кас на,
брод арин у ми изброј сад!“
„За мном је смрт блед а
и пус тош и бед а,
страх, плач и дрхтање пред а мном!
Ко сам, твоја друга?
Име ми је – куга!
Ноћас идем на дес ну ти обалу!
У свак и дом ћу заћ и,
све људе под авит и.
А теби ћу се смиловат и!
Нећеш чут вап ијуће
ни глед ат сам ртн ике, –
уморићу сад тебе првог!“

25

30

35

40

крунисање у Загребу
(1575)

Звона заг ребачк а певају,
певају ко ник ад још досад.
„Овамо, овамо, гос под ине, робе!
Оглашавамо свечан и дан!
Широко се ори наш глас,
чак у пос ледње словеначко село!

5

Чак у пос ледње хрватс ко село,
нек а нас сељац и чују!
Одјекн и до најд аљих даљина:
Матија Губец је наш краљ!“
Бубња бубањ горе и доле
по улицама ко ник ад још досад:
„Овамо, овамо, ој, Заг ребе вас!
Сељачк и краљ се данас крун ише!
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Где стоји Маркова црк ва,
сад сви да крун исање глед ате!“

15

Где Марк а светога је храм,
железни прес то је пред њим!
Пред прес толом стоји Губец, сељак...
О, срећан, славан краљ си ти!

20

Гле, крун исање с прозора свих,
с балкона глед ају и стрех а.
Понос но им Губец стоји.
Он ћутке говори очима!
Глед ајте му смел и клобук!
Није ли хајдук то посавс ки?

25

Зимзелен је ставио за трак у,
прик ач ио петлово перо...
И Гупц у, гле, човек а три
пок лањају се до зем ље:

30

пок лањају се до зем ље
у скрлет сва три одевена.
Клањајућ и се први вел и:
„Живео Матија, краљ наш!
Бог ти исп ун и жељу, кнеже!
Сав народ данас у теби здруж и!

35

Ту у Заг ребу, прес лавн и вођо,
хтео си прес то имат свој.
Прес то је ту, пред собом глед ај га:
над ват ром као злато се жут и!

40

Нек а вел ичанс тво седне на њ!
Покорно мол имо сад а!...
Бојиш се прес тол а? – Јеч иш ли то?
О, зас луж ан си да сед иш на њем у!“
Клањајућ и се друг и вел и:
„Живео Матија, краљ наш!

45

Без круне краља нећемо, –
крун исат и те жел имо!
На прес толу светлом већ сед иш
а сад ћеш још и крун у добит и.
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О, удос тој се, прес ветли кнеже,
из рук у ми је данас прим ит и!
Жари ти се као злато сва, –
та у живом огњу бил а је...
Подрхтаваш? Дос та си јак,
за крун у си јунак рођен!“

55

Клањајућ и се трећ и вел и:
„Живео Матија, краљ наш!
О, што те крас и лепота круне!
Краљевс ки под њом твој је лик!

60

О, краљу словеначк и, сељачк и вођо,
на прес толу златном пред а мном,
од мене руком прих ват и
огњено-светло жез ло то!
Чврс то га држ и!... С њим војуј,
под ан иц има заповед ај!“

65

И сва звона запевају
и добошари забубњају:
Мат ија Губец – живео краљ!
Нек одјекне у даљине чак!“

70

На прес толу сед и Губец краљ
и мрт вачк им гласом говори:
„Тек данас вас глед ам као краљ,
ви глас ми слушате пос ледњи пут!...
Вас народе, са мном си крун исан,
овенчан краљевс ком чаш ћу сад...

75

О, наш је вел ик и петак ово!...
Кад ће нам стара правда уск рс нут и?...
За њу нек вас мој дух прат и у отпору!
И сећајте се данаш њег дана!“

анка
Иде стазом кроз поље зелено
млад а Анк а, дете нап уштено.
Ковчег лаган у левиц и нос и,
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сузе дес ном отире са лица;
плаче мило сирот ица Анк а,
јеца мило, туж и без прес танк а:
„Цветне круне, ви срећне сес трице,
увек ведро, лепо вам је лице,
јад никоји срца не пот реса,
а сузе вам не кап љу из ока.
А теш ко том ко од куће мора,
ко у кућ и више мес та нема,
у хладном му гробу род итељи,
кога шаљу да хлеба зас луж и!
Можете ми, цветне круне, рећ и,
што сироте ми смо ту на свет у?“
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10
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А цветови цветају, мириш у,
Анк и младој не одговарају.
Ступа даље по стазиц и Анк а,
о свом болу мис ли без прес танк а;
птиц и свакој о свом јаду туж и,
птиц и с жбуња што весело круж и:
„Што вам причам, певач ице миле,
што веселе ви бар не би биле!
Брига ник ад срца вам не муч и,
нит и суза из ока да кане.
А теш ко том ко од куће мора,
ко у кућ и више мес та нема,
у раном му гробу род итељи,
кога шаљу да хлеба зас луж и!
Хоћете ми, птич ице, казат и,
што сироте ход имо по свет у?“

20

25

30

А веселе птич ице жагоре,
Анк и младој не одговарају.
Иде Анк а, стиже до поток а,
па на брвн у зајеца, зап лак а:
„Струјо бис тра, водо жуборећа,
незнан теби бол је који пече.
Како лако скачеш ми по пољу,
сунце, тама – све ти је по вољи!
А теш ко том ко од куће мора,
ко у кућ и више мес та нема,
у тамном му гробу род итељи,
кога шаљу за хлебом нас уш ним...
Струјо бис тра, можеш ли ми рећ и,
што пос тоје убог и на свет у?“
296

35

40

45

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

Слуша поток то јецање вруће
и осећа сузе што у њ лију;
тече вод а шумно по ливад и,
рече поток хладно Анк и младој:
„Далеко ме пут по свет у вод и,
дос та порок вид и куд год ход и...
Само то ти уме објас нит и:
Прва нис и – ни пос ледња у свет у!“

50

кришна
Све више, више носе у зрак
невид љива га крил а...
Гле, рајс ко мес то Дварак ам
блис та се већ усус рет.
То бог је Виш ну. Хиљаду лета
путовао је по свет у;
као човек Криш на је живео,
учио људе да живе.
Код куће је... Друж ина богова свих
прима Криш ну у рају,
прима га Индра, цар неба,
у сјају чаробноме.
Обас ипају га питањем
богови небес ки сви:
„Како, Криш на, прож иве тамо
на зем љи по људс ки?“ –
„Бес мртн иц и прес рећн и ви,
боговат и вама је лако!
Високо изнад света вам
гос под арит и је лако!
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Шта знате ви шта је – крв,
сок живи, црвен и, врућ и!
Како човек а греје он
жил ама кол ајућ и.
Не осећате шта је то – страст,
шта су чеж ње и жеље,
жалост вам срца не стеже,
не диже га весеље.
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Не знате шта је љубав
ни шта је цвет живота;
не знате шта је живота рај,
шта његова сласт и мед је.

30

Не знате шта је иск ушење,
шта борба без одмора;
не знате шта је пад и грех,
шта кајање, испаштање.

35

Не знате шта је над а, страх,
и шта срџба очајања;
шта је рођење не знате,
нит и знате шта је смрт...

40

Све то, богови, иск ус их
живећ и, трпећ и на свет у...
Ох, чезнем вам за људ има,
опет бих хтео да живим!
Имајте своју вечност ви,
и досаде њезине мору...“
И Виш ну ступ и опет на свет,
утелови се у Буду.
„Гле, зимовк а крупноглава,
тврдок љун и кос је своје
бац ио пес ме, сад лепше пева,
учит и се славуј не да!“
А Бог славуја не пок ара,
већ пус тињак а прекорава:
„Нек а славуј мој попева
как во сам му грло дао.

45

50

55

Певао је ко суж ањ окован и
Јерем ија жалост дубок у,
висок у је пес му своју
певао Соломон о љубави.

60

Ком пес ничк и дух удахн ух,
с њим му дадох и пес ме своје;
не друге, већ те нек а пева
док у гробу не смири се.“
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ИВАН ЦАНК АР

***
Из моје усамљене, горке младости,
све пу не пони жења, су ровости пу не,
ти хо се све тле твоје очи;
у ру жном жи воту траг неис ка за ног,
сред веч не смрти траг Веч ножи вог,
неу гасла све тлост усред веч не ноћи.
Сав још ма лен и слабачак заба цих на ра ме
крст пат ње за мене при премљен;
мла де су ми очи гледа ле у ноћ, –
гледа ле су, гле, и та мо се диза ла,
да, та мо с ис тока дола зи ла све тлост, –
већ сам те наслући вао ус треп тао.
подрх та ва ла су већ моје ду ше кри ла,
већ ти је усусрет жу ри ла ведро,
дошла си, с тобом је дошао са ми Бог;
и свуд наоколо си нула је све тлост,
кроз мој жи вот божанска све тлост се раз ли ла,
низ тај трновит и пут што удес је мој!
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Јел ена

***
прошла си мимо мога живота
и гредом си ме поздравила;
прошла си, једном се још осврнула,
самога си ме оставила.
прошла си мимо као тихи снови,
и схватио сам тога часа
да сам сâм на свем широком свету,
да сам био сâм, сâм остао.
Сад стојим пред својом пра зном кућом;
за мене већ нема ста зе ни пу та,
ти да ље идеш, једва те још ви дим,
на сунц у ти се блис та коса.
Јел ена
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***
Мој пут не посипај мирисним ружама,
та ман и стра шан преда мном лежи;
цвеће би мла до све повенуло,
у ис церене маске би се ска мени ли
осмеси твоји усред тих ноћи.

5

о, ани це, сви моји лепи снови
рас па ли се већ давно у прах и пепео;
све што ти говорах ла жи су са ме,
под одећом бисером и златом тка ном
скри вао сам бледи страх своје ду ше.

10

преда мном сту па смрт ти хим кора ком,
стере ми ста зом свој покров там ни
и све тлост гаси, моје цвеће вене...
не жа ли ни за чим, окрени се од мене
ти, драгана, пред а мном ступа смрт.

15

Из лепих врем ена

***
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у болес ној раскош и цепт и ми тело,
у заг рљај се пруж ају дрхтаве руке...
Гле, у прах у нес вес тан клеч и пред тобом
и љуби и мол и ти се роб твој, –
Вен ус, Вен ус!

25

Бечке вечери

***
у богатим кочијама се возе
барони, лопови, бан кари,
крај мла дог кестења, кроз вече јасно,
ми мо шпа ли ра нас си рома ха.
познајем та ли ца, те ти хе очи
што жмиркају лу ка во;
лоповлук који им на че лу пи ше
ни је могуће избрисати.
у гла зе-ру ка ви ца ма се кри ју
лоповски ду ги прсти, –
да, кра ли су и пре љу бу чи ни ли
и уби ја ли све по реду.
И шта је учи нио пра вед ни Бог? –
насуо им је богатства,
бла га и части и ус то их оденуо
још сла вом ве ли чи не.
Та ко се возе лопови
и тешко ми је си рома ху,
сав уморан и гла дан и болестан
посрћем на сва ком кора ку
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о, шта ти учи них, пра вед ни Боже?
Зар нисам у тебе сум њао?
пока жи ми у писму за повест твоју
коју прекршио нисам!
Чи нио сам пре љу бу и крао
и уби јао – изброј све оне
што су ме воле ли; уцве лио сам и убио
њи хове ду ше чисте.
И своју ду шу, неви ну сву,
уцвел ио сам, оскрнавио,
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убио сам је – дуг рач ун је
што сам ти га нагом ил ао!
Сад стижем с њим: овамо плат у!
Како друг им, тако и мен и!
Сад куцам на врата: овамо плат у,
салд ирај рач ун поштено!

35

Бечке вечери

***
од улице до улице крстарим градом,
без ци ља кроз зимску ноћ,
у обрви иње, ру ке промрзле,
убог и уздрх тао.
Ма гла је већ легла, све тиљке горе,
већ ти хо отуд, одонуд
скит ни це без куће, лу ка ве, у стра ху,
сту пају тешким пу тем.
од ули це до ули це крстарим гра дом, –
и Бог је погледао с неба
и са жа лио се на пут ни ка, ла ко
дота као му се срца.
И све тлост предсмрт на у срцу засја,
засја предсмрт ни мир,
и ла ка крока пу тем уса мљеним
према дому кроз зимско вече...
на посте љи мојој уми ре човек
болестан, изгу бљен ко ја,
његове очи, весе ле и ти хе,
глед ају ми мирно у лице.
Бечке вечери

***
куда, о, куда оде моја младост?
ни је је ни би ло!
Мој жи вот, куда оде?
Из та ме у та му се пре ли!
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Тамо за вод ама, тамо за горама
дом је мој!
Али, авај, воде и горе
изм ич у се пред а мном!
Чеж њо, ти звездо на небес има, –
куд а, одак ле?
Хиљаду пута по хиљаду лета, без станк а, без дома
вије се твоја стаза!

5

10

***
Младић је видео ружу чудотворку,
у снови ма је ви део даљножарку, –
тргао се, кренуо на пут.
Све ста за ма, дру мови ма ши роким,
преко поља, преко узбрди ца;
чежња му је пут пока зи ва ла, –
чаробни ца, ти ха бе ла ноћ на леп ти ри ца
по хри шћански је ишла пред њим.
Да ли је прошла јед на годи на,
да ли их је прошло хи ља ду, –
ослепе ле су очи, ноге су
уз зи ди не посрта ле већ;
ни пат ње ви ше, ни горчи не,
чежња је оста ла са мо,
бож ји пла мен је ходио кроз ноћ.
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Склуп чао се на царскоме дру му,
дај од мора, Боже, о, дај снова!
И небо му је да ло снова.
Да ли је прошла јед на годи на,
да ли их је прошла хи ља да!
Мла дић је ви део ру жу чудотворку,
у снови ма је ви део даљножарку,
тргао се и кренуо на пут...
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ДРАГОТИН КЕТЕ

Зимска идила
У црк ву ми весел и сват и иду
по снег у, по снег у у фебруару,
млад а већ има седу главу,
младожења кож ух са лал ама.
У црвк и зас вира гос под ин уча
пос коч ице, у дуру, не у молу.
Девојч урц и се пос кривал и у кут,
кијају по црк вен им клупама.
Ту напољу зима, ај, зим ица права,
а ипак сунаш це греје,
поток се кикоће јер не може друкч ије,
врагол ас то се поветарче смеје.
А што да се не би смејал и слатко
поточ ић и вет рић с парох ијан има,
кад млад а има већ седу главу,
а младожења кож ух са лал ама!
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Затворени су њени прозорци
Зат ворен и су њен и прозорц и
и она сања божји сан.
А где бих ја спавао, како бих ја спавао?
Под мило небо изл азим ја.
Ту... тамо... звездица се угас и
као суза из очију...
О дивној љубави шап ућу
блис таве хиљаде.
А међ’ њима као блис тав чун
плови уштап блед и,
смеју му се звездице
кад а се скрије за брег.
А кад а би мој бол знале
блис таве хиљаде,
од смех а би им пад але
сузице из очију...

5

10

15

304

ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

лаокон
Мек им рук ама бел им
стис нут сам као Лаокон,
пијем јој страс но отров из уста
као слатк и пикол ит.
У очима јој није херувим
нит и серафим,
већ Луц ифер јед ино, а ја
његов сам побрат им.

5

Како јој пламт и обраш чић
као у дну пак ла пламен,
а ја горим у том пламен у
занавек изг убљен.

10

Та лепа, рајс ка змија си,
мек а и жива ти,
и блаженс тво је, драга,
боравит и уза те.

15

Па буд и змија, драга,
а ја Лаокон,
ма Тројанц и зијал и
на нас и на Хелес понт!

20

***
Тамно је данас, ах, тако тамно!
ко вас је звао, жа лосни обла ци?
Чуј! Ти хих кора ка што се бли же
као ла ки сан она дола зи.
ој, добро вече! – Добро вече! – ка ко ми ло
дрх тав је гласић њен! од говор ма ка
на поздрав ла хора усред вр та, –
те ми још бол но срце трепери.
ослу шнем... Стопе су јој све ти ше...
Та ко ла ко, ти хо љу бав, слат ка на да
у срце жу ри; не ви ди се, не чу је...
ка ко је чудан оби чај у тој земљи,
да туђин ка не куц не на врата,
без ку ца ња би у срце ми хте ла.
Стефанија, I
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***
како се вијеш тихо, лако око града,
зе лена крко, као мла да невеста
око жени ка, топло га грлећи,
кад од ње мора у туђински крај.
И ка да још ма ло буде пред раста нак,
ка ко плачући шу миш, њему верна,
ми лион су за ти блиста у оку, које би воле ло
да гајеве, домове вечи то гледа.
И да познаш девет високих хорова,
небеских ан ђе ла кра љи цу,
да знаш да жи ви усред тих простора

5

10

она што је ни фра ан ђе ли ко насли као не би,
уздрх та ла би до под зем них извора,
за це ло, хлад на, чудом зачуђена!
Растанак, I

***
како те волим, мој анђеле, како
да ти ка жем? нисам јасно звоно
нити сам Соломон премудри,
као стари пророк јецам са мо.
а доћи ће суд њи дан. Тад на небо
тру ба ће нас позват пред бож ји престо;
без околи шења и без царских кру на
Је хови но, гледај, суди нам око.
„песни ци!“ – за ва пи ће љу тим гласом.
„Ти си пет, ти шест, ти два десет лепоти ца
волео?... од ла зи те, али не у плач чисти ли шта.
већ у па као, јер се за луд за вас трудим!...“
Тад ћу сту пи ти ја с тобом весе ла ли ца...
„Ти си веран њој!... не чудим се, не чудим“.
Растанак, II
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________ Словеначки песници ________

на тргу
Ноћ уморна
ћут и,
без оклевања
јури
преко градс ког трга месец сањив.
Све је у мрак у
мирно,
на извору се
само
тих поветарац водом пои г рава.
Вод ице
шуме
и рос ице
сипе
неп рес танце у бронзан и жлеб;
безд ан је
тај вир,
шапат,
нем ир
беск рајан као мис ли на њу.
У близин и
нема путева,
ах, у Јел исеј,
до звезда
не можете, кап ље шумне.
И смеле
жеље
до Ангеле
моје
журите узалуд чезнућ и.
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20

25

30

Ноћ уморна
ћут и,
без оклевања
јури
градс ким тргом сањиви месец,
што руш и
мир
мојој душ и
ноћас,
а безбриж но девојч ица спава.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

повратак
И опет данас диван је дан
и као у негдаш ње дане
на градс кој се црк ви светли златн и крст
и купа се тамо у мирн им вал има.
Еј, вал и, сведоц и мојих срећн их дана,
зар сте још увек ту у брд има?
Не, вараш се, вараш, они већ давно
тамо у црном плове мору.
О шарен у лађу пљус кају тамо,
а изнад њих јуре делфин и,
веселе се, не чезну више
за старом домовином.
Нема те више, драга давн их дана,
у грађанк и наш их шареноме круг у...
на ситном пес ку нит и на трг у,
ни у мирном сањивом луг у.
Еј, Бог зна где рас теш, мој раскош ни цвете,
где над тобом дрхте лепт ири,
еј, Бог зна... Но дан и негдаш њи леп и
давно су прох ујал и.

5
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***
као лабуд белогруди полако
плови мој чун површи ном мора,
ти хо се ку па у шум ним вода ма,
у бла женству ми се ку па ду ша.
„Чудо си, дра га, створи ла,
смрт си од мене отера ла;
опет си ми на де у срцу ужегла,
опет си у њега жи вот удах нула.
Ја сам умро. о, девојко, помисли:
моје ши роко отворене очи
нису ви де ле небескога сун ца,
слат ких ме лоди ја ни је ухо чуло.
у моје срце из нежног лу ка
ни је оштра стре ла поле те ла;
за мене пролеће на ли цу не процве та,
нити се груд девојач ка кад стеже.
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САДРЖАЈ

Скамењен сам клечао пред олтаром
што га је крас ио камен ит и идол;
мол ио се лепој, а хладној прил иц и,
мол ио се чак и каменом прес толу.

20

Мис лио сам да ће та хладна девица
руке на прс има скрштене раш ирит и,
благога осмех а, милога поглед а
верном се слузи приближ ит и.

***
а ти тек... али нисам могао
при чати да ље истори је те;
смех јој се из очи ју неста шних отео,
смех јој се отео из уса на слат ких.
И засмеја ло се море простра но
и засмејао се лак зефир
и засмеја ле се сит не звезди це
у ти хо, бес крајно, звезда но вече.
али сам још затворио усни це злобне,
страсним пољуп цем их затворио...
Чу нић жу ри као лабуд бе логруди,
пове тарац нас грли лак и тих.

5

10

На молу Сан Карл о, VII

***
у тиху самоћу се краду, сијају,
пу ни неми ра и пу ни мла дости,
сун ча ни зра ци, и љуп ко се ви ју
ла ки зефи ри, деца слободе.
Жи ви ан ђе ли у ухо ми ли ју
своје тајне, љу бавне глу пости,
срца за љу бљена гласно им ту ку
у слат ким за грљаји ма, опојној ра дости.
али ћу ти те, ни је мени као ва ма
до лепоти ца, ва ших дра га на на пољу,
ни до весе ља. ах, ја сам вам уса мљен.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

О, кад бих чуо бар јед ан узд исај лак и
њенога срца до у тај далек и гај!...
Али то неће бит и ник ад а, ник ад а.
Шетња, I

Меланхоличне мисли
Кроз шум у је ишао,
кроз шум у мрачн у, –
у срц у жалост и јад.
Упитао дрво
нап упел их грана:
„Имаш ли другова, рец и!“

5

Рек ло је дрво:
Имам их, имам,
као лис това зелен их.
Ако се весел им,
веселе се,
туг ују са мном!“

10

И рек ао је: „Гле,
ја сам сâм самц ит...
Буд и ти пријатељ мој!“

15

Заш умело је
и спус тило се
и до њега се сагло...
Узело га к себи
и није већ више сам...
Сад вис и тамо на гран и.

20

***
Il faut que tout homme touve pour
lui-mêmе une possibilité particulière de
vie supérieure dans l’humble et inévitable
réаlité quotidienne.
Maeterl inch

кад дође ноћ, другарица маште,
и мир загрли поља и горе,
са сли ка га лери је моје
там ни застори успомена се диг ну.
310

ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
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И дух се кроз сећања лако вије
и моје рањено срце дрхт и,
и кас ни час избија у тихој ноћ и
и још су увек очи заглед ане у там у.
Тамо пред Богород ицом трепери,
сад живахн ув а сад мал аксав,
пламен, сам себе до јут ра уништавајућ и.

5

10

О, нек а би и ти, усп ламтело срце,
већ стигло гробу, пос ледњој стан иц и,
и узд ахн уло њој пос ледње амин.
Мој Бог, I

***
о Боже светлости, творче хармоније,
твој изгубљени син је опет ту;
о, дај му нена ђена ми ра
у близи ни свога све тог дома!
о, нека му зрачак ми лости заси ја
у том оса мљеном, оса мљеном дну
срца и ду ше, да после двостру ког зла
за пева опет пређа шње ме лоди је!
Гле, ми шљах да бих жи ве ти могао
јед ном без тебе, без својега Бога;
а да ли расту ми рисни цве тови
без сун ца усред небеса јасних?
Зато ме прожми, о, Боже, за па ли
веч ни ми, жарки огањ у дну срца!
Мој Бог, III
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ЈОСИП МУРН

Сајам
Тамо на трг у, на белом, шатори стоје,
пребел и, весел и шатори,
а пред тим шаторима свет жагори,
ход а горе, доле.
Под липом за столом сеос ки стареш ина сед и,
а поп ће му: „Да Бог благос лови!“
„Довек а“, стареш ина ће и вел и му
како су врел и ти дан и сајмова.
Нем илос рдно се, мало позад и, пандур држ и,
има бркове као две турс ке сабље,
са судс ким прис тавом ћућори суд ијина кћи,
капел ан дот рч и у црк вен у рух у.
И ја сам међ’ светом, а ћутљив и непознат, –
боље да сам Јеврејин где у веселом граду, –
али, авај, у нес рећн и, у неп рави дан
залутао сам у белом свет у.

5

10

15

Власи
С меховима под пазухом иду,
у дуг им сукнен им кабан ицама иду,
главе оборене зем љи,
сви су висок а стаса,
и жалос но се држе,
као ник ад дотле.
Са свирал ама на устима иду,
под широк им шеш ирима иду
и сад дес ном руком
и сад левом руком
у свирале свирају жалос но,
као ник ад дотле.
С меховима под пазухом иду,
у дуг им сукнен им кабан ицама иду
и под шеш ирима широк им иду, –
у нап ред иду и назад иду
и зас вирају још при рас танк у,
као ник ад дотле.
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ко у ту безгласну ноћ
ко у безгласну и там ну ту ноћ
цвркуће и лепрша?
Сит на грли ца то иза пећи
узбуђена ћућори.
Ду го, ду го још неће дан,
спи земља, чуј, спи простра ни свет.
Двоје са мо не спа ва; та там на ноћ
и човек – сам себе корећи.
Ја не спа вам, и ста вљам те на ру ку,
ста вљам и ма зим бла го, бла го, –
де, за гу чи, уми љато ми пти че,
и заспи и ни чега се не бој!

5

10

Снег
Неп рес тано пад аш, ситн и снеже,
на тих у шум у и на пољан у,
негде прапорц и, хит ри трк,
мук опет за мном и пред а мном.
Што ће ми снага, што си ми, време, дато?
Што је било – као у снег закопано!
Што ће бит и – као та тих а раван
без краја се шири пред а мном.

5

песма
Прелепа ноћ, пролећна ноћ
на зем љи је ноћас,
што ће ми ноћ, претоп ла ноћ
око мене, пред а мном?
Као птица у кавезу бих у чис ти зрак
у света крај најд аљи,
отурио бих мрак, мук теж ак
и жалост од срца.
Дол азе, туг ују
све мис ли у душ и тој, –
за киме, зашто туг ују?
Ти, ноћ и, чул а си и ни у што развеј!
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ах, ти борови
Ах, ти борови, моји борови
зам ирисал и су опет,
глас но на зеленој гори
запевал и су им птић и. –
Опет кроз тамно грање
сунце је прод ирало,
све слабије и спорије,
као да умире. –

5

И поточ ића пес ме тихе
у даљин и се губиле,
над ахн уте се сасе
украј њих грл иле.

10

Ах, подувк ивал и су, шумел и
лахори благо, благо, –
тихо су борови ту стајал и,
мир божји је пловио над зем љом.

15

кад се дубраве мраче
Кад се дубраве мраче,
к мен и дол азе гласови тих и,
као тужбал ице тајн и узд ас и
срцâ што у жалос ти живе.
Мир, ах, на зем љу се спушта!
Ја не мог у да га нађем,
није ми мог уће душ у
заг њурит и у спавање слатко.
Тих и, поноћн и час,
треперење у вис ин и звезда,
глас вап ијућег у пус тињи,
трс ка усам љена сам ја.
Дођите, олује ви,
дођи, ти бурн и животе,
дођи, шумна жудњо,
и срце ми надвич ите.
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Јас них, јас них сунчан их дана
пун их борбе, пун их јечања!
Тихо, тихо и даље сања
ноћ блис тавих очију.
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***
Срце је жалосно и болно од стрепње,
ду ша чезне да за грли дух
жи вота, пу ног незасите, мрач не злобе,
на пу ту где сун це не блиста.
Што се узе ти може, то ми узесте давно,
што га је па ли ло, не ди ра срце сад;
ру ком грешни цом усудисте се да сру ши те
што се ви ше ни кад не да поди ћи.

5

ах, не... не му чи срце у његову неми ру
10
де тињска срџба, су зе забора вљене,
то вранци су што ди вље у послед њем, слобод ном касу
преко лешева познатих ра њени ка ју ре!
Срце је жалос но и иште спаса,
да се о дух обис не дух ми жуд и.
Као о чудот ворн у, скоро заборављен у мол ит ву
из давн их, давн их, срц у мил их дана.

15

Fin de siècle, 3

пе лен
Та пес му жел имо у част
пелен у да запевамо,
нек бог пож иви његов струк
и сунце нек а га греје!
Што ће нам каранфил, руж а што,
и на ливад и бел а рад а?
Само пелен пил и смо из врта
док смо још бил и млад и.
Узрас ли смо и лако све
иде нам сад у свет у, –
и у част пелен у пес му ту
спочетк а дај да певамо!

5

10

е, нећу вам преко пољана
Е, нећу вам преко пољана,
у пољан и је гавран црн и,
у пољан и је ноћ и дан.
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Ја га се бојим силно,
црно је гавраново око,
црна слутња иде за мном.

5

Ах, у туђин и ћу пог ин ут и,
гавран ће ми очи иск љуват и,
грактаће, нарицат и неће.

Српањ
Већ дан иза гора свиће,
и веје већ јутарњи хлад,
маглом још увијено поље
и сања још стари град.
Чак тамо на побледелом исток у
из ноћ и млад и дан крвави,
по раном, по вет ровит у своду
облачак се весео гон и.
Ах, кад ће још, мил а, из перина
златн и те измам ит и дан
тамо крај верн их калуђерица
где бел и манас тир блешти?
Кад ће ми се још у срц у пробуд ит и
тако већ дуго мрт ва радост?
Кад ће ми се сунце разгорет и, раж арит и
и љубав и над а и младост?
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Иста
Кад пролеће у поље дође,
посес трима му се род и,
као добри Бог ми у душ у доведе
веселе, јас не, младе дане.
То је мој пир, пир чезнућа,
и пуна душа прек ип и,
и прос тор сав, сав лик живота
у њој се оглед а и губи.
Ах, божји свет за тихом реком
кад први цвет се пробуд и,
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и тих и шум за тихом реком
и бел и прс тић и мален и...
Прос трано небо, пролећн и дах,
у њем у птић се не нац врк ута,
ни на сунц у, ни у сенц и хладној
врел а крв се не нас нова!

15

песма
Као руж а на пољан и
у сватовс ком сва ми блис таш,
ил’ ћеш у сватове, девојко,
или ми се удајеш сама?
Ој, ти девојко, девојко моја,
каранфил пољс ки цвета већ,
рас ту већ црвене руже,
од жеља ми срце мре.
Ој, ти девојко, девојко моја,
са мном пођи, пођи ти,
као ветар са ситном травом
са тобом ћу се играт и!

5

10

Чежња за невестом
Ускрс је већ прошао,
вел ик и пост с њим,
сут ра је Бел а недеља,
пос ле ће врућ ине бит и,
хеј, јед ва чек ам то.

5

За Спасовд ан ће,
све бит и узорано већ,
све ће клијат и већ
за Спасов-дан,
хеј, јед ва чек ам то.

10

Потом о Гос појин и
већ ћу жито збрат и,
већ ћу жито збрат и,
пос ле ћу у сеч у,
хеј, јед ва чек ам то.

15

317

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Хељд а поц рн и,
шума поц рвен и,
јазавц у у бук вик у чек иња
сва се згус не,
хеј, јед ва чек ам то.

20

Зат им нам лето побегне,
лагано га, тихо нес таје,
као да још једном год ина
све прош ле броји дане,
хеј, јед ва чек ам то.

25

Бројим и ја све дане,
на прош лост се осврћем:
та за кога се боч им,
та за ким свак и дан мрем?
Хеј, јед ва чек ам само то!

30

Ивањдан
По небу звезде се пале,
из шумарк а се диж у свиц и
у летњу ноћ.
Студенц и се тихо њих ају,
као у сновима пап рат се љуш ка
у летњу ноћ.

5

Сад је време цвећа и чудног семења,
са слемена пуно гранч ица вири
у летњу ноћ.
Пуно гранч ица вири из кол иба,
зас тао је тамо свет и Иван идућ’
у летњу ноћ.
Зас тао је тамо свет и Иван идућ’
и палећ’ свице све до ране зоре...
и сву ту ноћ!

песма о хељди
као бе ле груди
топле од крви,
мла де ра дости
рас цве та ла хељда ми ри ше.
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Већ сва пуна мед а
проц ветал а је,
пред ноге као у сну пал а
пчел а јој!

5

Груд и су прос тране
напојиле њу,
божјом помоћу
у се скриле.

10

Сад стоји, мирише,
над алеко блис та,
као голуб ми упире
у свет црвене очи.

15

Кад а шум и клас,
сељак се одмара,
кад хељд а мирише,
открије јој се.

20

Ко медом и крвљу
плаћа за сав труд?
Које друге груд и
неж не су тако?
Ах, скоро ће већ стић и
студене и хладне, –
на цео свет
легла је вештица.

25

Ту је јесен и ми свадбујемо
Ту је јесен и ми свадбујемо
попевајућ и,
хеј, свадбујемо, не нас вадбујемо се
дан ни ноћ!
Гле, балгос ловил а нас киша, вучји мраз
пос ла нам Бог
и потом кратак дан и мрак и ноћ
ко козји рог.
Што, зашто ти треба звезда,
већ ти гори,
и прва звезда, друга, трећа још
лепо блис та. –
Ој, драгана, ој, девојче, зашто,
зашто чезнеш?
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Као вита трс ка сред воде
тако дрхт иш.

15

А цвета два, ој, смрз ла оба,
очи су ти,
те тамо кроз поље, студен у раван
жури ми се.

20

Јесен и, јесен и, лепо, бајно доба,
не свен и ми!
Младос ти, младос ти, не иди из срца,
зелен и ми!

Зима
Прош ло пролеће, као муња прош ло лето
и свет и Мих ае л.
По пољу су обран и плодови,
лиш ће пож утело, трава порђал а,
по брд има брезе жалос но блеште.
Више њих борови и смреке
као ловц и зелен и чек ају.
Натоп љен
раном кишом је пут. Над водом
тамо и црном зем љом и паш њац има
диже се запара. Дес но је смрековина,
лево план инс ки пут, риђ, скривен,
као лис ичја длак а.
Ми горштац и туд а идемо. Тих сав живот
и тих и нам обичаји. Дође лето, пал и и пече,
дође јесен, зат вори кош нице, и дође зима,
одахне и зат вори нам врата.
Тамо у горњој соби отвори шкрињу.
Пот раж и сукна и вунен их сук ања
и плавих топ лих марама и чарапа;
обућу узме нову, опш ивен у јарет ином,
чекрк, пар јагњећ их рук авица и кож ух
бео, кратак и гиздав, са руж ама.
Зат им преглед а хамбар...
на гумно прибије јазавца и ћук а,
набрус и још сек иру себи, налож и ват ру
и заг унђа...
А тамо у ваздух у зам ирише снег.
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Дошло је време око Божића
Дош ло је време око Бож ића,
беле се наоколо горе,
двориштима се ближ и лис ица,
по снег у су зечје стазе.
Хладна су поља, шуме,
мраз и мрак пределом гре,
снега су пун и врхови,
увече је ићи теш ко.

5

Млин већ не рад и редовно,
вод а њим мање шум и,
поток се скрива под ледом,
под њим чист млаз блис та.

10

То је зимње, зимње доба,
северац је завејао путе,
кроз прозор глед ам по селу,
скоро бих бројао пах уљице.
Скоро бих бројао пах уљице,
свет се зак лео прот ив мене,
са жалош ћу, невес том бледом,
ах, почео сам да живим.

15

20

Мислио сам на прошле дане
Мис лио сам на прош ле дане,
мис лио сам на сад ање,
бел ина по грању блис та ми,
иње по њем у попало.
Слана већ и љут и мраз,
стигли су вет рови,
прош ла је Михољс ка ноћ,
зимс ки дан и су ту!

5

Ту је зима, ах, дахћућ’
у цок ул ама, с кож ухом,
и све охолос ти нес та ми,
та нема ништа од охолос ти...
Мис лим, ожен ићу се њом
па ћу вас позват и у свате;
са жен ицом ћу својом играт и
до саме зоре златне!
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Што тако жалостан,
ћутљив и замишљен
(народни мотиви)
„Што тако жалос тан, ћутљив и зам иш љен сед иш?“
Ах, како вам се не бих чин ио так ав.
„Што нам се тако блед и мртав као дух чин иш?“
Ах, како вам се не бих чин ио так ав.
Дубок а жалост ми наг риза снаг у,
теж ак камен леж и на груд има,
и док сањам, ко да сам на одру,
мален и крс тић у рук ама држ им.
Збиља, кад се пробуд им, глед ам бел и дан,
ноћ је прогнана и сан је прогнан,
а да ли срце још бије, ослуш нем бојаж љив,
рук у стављам на леву стран у.
Још ми срце бије, још је снаге, охо!
И ожен ићу се да нас двоје буде;
узећу сељанк у тврде, кош чате руке,
и преко рамена пребац иће кос у.
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ОТОН ЖУП АНЧИЧ

песниче, дужност знаш?
Пес ниче, дуж ност знаш?
Зар немаш ниједн у реч?
Што си утон уо у мук?
Бац и пес му у свет,
над ахн ут у данаш њим добом,
ми ћемо је певат и за тобом.
Знам дуж ност, о, знам;
кад се отме из грл а звук
завићу као вук,
зареж ат и као вук сам,
побауљке стаћу врх план ина,
зареж ат и између пећ ина...
Врх Мож ак ље тај дан
урл икн ућу грлом свим,
чуће Блегаш, одјекн ут Крим,
кад глас од себе дам;
развејаћу га низ вет ре, кроз борје,
јед ан ће га однет и на Похорје.
Пој, шумо, план ино, ври,
силн и диж имо хук,
рајо, прек ид ај мук,
диж и се, диж и се и ти,
стару правду урл ич имо,
да ту зим у прог урамо мимо.
Биће пролеће још кад,
пок азаће зора лик
вучји чопор урл ик,
на ловце јурн уће тад:
хитај низ Саву, плови низ Драву –
зуб за зуб, главу за главу!

Зелени Ђурђе
Зелен и Ђурђе се дугом паше;
радос но биће село наше:
по воду већ кроз ливаде јаше.
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Главом климне – трава се дигне,
лице окрене – грана одене,
оком обрне – цвеће проц вета.

5

Ђурђе Зелен и, куд ћеш друг има,
вина и пес ме и код нас има,
биће нам мило и драго свима.
Добри људ и, чес тита вам лица!
Радо бих с вама држо здравица,
али је гол а наша Горица.
Час но вам лице, мис ли најбоље,
с вама бих остао драге воље,
али је у Коруш кој пус то поље.

10

15

Пус то је поље, слана и мраз,
треба хитат и, задњи је час,
на лето опет бићу код вас.
Коња ободе, добра му срећа.
Пон иче за њим трава све већа,
да нас на Зеленог Ђурђа сећа.

20

Језеро
Све часе дана који журе сводом
одблес кује оглед ало те воде,
све зоре спуштају своја крил а на њу,
све звезде у њој бележе путању.
Све што је у језеру има слик у:
гора, дрво и острво, врх звон ик а,
облак и птица, пребеглице вис ина,
све удвос тручено глед а из дубина.
Језером се игра блис та жива,
сенк у у светлост оно прел ива,
вечно је чудо док се у њу глед а,
из чари својих снова нам не да.

Дума
Слушао сам пес му и чуо распеван глас,
глас човек а као одговор женс ком глас у;
чуо сам како је одзвањало моје срце.
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Пес ма човек а и одговор женс кој пес ми:
Сред пољана си и певаш ми пес му зелен у сву,
пес му вет ра, грана, и траве и сунца на трави,
пес му валова што хитају и валова што стоје,
пес му сребрн их и пес му златн их тал аса,
пес му поток а и пес му жита.

5

„Као трак ама везана су ту цес тама сел а;
10
црк ва је под игла главу изнад кровова,
с вис ине мот ри дел ање људ и под собом,
часове им мери и посао дел и.
Куће су кућ ице, прозори прозорч ић и, карамфил
с прозора
лије се зелен по зиду, рујно се пен и
15
у сунц у тај тих и слап –
знак момц има који туд а иду дању,
тајн и знак за ноћ –“
певаш; и очи ти се радују марамама шарен им,
здравим, преп лан ул им лиц има и бисерно белом
смех у,
20
незграпном кретању, ходу нес претном и збуњенос ти
сељачкој;
грубе псовке су твом уху вино,
крепко поређење – дал а би за њега дук ат.
Сред пољана си и певаш ми пес му зелен у сву,
певаш и мам иш:
„Див-храс тови за пољем стоје и рву се са буром,
снови столећа врхове им ниш у шумом даљина,
сваког пролећа изд анц и слушају тајне из давн ине,
а ти се у даљин и муч иш у душ у губиш –
док сам ја цвет међу цвећем, мешам се с њим –
прошао би и не би ме распознао међу мојим
другарицама.“

25

30

Сред пољана си и певаш ми пес му зелен у сву,
кличеш и мам иш,
на село зовеш.
Гле и мој понос рас те и моја пес ма с њим,
у очи твојој пес ми глед а смело.
Ја твојој пес ми суп ротс тављам пес му град а,
пес му улица и корак а журн их по плочн ик у,
ритам рук у и плећа што диж у греде и камен,
такт железница под свим звездама исти,
ток вел ик их рек а које товаре понос но носе,
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брујање жица што везују север и југ,
и глас запад а до уха исток у воде.
(Радо прис лањам ухо на телег рафс ки стуб:
непом ичан курир на служби стоји и пева, пева,
пратећ и с мутн им мрм љањем вес ти што их пред аје
у даљин у –
срце пес никово припева тако идејама што јуре
струјом доба преко његове главе.)
Где је туђина? Како ме гуш и?
Видео сам мајке – као код нас бде над колевком,
а дете млеко тражећ у недра се гњура,
видео сам људе у борби за тврд и крух
силне и мрачне,
а за љубав; био сам међу њима сам;
видео сам навалу крви,
страст и бој;
видео зем љу и ратара на родној груд и,
њем у најдражој кô што је наша нама;
глед ао сам зем љу – бил а је лепа као наша,
дос тојна исте љубави као наша;
видео сам кућу на цес ти и сврат ио у њу путн ик –
вина и хлеба добио сам и реч добру,
пријал а ми је боље од вина и хлеба.
У тал асању вел ик их градова и ја бејах тал ас,
о, и моје срце је тук ло
у такт у снаж ном пох иљадос трученом;
у нови живот план ул а је душа сељак а,
нова вера му је обу јм ил а уморно срце.
Видео сам чел а као да им под кожом миле
корњаче,
то мисао их је разривал а тако;
видео сам лица и у њима бразде за семе
будућнос ти
руке су целог дана двориле маш ин у,
али увече би заблис тало то чађаво чело,
и око је круж ило по предел има светлим,
сањало смеле снове будућнос ти, –
прат ило снаж не пок рете говорн ик а
и веровало за још нерођен и род...
Слушао сам бојн и крик из Манџ урије,
сред Париза чуо стос труке одјеке,
Вајарево длето глед ао сам: са љубављу је ишло
као пољубац низ мермера бел ин у,
са стене је твар лагано одљубљивало,
326

45

50

55

60

65

70

75

80

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

бојаж љиво у њу живот удахн уло.
Видео сам мис лиоца, писао је законе,
не људс тву на зем љи – звездама је цртао пут,
а нес клад је у вас ион и отк рио,
нове светове је траж ио његов рач ун,
„Буд и!“ – рек ао је, и ноћ му је дал а нов свет...
Ту, ти се стич у свег живота жиле,
путеви свем ира ту се укрштају,
вол им их с буком и шумом, те велег радове –
кроз њих у слободу, кроз њих у будућност пут иде.

85

90

Чуо сам како ми је одзвањало срце:
Света си, зем љо, и благо оном коме рађаш –
уљем му леч иш исп уцал и длан,
пун иш му ризнице и вином му плаћаш зној,
дајеш сена и отаве волу што тегли бран у,
и плуг вуче заједно се знојећ с орачем,
у крун ице цвећа мед лијеш да пчел а слет и
гоњена у пролеће тајном бригом за зим у;
домаћ иц у не плаш и студен јер њена чељад
по два одел а има. Чујеш ли јој на пању
трл иц у? И основа на разбоју већ пот ку чек а.
О, ту је дух свет и раш ирио крил а над столом,
блажен је труд и блажен одмор пород иц и.

95

100

105

Ход ио сам зем љом нашом и пио чари њене.
Волео је. Као невина недра раскопчана
мирисал а су њена осунчана поља;
тон уо сам у жита њенога вале
сам, самц ит, само с мис лима својим скривен
у немом друштву младе чеж ње,
млад, млад – то знач и у срц у свега живота.
И сва ширина је с мојим снима снивал а,
небо и план ина мојим се одзивал и жељама;
шева – певајућа ракета – пес ме је прш ил а:
је ли чул а моје срце, нау ч ил а од њега да пева?
Ливадо, јес и ли цвеће моје душе видел а
па си се цветајућ и и ти на њега углед ал а?
Твоја рук а, оче, отк ривал а ми је лепот у зем ље,
и – чудо за чудом – разг ртал а завесе природе;
ти си ми пок азивао њива плодове, вод ио ме у шуме,
откривао тајне гласове и врс те дрвећа,
и знал и смо где косови и дроздови гнезда вију,
куд сат ир ход и и где се виле крију по шумама.
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На Ђурђев дан, оче, сећаш се, птице се жен иле,
125
за школс ким се вртом у живиц и гос тиле, пиле;
а ми смо преко пута ослуш кивал и: „Чујеш ли
жив-жив?
То знач и: живео – сад стареш ина наздравља млад и.“
А кад су прхн ул и сват и с живице с врис ком,
повук ао си ме за рук ав и рек ао да траж им.
130
С чуђењем у срц у и страхом пошао сам до живице,
да пабирч им за птицама и њиховом свадбом:
и гле, тамо под жбуном грабовим – стоје кол ач ић и,
и слатко вино, рогач и, смок ве, разни слатк иш и.
„Да опет не дођу?“ – „Не, све су то теби оставил и,
враћају ти сад што си им остављао зим и.“

135

–––
О, доме родн и, о, очинс ке куће стрехо!
Граде сиромах а, у туђин и утехо путн ик у:
голубу што под туђим небом за повратком жуд и
чеж ња је пок азал а пут у родн и крај;
што лас те се у топ лот и југа не стрпе?
Сећање на гнездо их нос и преко мора и гора.
Голуби над кућом упаљеном омам љен и круже...
Моје мис ли туже усам љене над пус тим завичајем...
Сив је сван уо дан, рази ш ли смо се на све стране,
куд нас је терал а сил а живота и срца нем ир;
остале су под стрехом лас те у топ лој завет рин и –
а ми громом расп ршен и рас ул и смо се по свет у...
Младост је моја сад бујн у оборил а главу,
а мисао ми се тајна преобразил а у небес ку птиц у,
сад није више голуб над пож аром бил а,
већ је пос тал а орао чија крил а су олуја,
очи му муње, јурећ и кроз тамн у даљин у,
траж иле су и наш ле: Не дом него више: домовин у...
Зем љом сам ход ио нашом и њене болове пио.
Света си, зем љо, и благо оном коме рађаш; –
да ли познајем те пољане – чије ли су обас јане
сунцем?
Плуг и мот ик у си оставио, у зем љу се спус тио,
старче, а на гробу твом крст рђа и криви се;
син твој се жив под зем љу зарио – у Америц и копа,
у рову му још светлост пољана мрачне мис ли
обас јава,
син његов већ за њих неће знат и ни о њима сањат и.
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Удович ин сам чуо јау к:
„Мој Мате, јао, мој Мате!“
Појало је вел ико звоно:
„Мој Мате, јао, мој Мате!“
Хамбург, Хамбург! виче јој звоно...
у гроб јој тамо пос рте син,
ниједне сузе не беше за њим,
и гроб му без знак а и слова.

165

170

Хамбург! – Мисао јој круж и
па не зна куд да полет и,
где да му се на гроб спус ти,
да прол ије сузу на њега.
Да сам тад а био бог,
– „Мој Мате, јао, мој Мате!“
викн уо бих у гроб његов:
„Мој Мате, устан и, Мате!“
Хамбург, Хамбург! – Вел ико звоно
пева јој, бије,
туж и, јау че,
пад а теш ко на њен у главу.
Хамбург, Хамбург! – пад а црно.
меша се, лије,
све обавије
својом мутноћом, небо и зем љу.
Да си тад а пос тојао, боже,
– „Мој Мате, јао, мој Мате!“
у гроб би викн уо његов:
„Мој Мате, устан и, Мате!“
А рамена и плећа су као стене,
пот иљак – натовари му бреме,
насилн иче, –
нос иће га и пог нут и се неће,
и срца су тих а и снаж на
и њихов је понос без реч и;
људ ине су –
као да нис у од мајке рођен и,
као да су се из бокова гора извил и,
морају у свет и туђина се дич и
дел има њихових рук у;
тамо у Америц и, тамо у Вестфал ији
за нас су нес тал и – већ их не досеже
наше око...
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Домовино, где си? Да ли по пољима тим?
Још под Триглавом, под Караванк ама?
По висок им пећ има или у рудн иц има?
Ту? Преко мора? И нема ти гран ица?
Желео сам нек ад да будеш прос трана,
зем љу да опашеш, нек ад сам сањао –
гле, сад а вид им: снаж на, беск рајна си,
у даљин и као семе рас ипаш свој плод.
Хоћеш ли их дозвати кô ласте да се врате?
Као голубе домам ит и под свој кров?
Или ће их туђа слава придобит и
и ник ад а ти више неће доћ и?

205

210

215

Домовино, где си? Да ли по пољима тим?
Још под Триглавом, под Караванк ама?
По висок им пећ има или у рудн иц има?
Ту? Преко мора? И нема ти гран ица?
Слут им те, осећам те. Пес ников сан
летео је год инама над тобом,
глед ао, слушао, плак ао, над ао се,
у твоју тајн у хтео је продрет и.
Разболел а се на дну мора шкољк а,
у бисер стис нул а сав свој бол –
срце песниково – шта се у теби скуп ило?
Срце пес никово – од ње си болес но.

220

225

успа ванка
Шта ће синк у сан донет и?
Птичје крило, танко вес ло,
или кита рузмарина?
Буји баји, нана нина!
Крило се је уморило,
вес ло се је полом ило,
сух а кита рузмарина –
буји баји, нана нина!

5

Шта ће синк у сан донет и?
Нит и крило, нит и вес ло,
нит и кита рузмарина,
само пес ма материна:
буји баји, нана нина!

10
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пролећна лађа
куд бисмо с тим пролећем.
Су ви ше га је на ма;
натовари мо ла ђу,
од вези мо га одавде!
Зе лени ло мла до
ки дајмо около свуд,
почу пај ти ли ва ду,
ти обрсти луг.

5

оне цвет не кру не
дајте ту најпре,
јарбол опле ти те
мрежом густих гра на.

10

Шта још да узмемо?
каранфил, ру змарин,
у срцу нека буде
сећа ње на за ви чај.

15

најведри ја пти цо,
зајед но с гнездом на кров!
пева ћеш нам словенач ки
као звон це ново.

20

Где су оне земље
где сву годи ну, вас дан,
о Божи ћу и у мају
свет је у лед окован?
натму рени, несрећ ни
непокрет ни та мо жи ве,
средозим ци веч ни,
песни цу на да ху греју.

25

Та мо ћемо с пролећем,
су ви ше га је на ма,
натовари мо ла ђу,
од вези мо га одавде!

30

Бреза и храст
Брезо, брезо танкокоса,
ко ти косе рашчеш љава,
те ти стоје тако лепо?
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Или мат и, или сес тра,
или Вил а из чес тара?

5

Нит и мат и, нит и сес тра,
нит и Вил а из чес тара,
тих а киша око подне,
лаган ветар из даљине. –

10

Храс те, храс те кудрог риви,
ко ти косе гус те мрс и,
те су тако рашч упане?
Ил’ маћех а пакос ница,
ил’ душ мана на стот ин у?

15

Ни маћех а пакос ница,
ни душ мана на стот ин у,
вихори их мен и мрсе
усред ноћ и о поноћ и.

прво пролеће
Еј, маце! Кад сте то спузале
тако нагло на врбак?
Донед авно у иње се
завијене гране пруж але
у мраз.

5

А кад ли си, гложе, цвећа набро?
Као с пах уљица узето
у беле чипке је сложено –
зар је збиља већ шубару с главе скин уло
време?

10

Па, девојке, шта је дахн уло у вас?
Шта вам је очи упал ило,
у недру шта нап упело?
– Пст! То се код нас не говори
отворено.

15

подне
Дај мојој дес ниц и левиц у и стас,
дај мојој левиц и дес ниц у,
повеш ћу те, вољн у робињу,
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у дрхтаво подне где се нише клас,
где мак у слобод и вихори
и ветар као по вод и
кроз устал асан брод и лан.
Усред небеса, на божји длан,
на блис тави, јас треб је сео,
тамо трепт и, и не може ник уд...
Даљина је залебдел а,
гле, иза сребрнас тих велова
позвал а је рук а бел а.
Од твоје косе, твога лица,
бије јара,
и младе љубави жар стос трук
под небо с врис ком шаље свој вихор,
свој усп ламтел и зов...

5

10

15

Тихо, без речи
Тихо, без реч и
ход им с том тајном
између људ и;
и нико не зна отк уд,
и нико не зна зашто
мојој душ и сија мај...

5

Мож да знаш само ти,
мож да знам само ја,
мож да ти не знаш,
мож да ја не знам
што о поноћ и,
док од тебе идем,
руке стежем у мрак
чезнућа пун
неу теш на,
нес хватљива.
И зашто бих тад
сваког заг рл ио,
рек ао му брате.
И зашто тад
звезде зап ламте
нис ко над а мном
ко вел ике, слатке руже
над а мном...

10

15

20
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Драга, шта је ноћ?
Шта је ноћ и смрт?
Не знам за њих ја!
Драга, шта је грех?
Шта грех и кајање?
Не знам за њих ја!
Ја знам само тајн у ту
и љубав у својој душ и
и сав леп и божји свет
уокруг
и вел ике, слатке руже
над собом...

25

30

35

Љубавна песма
Неж нија него дах
што плаш љив и тих
низ ојуж илу лед ин у оде,
лакша но птица
лас тавица
лет над глач ином воде;

5

тих а као пес ма
којој свак и одјек
склад пом ут и,
усам љена као сјај
што над тобом
поноћн им хита путем:

10

мисао је тајна, гле,
што у душ и овој
к теби диже крил а –
па ипак све земаљс ке
слас ти и бол
нис у је померил и...

15

пољу би ме, за грли ме
Пољуби ме, заг рл и ме,
чврс то и још чврш ће –
гле, ветар вије гране –
уза срце ме своје привиј.
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Да не могаднем из тих рук у
у магловите даљине –
о, плетен ице јесењих птица! –
зачарај ме у свој уски круг.
Зак лон и ми, чаробн ице, свет
својим бел им рук ама –
о, брате, дубоко у јам и! –
и мож да ће ми опет добро бит и.

5

10

у ду ши ми је избледе ла
јасна слика
У душ и ми је избледел а јас на слик а
ти свој си из ње избрисал а лик;
у ритмовима ћеш ми живет и тал асавим,
гле, пес ма те је собом понел а у будућност,
гле, пес ма с тобом је побед ил а време.

5

Заборављене биће све твоје врш њак иње,
цветал а си, свен и, за руже је закон;
остаће, сијаће само твоје лице
веч ито младо како га глед ах ја.
И сама си знал а. Ко дијамант сред злата
душом си ми младом обг рљена бил а;
ја тобом, ти мноме – миш љах богат и смо,
лабуд а два, миш љах, упоредо плове,
истом љубављу, миш љах, зрачећ и.

10

Прс тене мој златн и, сад а си без ока,
драг уљ ми је сјао, а сад а је тама;
лабуд с лабуд ицом у небо је хтео,
нап уштен и лабуд на зем љу је пао.

15

Разд ваја се цес та. Срце је без друга,
у самоћ и траж и себи стазе нове
рек а што лута кроз кршеве краш ке –
и обу зме ли га радост, задес и ли га туга,
одсад а ће мирно поднос ит и све.
Разд ваја се цес та. Што срце ти сања
нек а се исп ун и – греј се у љубави,
и кад те доба негдање позове,
скриј се за спомен, и ко ја се нас меј...
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Сусрет
на шеширу јој вијори
нојево перо...
Сама, тиха и мрачна –
куда журиш тако?
Шта значи у очима ти
загонетни сјај?
на вечерњим путевима
какав је у теби бој?

5

као да је промакла
уплашена младост, сама,
тиха и мрачна рањена
младост.

10

Меланхолија
Између руж а које не рас ту код нас
видео сам лик полуосенчен, тих.
Кô да није знао он за ме, ја за њ...
а био је међу нама мног и сан.
Као невид љива дуга дигао се мост
између мене и ње, па је тајна

5

могла ићи између мене и ње,
о, као горч ина, оборене главе.
Из њенога врча био је нап итак
кô да ми је у срце жеравиц у лио.

10

И сет ио сам се да је давно нема,
да јој само ветар преко далеког гроба шум и.

С вечери
Тако неж на, мирна
румен је вечерња,
да вид им звезде кроз њу;
над куполом мрачном,
врх град а сум рачног
у светломе лук у тихо се роје.
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Голубова је двоје
међу небом и водом
блис тавих крил а прелетело...
Дос та си пат ило,
што си заж удело,
срце, опет за срећом?

10

Тихо долази мрак
Ти хо дола зи мрак,
пла шљив је његов корак,
не да се чу ти.
Срце, за што дрх тиш?
Чега се, реци, бојиш
у овом трену?

5

Је ли се та ман спомен
ова плотио из мра ка
безоблич на?
Је ли будућ ност-вам пир
ду нуо у мир вечерњи
мисли ти луде?

10

Или су јата ве трова
прешла преко гробова дра гих,
на пу штених?
Или је из да леке са моће
дошла песма си рота
упла ка них?
Ти хо дола зи мрак,
пла шљив је његов корак,
ус пла хи рено лу та.
Срце, за што дрх тиш?
Чега се, чега бојиш?
Свега, свега...

15

20

ноћна мелодија
Пуна светлих снова
нагла се над зем љом ноћ,
месец гори над њом,
тихе га очи глед ају.
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Моја зем ља је без цес та,
без звезда мој небес ки свод,
у мојим очима – тама,
у мојој душ и – бол.
...Шта је то севн уло
с неба на зем љу кроз ноћ?
У напаћеној душ и нешто се
силно вин уло:
моћ.

5

10

Гле, укрштају се цес те
одас вуд, одас вуд...
Бирај, слобод ан је пут!
Звезде се небес ке ближе,
чувају путн ик а од заблуд а...

15

***
Гробови урлају...
шу ме и урлају рас пу кли
као незасит на ждре ла, разја пљена
у поноћ ни мрак... шта хоће те од нас?
Има ли смо људи – у поља ни цвет,
има ли смо их – врх пла ни не храст,
има ли смо их – да ли смо их ва ма –
шта хоће те, гробови, још од нас?
Гробови урлају...
кови тла ци црни устају из њих
и као вам пи ри се ви ју по ва зду ху
и жртве тра же бодљи ка вим оком.
Ти око пла мено, куд си се
за гледа ло? Што жудиш у да љи не
и ведри не јасне? Са њаш надоблач ну
рас кошну све тлост?... Гробови урлају!
Ти чврста песни це – твој мач је му ња што жари –
док за даје ра не, пева ме лоди ју,
кроз ноћ, све тлу и победоносну –
заста ни, заста ни – гробови урлају!
Ви прси непокорне што уди ше те
слобод ни зрак, срце ус ки пе ло
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што бијеш да те слуша мил ион,
напаћен и мил ион – чуј, твој удес
писан је – гробови урл ају!
Док не падне пос ледње ведро чело
на ком се светлуца вечнос ти пољубац,
гробови урл ају...
Окрен и тлу очи, не сањај звезде,
мој пријатељу, ти кондоре, сунц у брате!
Јес и ли га видео већ: ухваћен је, спутан,
слободе корд иљерс ке смел и син;
јес и ли га видео како је, изнемого,
у немом очају крил има подрхтаво,
у решетк у се залетао главом
и крвавио?... Два црна млаза, знаш,
прел ил а се преко његових очију
– о, те очи што у вис инама царују! –
баш преко очију два црна, црна млаза.
И тад а је обес ио крил а
и сав као грана на вет ру дрхтао:
знаш, право преко очију два црна млаза!
Ја сам га видео и клео сам људе.
Зау век ми се у душ у упио
понос них очију беспомоћн и гнев,
и заш умел а је око мене
претамна, теш ка пес ма из гробова...
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Сени Јосипа Мурна-Алекс андрова, 1

***
Тихо преко поља
месец иде,
жа лосно срце иде с њим.
Та мо лево су гробови,
та мо спа ваш ти...
та мо десно су шу ме,
та мо шу ми
као да у снови ма ко јечи...

5

отаџби но, отаџби но...
куда жи вот иде мој?
у пусти њи се ви хор избесни,
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сам да га нико не чује,
сам, да нико не зна за њ...
Зашто стојим? Шта још чек ам?
Нем кроз пус ту ноћ корачам,
верна прат иља ми је само
сенк а моја црна...

15

Сени Јосипа Мурна-Александрова, 5

***
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И ишао сам тамо и пао,
љубио
болом овенчан и лик...
о, и поглед ај:
та то је он а ово сам ја!
Из лед а глед ам сам...

35

И устало је као звук фанфара,
и букн уло као сил ан жар
одас вуд...
И тога часа
знао сам куд иде мој пут,
и тад сам појм ио
сву твоју неу мољиву сласт,
ти тамна облас ти над а мном...

40

Сени Јосипа Мурна-Александрова, 6

***
Шта си? Фантом? Изданак фантазије?
Створ демонски што бди нада мном
откад младост усамљена моја ниче, откад
у даљине поглед вуче мој?
Из гра да идем са вечерњим мра ком
што пољем ис пред мене хи та...
с леве ми стра не ту леже гробови,
там но леже над ва ма што спа вате...
Спи цар-понос, спе мисли до неба,
и сва будућ ност у кли ци заче та,
недозре ла и ни кад пожњевена,
храброст очи ју и вре ла крв срца.
што ни је при не ло послед ње своје жртве
још на олтар...
ах, све – као за гора ма мртве зоре,
ах, све – зар се ни кад ви ше неће ди ћи?
За клео сам твој гроб: „Ти там ноусти,
от криј ми тајну смрти и жи вота
што се под тобом још бра ни од труљења,
неће да умре, пусти је под небо!“
И поди гла се сен ка висока
из гроба твога, там на до звезда:
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и како је бил а бел а њена рук а
познао сам је – име јој је: Бол.
И ишли смо где је најт иша тиш ина
поља, и најс ветлија чар ноћ и;
поглед ао сам туђе њене очи,
познао сам је, име јој је: Самоћа.
И ишли смо где је светлост прогнал а мрак,
где је био гом иле устал асале шум;
и како је смео био њен корак,
познао сам је, име јој је: Храброст.

25

30

Сени Јосипа Мурна-Алекс андрова, 8

Месечина
Мрачно су ишли дан и,
мрачн ији од ноћ и,
ћутале су пес ме
као што слап слеђен ћут и.
Па је пролеће дош ло и певале су девојке,
предвече, Тал ијанке на трави;
о, тушта девојак а, као цвета до цвета
саг ибања у шумс кој чес ти.
Из самос тана је
позвало звоно:
то се калуђерице моле;
од страс ти су пијан и,
за пас ју је зграбио
и отиш ли су у царс тво месеч ине...

5

10

– Девојко, ноћас
не иди са мном,
сад хоћу да будем са собом сам,
хоћу да се потоп им у светлост ноћ и,
у најдубљу њен у дубин у.

15

Цврк ут из гнезда,
треперење са звезда,
међ’ светлим прудовима
сребро се растоп љено вије;
тамо ћу залутат и тихо,

20
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и блесак беж и
на све стране
од мене, у беск рај сија,
као да сав свет
зачет је у мен и,
из мога срца се лије...

25

30

Ко, ко си, Душе-мреж ару нас ред свем ира?
Из тебе пот ич у мреже блис таве,
из твојега срца, из твојега стаса
род и се све што пос тоји и рађајућ и се шири те,
расп ламсава те зраком у даљине сањиве:
и блис ко је далеко, и далеко је блис ко,
светови на једном нан изан и низу
по твога срца отк уцају поје...
Сад, срце у сред ишту, сад буд и чврс то!
Род ило си ритам тајанс твене свес ти,
у чист сјај прос ијало пом рч ине бол а,
позови још душа одас вуд,
омреж и их, свеж и их, спој у јед ан род!
Развешан и су гроздови снова,
сазвеж ђа нова преко новог свод а,
избављен и духови глед ају
нет рем ице у њ, сврс тавају се у лит ију.
Прес купа, драгоцена ствар,
зем ља, на дар им се даје,
обу чена сва у лепоте
као у рупце свилене,
да јој не би видел и ране
кад њин скерлет претаче зору у дан...
Светли су дан и,
светлије су ноћ и,
шуме пес ме
као што слап ослобођен шум и...
Пад ајте сад, мин уте
ноћ и пробдевене
тврдо
на срце моје!
Пробуд ил и сте га из снова
и док сад пад ате на њега,
чврс то,
већ не дрхт и, само пева...
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ноћни псалам
Звезде журе кроз поноћ
тихе, златне,
штета за те,
душе, куд блуд иш очајан?
Птић је прелетео плаш љиво кроз гај
до друж ице;
тамо је – цвеће:
мирис и шапат опкол ио сав крај.
Упут и још једном поглед звездама:
светла је цес та
у дивна мес та,
тамо певају чеж ње срд аца.
Ослуш ни доле: племена дрвећа
са обзора
далек а мора
химн у низина шаљу чак до неба.
Као из шкољке неразговетност гласова:
дах тајне –
ни радос ти
ни бол а, а пуно је снова.
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Усред свега раш ири крил а
као две зоре,
и у вихору
бићеш харфа на којој свира Гос под.

Само ову ноћ
На хладна гнезда,
на празна,
обазри се, звездо
љубазна
бар једн у ноћ.
Мож да где птица тих а
још подх ртавајућ дише
и светлост ће јој врат ит и снаг у.
Мож да у њој још пес ме има
за благе вес ти
нис ким кол ибама:
344

5

10

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

бог зна где душа плаче
и знак још чек а
само ову ноћ...

Вечерња песма
о шу ме вода с вечери,
да леки, непреста ни!
о песмо сла пова склад на
до ста меног ми ра звезда!
под зем них катедра ла
све свод до свода...
из њих, из оргуља се зву ци
тискају вал преко ва ла.

5

пра мајко! Ме лоди ја ма
ки пе ти наруч ја,
за слобод но пу нозвуч је
без страсти се боре.

10

неис црпан је извор,
сам из себе се ната па...
о сла пова песмо склад на
из да љи на сва ко вече.

15

крај кварнера
Угљари су капе скин ул и,
пог нуте главе су мол ил и,
на врх у кланца дизао се крст
високо и широко,
а доле иза њега као опал што се прес ијава
морс ка пуч ина... и пред тобом, море,
скин уо сам кап у ја!
Ти, море, много лепше си него свет и крст –
још шире леж иш, још више стојиш,
ти грл иш зем љу, ти небо љубиш,
твоји тал ас и шумећ и изд алек а
као сребрна крил а
узлетел их птица
поздрављају дрхтећ и
путн ик а из даљине...
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Ти, море, старије си него свет и крст –
ти седе косе и браду имаш,
све дрх итш као старац а кад зас пиш,
ти као старац у сну шапћеш...
Није те створио наш људс ки страх,
прит ворс тво ти није под арило вел ичанс тво,
ти си од прад авна.
Ти, мора, јаче си него свет и крст –
ти не жел иш верн их крвн ик а,
без помоћн ик а одушевљен их
ти само у своје име мориш.
Кад а урл иком твоји рогови јављају смрт,
зас таве се леп ршају крваве,
дижеш под облаке своју црн у срџбу,
не бојиш се ни правде ни суд а.
Ти само пишеш закон свој.
И твој закон је мир, и твој закон је бој,
твој закон је твоја воља.
Поздрављам те, вел ик а вољо,
поздрављам те, снаго слободна,
ја, биљк а нем ирна сред поља,
трс ка на вет ру лелујава...
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ковачка
Од чет ири до јед ан,
од чет ири до јед ан
зрац и су румен и,
ливаде зелене,
од чет ири до јед ан
вод а нам точкове, мехове нам креће,
над наковњем смо пог рбљен и;
сви, млад ић и, људ и, девојке и жене,
од чет ири до јед ан
већ сви смо изм учен и:
вод а нам точкове, мехове нам креће
од чет ири до јед ан,
од чет ири до јед ан.
Пол а три, пол а три –
опет нам дува мех!
Ужарен и чавли нам у очима,
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до осам увече чавли, чавли у очима.
Од чет ири до јед ан
вод а нам точкове, мехове нам тера,
до осам од три
ужарен и чавли, чавли у очима...
Јес мо ли их пољем сејал и?
По пољу наш и чавли цвате;
поглед ај у небо:
у њега смо их ковал и
од чет ири до јед ан, до осам од три,
да нам и ноћу буду у очима...
Па сам оног дана пред оглед алом зас тао:
о, као да сам по себи ковао!
О, као да чин им вас божји дан грех
од чет ири до јед ан, до осам од три!
Од чет ири до јед ан,
од чет ири до јед ан,
вод а нам точкове, мехове нам тера,
до осам од три
усијан и чавли, чавли у очима...

20

25

30

35

Зимска
Небес ки ткач и платно ткају,
сад свим ће сиротама добро бит и,
сад шубару имаће страш ило свако,
још дуж и нос свак и носоња.
Шта ако си бос!
Дуг ти је нос –
само звиж дућ и њим као кљуном кос.
Небес ки мил инови мељу,
по зем љи браш но стеру:
куп ите у зас тор, чаршав, столњак,
прос трите њиву, паш њак, врт;
ко боље држ и
више ће добит и –
јој, мене већ леђа боле.
Небес ке гајде пиште,
сви угљеви и димњац и вриште,
са стрехе слама хајд’ на плес,
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и мој огртач би радо с њом;
ко два има
нек а ми јед ан да,
ако не, све скупа ништа не вред и.

20

Dies irae
Домовина је
разљуљал а своје вел ико звоно;
као да над градом туж и бог
круж и глас свуд наоколо,
куца на прозоре, лупа на врата,
преко кровова стреса са крил а
црн у грозу у душе људ и,
плаш и и узбурк ава,
збуњује дете и сеже мрачном руком
старц у у прс и дубоко.
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И пред свак им лицем стоји
нем илос рдно оглед ало:
ништа ти не помаже,
полож и рач ун за своје дане!
У узаврел им, узвитлан им јат има,
згрн ут и у црн, буран облак,
анђел и с мачевима, лавови и волови крил ат и,
орл и и змајеви пуне ваздух.
Сед и пок ајн иц и, ћел ави пророц и
главе мрт вачке као драге свет иње
привијају уз недра, њине строге стопе
жене љубе у блаженом плач у.
Хоровима небес ким је сав вид ик зак лоњен,
свак стоји, на вечност укован и стас:
у сјају раш иреном као пау нов реп,
свец и у непом ичном круг у,
свец и у визант ијс ком стилу,
свак и поглед разрогачен, укочен,
што год живи зем љи се нагло
као трава под сунц има што нем илос рдно пек у.
Чујте јах аче, чујте их иза план ине!
Свет је као бубањ напет,
и коп ита, тврд и точкови,
бију га
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све више и више:
сух и јах ач и
иду нам
на покољ.

35

Зем ља се спушта на колена,
зем ља пад а нице:
„Милос ти, дођи у жару пламена,
наш им је срц има и мозговима хладно.
Милос ти, дођи сва огњена,
спал и тел а и душе и спас и нас!“

40

Милост дол ази у бучању орг уља,
нос и собом трубе и звона,
Милост плови, Милост риче:
„Знамење, сеж и од сред ине до краја,
знамење, жури на чет ири вет ра!“

45

Анђел и с мачевима пок азују пут
овамо, тамо, уздуж, поп реко,
и из облак а крил атог звериња
изл ивају се чет ири реке у шумн им брзац има
преко вис ина: –
знамење крс ти зем љу и васељенс ки род...

50

55

Зелени шлем
Некога сам видео са зелен им шлемом,
с косом као вихор пламен и под њим,
без сед ла је јах ао и бедро му младо
ист ис кивало је из коња пене са крвљу.
Очи су му из дуп ља кипеле вруће,
из грл а, пром ук лог отео се глас:
Сви час и су избил и... и нико још неће,
а отворено је море и шупаљ је Крас...
Заус тави коња сред равн ице,
на гриву му нас лон и главу за трен,
усп рави се, раш ири дрхтаве ноздрве
и као да ослуш ну било даљина.
Од југа су поветарц и сви влаж ни, сви слан и...
Јес и л’ сркн уо код себе, окус ио свој дух?
Јес и ли се нагао над братовљеве ране?
И сок је у теби још једнако сух?
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Зар није од кол ибе до кол ибе ишао глас:
отворено је море и Крас шупаљ?
Није ли час куцн уо?... А нико још неће,
преко зем ље језди спас...

20

И трес нуо је о тло зелен и шлем,
сјах ао с коња, у поља га пог но,
рук ама се ухват ио за чело младо,
прок лео небо, на зем љиц у пао...

на ша реч
У поноћ нико није знао куд и камо...
Све мис ли су ставиле главу под крил а,
умук ао је певач, пророк зас по,
народ се нем им пред ао сенк ама,
дуго је у њих укочен глед ао
и сам је крај њих онемео. –
Алфа и Омега! Реч и! Дивна снаго
која си стари хаос подел ил а у дан и ноћ,
стварал ачк и тајанс твено изговарана увек
одрж аваш свет и смер и крајњи циљ
и с трип ут вечн им божјим Да
неп рес тано из сна буд иш!
Бес мртн и ген ији који диш у у теби
и твојих абецед а пиш у тумачење
човечанс тву у срце као сазвеж ђе у мрак
народу сваком знак су дал и
свог пос ланс тва, свој поред ак
и пот врду за овај свет.
Само преко нас високо је прешао њин лет,
и јед ва смо чул и распеван их крил а дрхтај,
и јед ва смо знал и да ли је отк уцај срца
или тајно знамење са неба...
а ко је знамење опазио
ум и срце је у себи сат ирао.
Понос, карактер и част – кривот ворен новац!
Ко ће правог човек а разл иковат и од лаж ног?
Знаш ли коме си с поверењем пруж ио рук у?
Ноћаш ње ноћ и ће те пољупцем изд ат и.
Оца више нема, нит и Сина,
а Дух је код нас без гласа.
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Осуђен и на мук у свет у народ а
изд алек а глед амо како граде нов свет,
у свет у пес му слободе није нам дано
уплетат и својих мелод ија...
Веј, врл и вејач у, вихоре,
развеј нас – плеву, што ме брига! –
Био је међ нама човек као зрно јед ар и здрав
он је, као ми књиге, умео да чита људе,
тако се задубио у јероглифе
нашега човек а да је отисак
његових најдубљих снова
утис нуо у њега врел и жиг.
Сад је у себи читао: у нама је зап исана Светлост!
И рек ао је: И нама је дат будућнос ти кључ;
ми смо чувал и у душ и неок аљан
о правд и и слобод и златан сан;
сам им нама скривен, свет у зас трт
зрач ио је у бурна времена гнев.
Роде, знаш ли још да је твој краљ био ватром крунисан
и да му нико из рук у није отео жез ла?
И да за све што је бог изнео
пред људе свег света, за поље, гору, луг,
за звер и душ у још правд а,
још правд а тече и сва врућа ври?
И народ који је већ сам био изг убио траг
прад авн их дивн их снова што их је сањао дед,
кад је углед ао увел ичан лик,
пред човеком тим, схват ио је: То сам ја!
У оглед алу верном, у том човек у,
шта сам био, шта ћу бит и, све вид им, знам.
О Ивањс ка ноћ и! О млад а, света светлос ти,
по мору, језерима, по сребру рек а разл ивена!
У свак у кап љиц у, у безброј роса
ухваћен је до искрице небес ки сјај!
Светлост је исп руж ил а рук у
и сенке без зак лона мру.
Реч је изи ш ла, изи ш ла збиља међу нама!
Словеначк а мис ли, узлет и, вин и се до неба!
Разапн и се! По ширин и твојих крил а
мериће народ бодрост својих снага
и, мож да, најм лађи од тројице браће
поћ и ће да трага за удесом свих.
351

35

40

45

50

55

60

65

70

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Више нам не зал ази! Ни сад ни навек и,
реч и, не дај да залутамо у ноћ ћутања!
Занос нам и очај, радост и бол
обас јај ореолом својих зракова,
да свак и наш сан у теби буде златан,
свак и дух да нос и твој печат!

75

у тишини
Нипошто сад не диж и око мене гал ам у
кад се разд ирем до сам их дубина;
сад ми не дирај у разговор с њима
кад смо пос ле много времена опет заједно.
Са немом ја се разговарам браћом,
и то је разговор тих, тол ико тих,
да чујем жилу што ми тка у врат у,
да би га најл акш и дах узнем ирио.
Разговарам се с онима што су у гробу,
савет ујем с онима којих још нема:
разговор нам тече све тише и тише –
ко у светлом сну – нипошто ме сад не буд и.
Мен и је пот ребна вел ик а тиш ина,
тол ико год ина ме је опкољавал а бук а,
од ње ме бол и и срце и ум,
у њој ми заглушена душа гине.
Мен и је пот ребна вел ик а самоћа;
морам се нагн ут и преко крајњег руба,
где нема више звукова, где нема више слик а,
зат ворит и очи и исп руж ит и руке:
сву шкољк у што је обу х вата Кумова Слама
морам сад а приљубит и уз ухо,
тиш ин у исп итат и оштрим слухом,
да те отк ријем, јас на, чис та, верна.
И ако су небес ки знац и мреже
у које је најмањи ухваћен шум,
и ако је тек иза њих тих и свет
где ти боравиш, овде ме ништа не веже.
Ти коју сам у младос ти топ ло љубио
и која си у сваком боју бил а уз мене,
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коју сам у словеначком крутом кулук у изг убио
која те најт иша самоћа крије?
Ти што не дишеш ако нис и слободна,
ти без које ми нема живота,
сет и се болова и чезнућа,
пруж и ми рук у, пес мо, ти ме вод и.

35

очаја ње
уморна
суста ла
мут на вода
као без корита,
као без дна;
блат ња ви, гад ни
сплет корова,
тра ву ри на му
пре леће
тле.

5

10

лена
трула
жу та пена,
са плевом помеша на,
плови,
ту мара,
кру жи без смера,
без сврхе
ова мо
па она мо.

15

20

ни шта
не сева
на врхови ма,
без одјека
дô
и брежуљак.

25

Изи ђе месец,
наспрам њега
из ви ра се
зе лен
диг не
мртвац.

30
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Разговор у тами
Међу остожја сам зашао с пута
док се мрак вечерњи дизао из дол ина;
разговор тих и је са оне стране дол азио
и приковао ме на мес то где сам био.
Вриштиш весео, не знаш за кајање и грех –
то је у невин им млад им дан има било;
срце ти је горело у чис тој страс ти,
није слут ило да је пас ти мог уће.
А неопажено се у њега увуче
подм ук ао отров, зарије смртн у клиц у,
и за тебе што си тако безбедно стајао
изненад а нигде више нема опроштаја.
Звезде, рас уто по небес ком своду,
на све прос транс тво лију свој мир,
ти, у себи пог ружен, стално осећаш
да нешто мило изнад тебе туж и.
Отворио си ми и опет зат ворио небо,
пребрзо ми душ у обас уо мраком!
Гле, под сенк ама кад сам нау знак леж ал а,
сузе су ми тол ико пута пун иле уши.
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И вид иш да си у мрк лој там и живота
био без озарења и мудрос ти,
као дете које пуже за јагод ама,
зелене бере, најзрел ије гази.
Тако сам чуо разговор из таме
њих двоје који не знају куд би из бол а;
свак а реч ме је пек ла до у срце,
као да ми је рођена горч ина кроза њ тек ла.

25

Јерал а
Интермецо
Јерал а! теш ко ми је у ствари с тобом:
јер нис и јунак о ком би се певат и дало!
Кад професор нам стане кид ат и зелен-ловоре,
како ћу дат и рач ун, где одговоре наћ и?
Арх иве ћуте као рибе и ко ће док азат и
да си био, да јес и и да ми пес ма не лаже?
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Пос тоји ли Крим? – Пос тоји. – Триглав? – Свак ако!
А Јанез Ибланч ић? Без сумње, под Добром гором
кућа му је, на два ката, с резбарен им ходн иком,
кук уруз му оком ушан светли као злато,
ивич и облу стрех у живоп ис ним конт рас том
и залуд виче: „Дођи, зид ару, да вид иш шта је стил!“
Ибланч ић пос тоји! А нас двојица? У подрум у смо
Пот ратовом,
ово нам је трећ и пол ић. Живел и! – А где си, Јерал а?
Јерал а, где си? – Оборио је пес ник главу
мрм љајућ у брке: „Неразум љив ми је свет.
Што зем љом у славу Бога пузи и иде
од слона до мрава, од палме до ситне резеде
пос тоји и док азат и се може лако
да живи и дише... С дип ломом свак и лењивац лута
светом и ко га вид и ни за трен не пос умња
у његову кож у магарећу, то јест дип лом у.
У дуге што чаробно зраче све је преп летено,
у дорем ифе тајанс твено звонке усклађено:
свој бас ић свак а гатал инк а, цврчак гус лице има,
о своју гран у свира дашак свак и,
свак и тал ас ић о свој кремен звон и
и свитац свак и има свој плам ичак,
из маја у јун себи светли њим бриж љиво...
Једном речју –“
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„А ти? Не блуд иш ли као слеп са бак љом својом?
Што ти је клецав корак, шатори зан их ан и
над чврс тим светом, тобож њи тријумфаторе!“
Ко ми је прек ин уо реч? Зар нис мо овде сам и?
Као пламен невид љив трећ и се дизао међ нама,
пламен им језиком пал ацао је над столом
и шик ао, и бô, ват ром жацао, клао...
„Ти с Богом би да будеш раван, сам стварал ац?
Склон и се, скриј, мудраче сувопарн и!
Бог није занатлија, Бог – Отац-Мат и – род ио је
светове, из пуног их изл ио срца,
по прос тору необу х ватном их рас уо око себе,
а веровао је у њих чим их мисао пови,
јер мис ли његове нис у снови празни.
у трен у све стоји пред њим нес умњиво и јас но;
у стрепњи да је бар трунк у пок лек ао,
сав свет би му поново пао у хаос.
Реке Млечног Пута што буче у бесконачност
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нос иле су судбин у будућ их поколења
и млинови су млел и месо и кос ти синова
његових – и није га пек ла савест очинс ка.
Мој драг и, то ти је уметн ик широк их потеза,
изравнан их вага и зам ршен их веза:
хладно и мирно
пос мат ра отворено око кроз трок ут
под собом светова муш ичји плес –
сам ће знат и зашто, чем у и док ле све то?
Ко ствара, мој драг и, из вихора говори,
он мало мари за сврх у, морал и срећу,
он чупа и лом и и реже и гнете твари,
шта ако му кад понешто зас тење међ прс тима!
Он пије одушевљење из пламен их чаша,
зато је он истина, а вас двојица лаж!“
И ништа... Ћутке смо стал и на пут друг и ја:
кô нагом ил ан мрак стајао је град,
врх кровова тек ао разговор кас них сат и,
пун месец плео реком сребрн у мреж у;
ту доле вод а клокоће у тес ним обал ама
и у мојој душ и све је болно, све плаче.
Па опет – као да нис мо у мрак у сам и,
кô да је пратња невид љиве браће ишла с нама,
кô да је око нас нем ирно леп ршање,
и приг ушено, потајно шаптање;
очајно тужење и узд ах
пламенова прерано мрт вих
и чезнуће онемоћало
и улеп ршавање у светлост и у живот:
све браћа из гробова, свак и пламен-цвет
од нас одвојен, заточен у тајне кругове,
пол а у живот, пол а у смрт уклет.
Два, три сам међу њима препознао – како су
само трчал и,
руке – пламење пруж ал и за нама!...
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Заус тавих тад руком пријатеља пренеражена:
„Јерал а пос тоји! Поглед ај их – све те је поморио...“

Треће поглавље
А ђаво је рек ао овако:
„Јерал а, стој, и глед ај, и чуј
шта та двојица говоре доле!“
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Глас живога:

Дубоко смо саш ли
доле у подзем ље,
тамно ми је,
дај рук у, ко си да си.

90

Глас мртвога:

Дубље, дубље још!
док год ти је дух
горње таме пун,
док год ти не продре
у дубине слух,
да ти отвори зем ља
своја звонк а чуд а –
дубље, дубље још!

95

Глас живога:

Шта то као у сновима
у мен и шум и?

100

Глас мртвога:

По невид љивим пукот инама,
мат ичн им корит има
прво је зачеће вод а.
Ми ту доле,
уравнотежено, тихо племе,
ми ништа више за себе не кушамо:
положен и без жеља
сред семења и клица,
без жеља слушамо
дуге год ине и год ине и год ине
звонко обнављање света
по невид љивим пукот инама
и мат ичн им корит има
прво зачеће вод а.
По рупама се мрачн им муче,
по тес ним процеп има се точе,
по стрм им прел ивима плач у,
бацају се у поноре неч увене,
кроз пећ ине – стене се довик ују:
крис тално звецк ајуће
будуће Саве и Драве и Соче
и Волге и Нилови и Гангови свет и,
нас лућују се, осећају се,
траже се на све стране,
око нас, преко нас и кроз нас,
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сес тра сес три звонећ и
у тајн им звуц има
пре него што у млазу и поток у,
врелу, слап у, велерец и,
припевају до вас...
А ми, који за себе ништа више не кушамо,
лежећ и без жеља, ми их слушамо
дуге год ине и год ине и год ине,
сан животн и нас звуц има преп лиће
неп рес тано,
да нам је лакш и смртн и сан...

130

135

Глас живога:

У мен и пева звук
тајанс твен их вод а...
као сес тра душа
у мен и је жубор...
У мен и је страх и туга,
у мен и је сласт и страст,
над а и чуђење
хиљад а душа...
траж и једна друг у
у мен и... ја сам корито
хиљад ама душа...

140

145

Глас мртвога:

У теби је зачетак...
У теби је...

150

Ђаво:

Јерал а, чујеш ли још?

Јерала:

Вид им само то
да још говоре,
али не чујем, не.

Теби
Као ветар у врх у јас ике,
тако си у мом срц у ти:
сав гај ћут и, само у њој ври –
и душа, пуна твоје дивоте,
слави те уст рептал а.
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Вихор
Поглед ао јој је у очи
и она га се побојал а,
као биљк а је уздрхтал а:
„Живи пламен су твоје очи!“
„Живи пламен су моје очи,
јер ноћас је напољу олуја...
Крај прозора са мном пос тој,
поглед ај демоне ноћ и!“
Пред њима кес тен и јече,
вију се изнад воде,
над њима облац и иду,
врх град а мелод ију тамн у
певају...

5

10

Чуј – гром! – „Поглед ај
кроз сплет грана
звон ик а оних понос – као смех пркос ни
што кип и и чик а снаг у олује.

15

О, вид иш ли, осећаш ли ту дивљу бун у
што шиба увис?
О, девојко, сад,
сад знаш зашто су
моје очи пламен живи?!“

20

„Живи пламен су твоје очи,
јер олуја је у теби ноћас.
И – јер сам ја твоја ноћас,
и јер си ти мој ноћас,
живи пламен су твоје очи.“

25

У тај час
план уо је крес са стрм их небеса
и обас јао оштро тел а два,
као кип.

ко у љу ба ви...
Ко у љубави твојој сад се греје,
вољена?
Златна Вес на се у дубрави смеје,
на тихом вет ру гране шуморе –
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ах, сад се све страс није љуби,
прем ил а!
Под кес тен бих сад легао зелен и,
Вес но златна, очи ми склоп и,
Вес но златна, цвећем ме оден и –
сна ми се хоће.
Да прес павам све љубави твоје,
да прес павам све своје буре и борбе
блудње све...
Дуго, дуго спавам, непом ичан...
а кад се пробуд им,
где су борбе? – Срце ми је мирно.
Где су сумње? – Срце ми је верно,
срце ми је верно и слободно,
живот глед ам надом сав понесен
ко сељаче своје поље родно:
плодове ми даруј, јесен и!

5

10

15

20

Мото
(Из „Разговори са са мим собом“)
Болна ми је од тебе душа,
и без тебе нема оздрављења;
ах, како ли је теби име,
ружо тајанс тва пуна?

***
Тражио сам своје младе дане
у многом тихом гају,
тра жио сам своје злат не да не
у сва ком скрови том рају,
где сун це с мра ком говори
у ми рисноме мају.
И пи тао сам људе све
да ли их немају, –
ни ко не зна, ни ко не зна,
и не познаје их,
то са мо она зна, али ћу ти,
натраг их не да...
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одох на пре ло
Одох на прело, одох на прело,
јер ме не вол и више драга,
одох на прело кô птица на гран у,
што је било, прош ло је зау век.
Преду, преп ред ају девојке беле
прс тима тан уш ним нит и танке,
нит се од срца ка срц у плете
спутано ми је срце у мреже.
Да ли бих Мариц у? Да ли бих Бариц у?
Анч иц у? Стазиц у? – Како се снаћ и?
Ти, драга прâва, остај ми здраво,
сад ћу љубит и девојче свако.
Одох на прело, одох на прело,
јер ме не вол и више драга,
одох на прело кô птица на гран у,
што је било, прош ло је зау век.

5

10

15

Затворени парк
Par is, Jard in du Luxembou rg

Високо месец пут ује
над парком, изнад врхова
без звезде; тако туг ује
дух изнад драг их гробова
сам.

5

Чуј: као тужење тихо
у прос торима неизмерн им.
Као да прош лост дише,
пробуђена у час у вечерњем
тамо.

10

Познајем вас, туђи људ и,
у том парк у краљица туж них,
пролеће вам нуд и залуд
по дан у цветне снове
на дар.

15

У очи зас трте ваше
жар сунца згас лих светли,
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пролећа не осећате нашег,
међ нама и вама је столећа
чар.

20

А сад а док месец царује
над тамн им врховима
и дана се понос растече
и торњеви снова се зад ивљен и диж у –
тај час

25

завеса је жалос ти
с очију вам пал а,
поздрава и рас танк а
час ком вам дозвол ил а
сласт.

30

У том час у безвремена
свак а машта је жива,
у трен утак пун склад а
прош лост се и будућност
слива.

35

Сад пок рет мрт вога век а
радо бих видео заус тављен:
како се рук а одриче
и око краљице тоне
у очај...

40

песнику
Сама су се размах ал а звона
у тај леп и дан,
као голубице у сунц у им гласови
равн ицом се гоне.
Над њима се, гле, облац и беле
низ снег план ина;
шта су углед ал и онамо, те копне
у мору вис инс ком?
Исток западу добро јут ро зове
разбуктан зором.
Срећу је сејао низ поља, бреж уљке
виш њи длан.
Што ће ту лепоте бујне нарас ти!
Пес ниче, хоћеш бит и здрав?
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Срце ће ти се као јагње напас ти
зелен ил а.

15

***
по богазима,
ти хој ма хови ни,
потајно, пла шљи во
дошло је пролеће.
Ра ши ри кри ла,
ла хоре у лу гу!
Водо, не сах ни
сред ли ва де!

5

ка ко, цве тови,
још увек спи те?
очи отвори те
и свет би ће врт.

10

пче ле медари це,
ван из кошни ца!
Росом се точи
ли вадски мед,

15

у зрак се ви ни
над груду црну,
чудо рас пева но,
ти моја шево!

20

Тад и у мени
песме ће ни ћи...
Јао, бог ме сум њам! –
Шта је то са мном?...

Свеж дах са планина
Свеж дах са план ина,
са поља под сланом
росама опран
дан се светлуца.
Крис тал је свак а мисао,
а свак а жеља птица,

5
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преко дол ина, гора,
са зем ље у плавет!
Шта ће ми кров и дом,
шта ће ми род и крух,
име и надменост!
Чем у и за кога?

10

Поглед ам те
и ви ше те не знам,
ве трови ма предам
и себе и све.

15

нека чучи у куту
без крила тикван, а
ја сам рођен
да лутам по свету.

20

Здравица
До врх а, Бенж ам ине, точ и!
Екс! Куцн имо се, браћо, и сад
што је то ћу вам запеват и:
Најп ре, ко зем ље прави је син
храброс ти има да снос и бол,
и за шта друго си и рођен?!
И друго, браћо: ко има снаге
тихо рад и, пашти се све дане
и са браћом се својом бије;
а кад се над њим дигне свод ноћ и
и оживе му највеће моћ и,
он по рођеноме срц у рије.
И треће: та творевина лепа,
тај свет – пос ред среде га раздор цепа,
ко каже „не“, себе лаже,
а ко увид и ту света ран у,
па ипак не лије суза,
као прави човек се пок аже.
Још једном до врх а точ и!
Екс, браћо моја, и сад
стоји ли нам још што на пут у?
Још која, браћо, треба ли реч?
Вол имо тај прок лет и свет –
Кајафа ко је прот ив!
364

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Глоса
Немој учит и певача певању!
Зар ћеш учит и грање цветању?
Подс мева ти се птић на грању:
пре тебе ја сам на свет у био!
Брате, пођи с тихом вером
јут ром са мном према Чаду,
обл ива те у рос ном хладу
на сто слатк их мелод ија.
Где су наш ли ритам, меру,
ти певч ић и свештено узбуђен и?
Дај пон изно да те спута
пес ме замк а у звучној рим и –
спој се с њоме тајновито,
немој учит и певача певању!
Зелен ило се са зем ље диже,
над тобом се у лук свија,
у зем љином недру материнс ком
ужиже се цвет на цвет у.
Мил а сва, себи те мам и,
мирисом те, сина, купа,
ум не – душа њу пои ма,
лахоре јој слуша лаке,
одговор без реч и дахне –
зар ћеш учит и грање цветању?
Шта ће ми мудрост твоја лук ава,
шта ће акта пож утел а?
Зар прах књига у себи чува
семе пес ме и расц вата?
Не навлач и на калупе
што безмерно слободно је.
Твоје форме и идеје,
о како је све то сухо,
голо, црвљиво и глухо –
подс мева ти се птић на грању.
Из најдубље те дубине
корење сокове црпе,
врх кô мреж а у ток зрачн и
бачена, хвата ведрине.
Што год људе кад прон икне,
што међ сунц има зас ветли,
у пес никовом срц у упал и
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сјај, кô одс јај прве луче:
гле, ослуш ни па се учи –
пре тебе ја сам на свет у био!

Божићна здравица
А сад а дајмо онога
празничног, крај зид а!
Свет ништа не вред и,
чис тији бис мо хтел и.
Бис тар да је, прозиран
као ова чаша
и као мисао наша
да млад је и бод ар.

5

Вâн пок варењак, сплетк арош!
Сад ми не прот ивреч и,
бар ноћас ме пус ти,
и сут ра ће бит и дан.
Сут ра опет бој и шум,
а сад је међ нама
Дете што нас мам и
и буд и у јас ну наду. –

10

15

А сад а дајмо онога
празничног, крај зид а!
Свет ништа не вред и,
сањајмо га чис тим.

20

***

5
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У напаћеној душ и нешто се
силно вин уло:
моћ.
Гле, укрштају се цес те
одас вуд, одас вуд...
Бирај, слобод ан је пут!
Звезде се небес ке ближе,
чувају путн ик а од заблуд а...

15

Зов ноћи
Дош ло је као зов ноћ и,
зов поноћ и са свих страна
из мрак а...
Око преп лашено глед а
и чек а.

5

Видео сам светло дрво
на исток у; уз све небо
потерало је зору грана,
а корењем је зем љу
за сет ву узорало.

10

Ко благос лов добрих рук у.
лук изнад лук а се попе
у вис ин и –
све своје стопе будуће
опазих у бис трин и неба.

15

Обазрех се на друг у стран у:
храст тамо огроман рас те
у поднебље јас но –
вулк ан што мрак избац ује,
тако саблас но.

20

И гране црне је зарио
у светле, и лом ио их,
сат ирао им раст, клијање,
и човек је сред љут их сил а
за живот стрепео гол и.

25

Лице ми се след и –
а већ дође као заповест
одас вуд:
имао си луч, време прође,
сад – иди лутај!

30
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Сени Јосипа Мурна-александрова
(Док је лежао на смртној постељи)
Гробови урл ају...
шуме и урл ају расп ук ли,
као незас итна ждрел а зјапе
у поноћн и мрак... шта хоћете од нас?
Имал и смо људ и – у пољан и цвет,
имал и смо их – врх план ине храст,
имал и смо их – и вама их дал и –
шта хоћете, гробови, још од нас?
Гробови урл ају...
ковитлац и црн и устају из њих
и као вамп ири ваздухом се вију
и жрт ве траже очима што боду.
Ти око пламено – куд си се
заглед ало? Што жуд иш у даљине
ведре и јас не? Сањаш ли надоблачн у
раскош ну светлост?... Гробови урл ају!

5

10

15

Ти чврс та пес нице – твој мач је огњена муња
док ране зад аје, пева мелод ију,
победонос ну и светлу по ноћ и –
зас тан и, зас тан и – гробови урл ају!

20

Ви прс и непокорне, што удишете
слободн и зрак, срце уск ипело,
што бијеш да те слуша мил ион,
мил ион паћен ик а – чуј, твој удес
писан је: гробови урл ају!

25

Док не падне пос ледње ведро чело
на ком се светлуца вечнос ти пољубац,
гробови урл ају...
Обори тлу очи, не сањај звезде,
мој пријатељу, кондоре, брате сунца!
Јес и ли видео икад: ухваћена, заточена,
слободе корд иљерс ке смелог сина;
јес и ли га видео како је изнемогао
у немом очају крил има уст рептавô,
како се у решетк у залетео главом
и крвавио?... Два црна млаза
тек ла су му преко очију –
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о, те очи што у вис инама царују! –
баш преко очију два црна, црна млаза.
И тад а је обес ио крил а
и сав као грана на вет ру дрхтао:
знаш, право преко очију два црна млаза!
Ја сам га видео и клео сам људе.
Зау век ми се у душ у упио
тих понос них очију беспомоћн и гнев,
и заш умел а је око мене
претамна, теш ка пес ма гробова...

40

45

Визија
Небо је било пуно мрт вих сунаца...
Као ламп ион и у којима гор крв
лагано се ниш ућ и над вид иком
круж ил а су и пол ако се трл а.
Сав свет је био камен ито брдо округло,
на врх у брд а стајао је таман крст,
широко црне руке ширећ и
у мрт во зрачење мрт вих сунаца.
Зашто су се руке тако распеле?
Да благос иљају или да прете?

5

10

А тресао се црн и висок и стуб,
и видео сам: тамо се живот отк ид а
од тог дрвета, силом се отк ид а
дух од тел а и не може од њега.
И кô да у свем иру дигао се вихор,
бил и су све брж и кругови сунаца,
све ужи, ближ и и све крвавији,
И пуцале су груд и глух их стена
те су рађале, хиљадугод иш ње,
избац ивале у свет целе војс ке
оних што смртн и сан ту спавах у под њима.

15

20

Видео сам тамо блудн иц у вавилонс ку,
заврис кал а је – зора жива – у свет...
Кô оног дана кад га је ставил а
блис тао се нак ит драгоцен и
на гол им удовима, мамећ и у прељубу;
у њеном кобиљем, разу зданом врис ку
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грех се ругао, и нас лад а крви
дрхтал а је са њене вреле пут и.
У вртлог у лудом и бурном за њом
кентау ри кудрави и пијан и пан,
јунац и, полубогови давн их дана,
и краљ Давид, Гос подов изабран ик
и мудри Соломон и цесари
скерлетом огрн ут и, с брш љаном око чел а;
монас и су кид ал и кос трет с плећа,
мит ре са глава миропомазан их
пред њене ноге су пад але у прах.
И чуо се крик, врисак и цвиљење,
уск ипел а бујица врел их страс ти;
и сама харфа што пред Виш њим пева
под прс тима херувимс ким наш ла је
глас химне који уху блудн ице год и.
И глед ах оне с којим сам живео
и који крин су пред светом нос ил и...
еј, брате, где се твој крин део?
И твоји прс ти дрхте и њу траже?
И њу сам видео којој сам душ у дао:
лепт ир би се збун ио и на око
јој слетео, тол ико је оно било цвет
у дане кад је љубав цветал а у њем у...
Најбоље сам њу видео. (Око јес и ли мутно?
Патње траж и своје – ноћ ће дан
а камен крис тал бит и.) У њен гроб сам глед ао,
у мрак кроз камен, као кроз рож ин у
поглед ми продре: доле је леж ал а
с њим заг рљена: ха, тако су се дигли
с рук ама око рамена, приљубљен и,
хрл ил и су с гом илом у омам и слепој
и њин смех је сав врисак надзвон ио.
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Око крс та је бес нело коло,
по небу коло полудел их сунаца
и Вавилонк а је ступ ил а нап ред
и тело бес тидно пред њиме протегла.
Од гнушања ми се лице скамен ило,
осврн уо сам се на крст зан их ан и,
очима уловио очи сам ртн ик а:
„Чуј, зашто си дао да те распн у?“
питао сам га очима пун им мрж ње.
Он ми одговори погледом љубави пун им –
и падох у прах пред њим.
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Буђење
Чуј мин уте!
Тврдо
као кап љице сребрне
кроз таме црне
мин уте ноћ и пробдевене
избијају.

5

Тамо круже сунца и мере време,
вечно мирн и,
безобзирн и,
ноћ и дан јуре преко нас.
Под њима ми се бијемо, вијемо,
сијамо, гас немо,
штет имо, хас нимо,
мед и отров себи у купе лијемо,
прос тор васељенс ки жељама прелећемо
у трен прол азни вечност саж имамо,
за пос ледњим звездама духом хрл имо,
ужас изазивамо, у душ у га зовемо,
вриштимо, плачемо –
захтевамо, захтевамо.
Куће сад аш њос ти су само шатори,
ми пут ујућ и само караван и,
над наш им стазама разбуктана
фатаморгана –
гори, варљива истино нам, гори!
Пок аж и нам мес та у расц веталом крају,
купол а врење у сунаца скритом сијању;
за вид иком нама су још она сунца
сва млад а, чис та,
само торњеви чеж њи се успел и,
њином светлош ћу овил и су главе,
и њина звона вихоре кроз вис ине
кô да им са кул а зас таве се вију,
златне зас таве са кул а златн их.
Кога звоњава та себи позове,
у блаженом забораву њој ће пох рл ит и
кроз мрак дубина заг уш љивих.
Стегн и срце, ти што се колебаш у мноштву,
у сијање га високо потоп и,
заборавићеш да пренеражено
невољом бивало је горко;
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ма пон иж авано, ма оскрнављено –
златом неба ће бит и обас уто.
Твој језик је јецањем сплетен?
Сад а ће мудрос ти дубоке,
рук а ће тес не руш ит и прег раде,
дух ће се питат и: Где су ми гран ице?
Где су понори у које тон уо нисам
да им пос ледњу тајн у отмем?
Где су вис ине на које нисам се пео
да им најс лађе пок уп им слас ти?
У које пус тиње ми глас није прод ирао?
Где је туђина тако далек а да нисам њен гост?
Твој живот је био заборављен,
нес кориш ћен,
у дубине грезао као вод а Краса –
заж убориће, заблис таће у сунц у,
себе и брод ће весело љуљат и,
до мора ће путеве искат и смео:
тамо – као да се боре о вид ике
беск рајно широк а
небеса и море –
две вечнос ти што нас уп рот стоје...
Пад ајте сад, мин уте
ноћ и пробдевене
тврдо
на срце моје!
Пробуд ил и сте га из снова
и док сад пад ате на њега,
чврс то
већ не дрхт и, само пева...
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на Бледу
С пок лон ик а чуном
пес ма плови,
полеће
над језером.
Звоно Маријино плаче и мол и,
мол ит ве нос и
пред божји трон.
Та срца шта су донел а собом!
Паж љиво су, с поу зд ањем, пред тобом,
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о Марија,
расп рос трл а
сву домовин у:
У тим срц има су њиве, лозе,
жито и вино,
пон ижена сеоца зем ље наше,
избе забачене
с пород иљама
што у убогос ти
тебе дозивају.
У тим срц има су дворишта, стаје,
волови и краве,
и пас тир и бел а стад а
глед ају те очима мирн им
из даљине.
Све тегобе,
сав свој зној
плаш љиво, с поверењем прос трл и су
и отк рил и пред тобом.
Глед ај, Марија,
мат и прес вета,
срце пое та
друг је твој.
Судба се тис ка и око њега
мојега род а,
к мен и на пок лоњене иде домовина
са свих страна.
О, кад би бил а
пес ма моја
као твоје звоно!
Кад би осећал а,
нос ил а она
на својим крил има
врисак и јау к,
све што мис ли, што осећа,
што жел и домовина...
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Возом
Пол азак. И звизнуо је воз кроз мрак.
О, девојко тамо на прозору,
чу ли тај врисак што јау кн у кроз ноћ:
домовино, збогом!?
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И као што тал ас обг рл и стен у,
крај Град а се вије Љубљана
месецом сва завејана;
плаш љиво се стис кају стрехе,
крс тови ми редом доблес кују
пос ледњи златн и поздрав
и гас ну у мрак у даљина.
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Саблас но дахћућ и
воз као демон јури кроз ноћ.
Међа пром иче уз пруг у,
за њом у поноћном миру
губе се поља стазама преп летена,
ту бреза самотна – краљевна уклета –
пок азује сребрн нак ит месец у.
Са брега пос мат ра Марија Мат и,
блис тава, спокојна, глед а свет под собом,
блис тава, спокојна, сјај зрач и;
у дрвећу сеоце – и тамо дом
шумарев усам љен – и све остаје за мном.
Саблас но дахћућ и
воз као демон јури кроз ноћ.
Скриј се, месече, за облак се скриј,
да је не вид им како одл ази,
како остаје за мном
домовина...
Непознатом снагом
доп рл а си ми до дна душе,
досад нисам ни знао кол ико сам твој син,
како те вол им дубоко...
Домовино, рук у ми пруж и,
не беж и, остај са мном,
заг рл и ме чврс то, чврс то,
и певаћу ти висок у пес му,
теби, мајц и обож аваној,
као што ти још нико није певао;
разбуктаћу срца мил иона
и подвргн ут и твојој влас ти,
распал ићу у душама страс ти
племен ите, младе,
да најдраж а своја блага
драговољно пред а те положе.
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Звезде, сиђите са зен ита
стрм их вис ина!
Зове вас син
коме предуго у срц у спава
горк а патња и с њом љубав нема...
У венац се сплет ите, нек а је овенча,
њу за векове патњи.
Дај своје ореоле, прас козорје!
Зовем те усред поноћ и,
зовем те гласом страж ара
који броји часове док ноћ не прес таје.
Дај свој грим из,
њим је огрн и,
њу која је у одећ и туж ил а црној
дуге ноћ и, без наде.
Не беж и, остај са мном,
домовино, заг рл и ме чврс то!
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Саблас но дахћућ и
воз као демон јури кроз ноћ.
Беж и. Све беж и... Само у даљин и план ине!
Тамо зем ља је наша узаврел а,
заж удел а и хтел а у небо,
као вал је јурн ул а у вис ин у,
узлетел и вал је зас тао под звездама –
и стоји сад тако усред вис ине
скамењен и занос домовине:
у даљин и блешти свуд раздрт и гребен,
над њим звезде, будн и пламенови:
док зем ља нам спи, само се оне
са мном брин у и над ноћ и бдију.
Гле, план ине и звезде ме прате,
све друго иза мене тоне у мир.
Са мном ви, звезде, са мном ви, план ине!
Раш ири се, растегн и се, круже домовине,
разл иј се као море
у беск рајне вид ике,
доме мој!
Куд год ми нога ступ и – на твом сам тлу,
куд год ме једро нос и – на тал ас у сам твом,
куд год срце хоће – код својих сам људ и...
Куд а, мис ли? Стој!
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Саблас но дахћућ и
воз као демон јури кроз ноћ –
и већ данас ће ме у туђој слави
непознатог туђа зора поздравит и...

Географска карта
Чија је Инд ија? И чији Беог рад?
Ко стреља и веша у Техеран у?
Ко надглед а убис тва по Балк ан у?
Куд са златн им кључем цариг радс ких врата?
Развио дип ломатс ку карт у дип ломат:
товаре носе сви океа н и,
грдна блага гом ил ају луке –
коме зем ља и мора благод ат?
И ја развијам пред собом пап ире:
гле родног тла, наше зем ље драге!
Док друг и је грабе све даље и шире,
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ти роде овд аш њи, хоћеш бит и чврст?
Шта ће бит и с вама, међаша чет ири,
Целовче, Мариборе, Горице и Трс ту?...

пита ња
Ко си ти што би да куп иш народ мој?
Су чим си дошао да се ценк аш за душе?
О, сиромаше, да вид иш наше благо,
свио би шатор, побегô још ноћас.
Ко си ти што би да вод иш народ мој?
Јес и ли кад насамо савест исп итао?
Јес и ли нашао да си до смрт и веран?
Ако нис и, сам себи прес уд и.
И ти што би да певаш: народе мој!
Јес и ли дубин у његову измерио?
Мудрост древне пес ме да ли те се дојм и?
Бљутава је нама, свирче, твоја пес ма.
Знаш ли шта је дуг их, теш ких хиљаду лета?
Знаш ли како их просања краљ Мат ијаш?
Мој народ је муд ар као краљ Мат ијаш,
мој народ је стар теш ких хиљаду лета.
376

5

10

15

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

песма ковача
Што год нас је ковача, сви ми коваћемо,
коват и своја срца, коват и карактер свој,
и како нам звоне душе, слушаћемо –
зашто?
Оглас иће се мож да под чек ић има
срце у коме је права бронза
и запеваће, позиваће као звоно
и сви ћемо се крај њега скуп ит и...
Сви: – црнц и руд ари из Идрије, из Трбовља,
са горењс ких висок их пећ и, из Кап ље, из Боровља,
од Набреж ине бел и каменорес ци,
преп лан ул и девинс ки рибари,
полунаг и носач и из трш ћанс ке луке – чета
кô да је изаш ла испод длета вајару,
ви, ткач и пог рбљен и за разбојем, кож ари
смрд љивц и у оштром тан ина запах у,
млинари који нам крух мељете,
зидари из Ренча, столари шентвидски, Солканци,
дрвосече по шумама, ви, Ижанци, што тресет возите,
човече што ореш с воловима у зноју лица,
штајерс ки пољару који нам слад иш винце,
слагач у с оловом у плућ има, с очима које гас ну,
сплавару савињс ки у вртлог заглед ан и,
Випавче брбљиви, бриж ни зам иш љен и колоне,
сви ви који знате шта су отис ци окова,
и ви опрезно нап ред пог нут и
бродари у будућност, у нове безг ран ичне вид ике...
Зато ћемо ми ковач и коват и,
коват и чврс то и будно слушат и
да не буде међ нама ко непознат
кад дође време,
кад сване дан,
да устане, да букне ковач, ковач силн и из нас...
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на ше писмо
За висок у мол ит ву је склапал а руке
пес ма сва обу зета народ а вазнесењем
о чес титом празник у слож них душа...
А тад а тровач и тровал и су братс тво
и ген иј љубави је полудео у мен и
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и пес ма-мол ит ва се прет вори у клет ву...
О, ви, ви нашега пис ма,
ви нашега говора људ и –
куд а, куд а сте гурн ул и и себе и нас?
Народ ће вас ставит и на исп ит
као лончар крчаге:
не звон иш ми, не певаш,
нис и ми био за жар,
у пећ и си нап ук ао крчаже –
међу цреповима буд и цреп.
Народ ће вас ставит и на исп ит
све редом као жице:
навио сам вас на гнев,
усклад ио на тврд и дур –
зашто ми свираш слатко,
зашто лас каш и лижеш?
Одл ази, гуд ало подм ук ло!
Шта је с наш им пис мом?
Шта је с речју нашом?
Где сте, наш и људ и?
Народ ће вас исп љун ут и
као цик ло вино.
О вино прок ис ло!
О нап ук ли крчази!
Жице без нашега гласа!
Иск ривљене жице без гласа!
Празни, нап ук ли крчази!
Вино цик ло!
Све је прип рем љено било
за лепо братс ко славље,
али сте разбрат ил и браћу.
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А осуд а ће поћ и
од човек а до човек а,
од душе до душе,
поћ и ће осуд а нем илос рдна.
На сваке груд и ће зак уцат и,
на сваке груд и, савест свак у:
Оглас и се испод ребара,
оглас и се својим гласом,
без мас ке мора бит и глас!
Куд сте зат урил и пис мо?
Што сте умук ли?
378

40

45

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

Тако ће говорит и тројица
која ће као јед ан бит и...
А данас, данас... како нам је?
Као њем у онд а:
пос ле љут их бојева,
пос ле љут их вож њи
стигао је у сну на чудес ној лађи
Одисеј пун чеж ње на Итак у драг у...
И у родном дом у,
на старој дедовин и
седео је у пепелу
извргн ут руглу...
Говорит и није смео,
силом је савлађивао миш ице љуте,
гнев гутао у грлу,
а срџбом дубоко зал ивено
у груд има му је лајало срце...
Да, браћо, данас нам нема друге:
сва срца сад,
ви верна срца наша,
сва права срца наша –
лајте, лајте, лајте сад!
Да пис мо им изл ајемо,
да реч им сад своју изл ајемо,
о, тим наш им људ има!
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Горичким изгнаницима
Браћо, радо бих нешто мало дао
вашем сећању,
да вам у душ и зам ирише
све на рузмарине,
мас лине, лозе и брес кве,
на ваш их Брд а тројке,
да би ко море кроз шкољке,
бисерн ице миле,
шумеле вам вал и Соче
у овој мојој реч и
која би у бекс тву с вама хтел а
побећ и од времена мутног.
И још друг у, браћо, снивам
пес му за изабране,
379
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да иск рс ну пред очи вам
свет иње чудес не,
кол ико их још нам сија
ко нек ад прадед има:
Сел а, горе и Марије
с милос тивим погледом.
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И највећа и највиша
у срц у свега што пос тоји:
њој је мноштво света хрл ило,
сва царс тва, сви гос под ари.
Бог за њом свет у се скрио
и њом му се отк рива,
ближе се осећа оцу
који њој бива ближе.
Чујте: ви међу Словен има
за њом сте ишли најд аље,
утапал и сте се пун и светле чеж ње
у равн ице Итал ије.
Нис те у њој утон ул и као друг и,
још сте остал и свес ни,
светлос ти сте се пок лон ил и тихо
и остал и на своме...
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Да, наш род је створио био
о дом у златан сан
а сам бог је ударио на њега
свој печат, сунце!

у спомен Јожи Берцету
Рођен 18. марта 1883. године на Горењском, рањен
17. октобра 1914. у Галицији, умро 12. новембра 1914.
у Будимпешти, вратио се у родну зем љу 17. јануара 1915.

Мој Јож а је ишао усп равно,
увек право упрте му очи,
увек у даљине усмерен му корак...
Куд си отишао, кад ћеш ми доћ и опет?
„Ја сам сад човек водораван,
увек увис упрте ми очи,
ја сам свој пос ледњи учин ио корак
и не спремам се више ник уд.
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„И не треба ми више нико,
ни друг, нит и брат, а ни мат и,
у мајк у претајн у врат их се назад,
сред клица сам... и добро је.
„Ваш и корац и звоне над а мном,
одјек ује од њих мој тамн и свод,
ко у пелене у њихов ритам повијен
сањам... и ништа више не жел им.
Овде тај гроб... а около поље,
Сава и Шмарна гора за њом,
у снег у горе и сунце на њима,
позад и Љубљана, јоште даље море,
народ и, пут и... и овде тај гроб.
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Вихор
Ветар иде,
оре и рије по мрак у језера,
мут и и комеша по небу сум рачном,
збија магле и облаке на плес.
Јурне у шум у,
стреса храс тове, борове вије,
шум диже од горе до горе,
усковитла га са зем ље до небеса.
Диже дивље патке из трс ке,
у лук у их навеје до пад ине брд а,
у лук у их посеје опет нат раг...
Стајал и смо на трем у пуном шкрипе,
држ ал и смо се с девојк ама за руке,
блед и глед ал и збуњен и крај:
само лабуд, усам љен и птић,
ко да не вид и то, превози мирно
по тал ас има свој бел и сјај...
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15

Мирис твоје косе је као руже слад ак...
Јау кн у звоно, да раст ури облак;
и ветар му иск ид а молбу,
бац и је у мрак,
разби о брд а;
изнемогао свак и звук,
гром гос под ари у ждрелу прос тора,
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муње плет у круг по вид ик у,
ужас пламен и сипају на црк ву и храм.
На пут у доле – отк уд и куд а? –
стиже и губи се десет и брат.
Увук ао му се ветар у плашт
кад је завио тамо за јеле
по злу времен у необичн и гост...
Стајал и смо на трем у пуном шкрипе,
држ ал и се с девојк ама за руке:
блед и глед ал и збуњен и крај:
само лабуд, усам љен и птић,
ко да не вид и то, превози мирно
по тал ас има свој бел и сјај...
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Ал’ мирис твоје косе као пелен је горак...

покајничка песма
Из тајанс твене таме млад их очију, њихова сна,
Бог је глед ао у мој очај,
ах, с тобом он,
с тобом био је, а ја нисам знао за њ.
Да, људс ка охолост ме је гнал а у луд ило,
већ нисам знао шта мед је, шта хлеб,
шта утехе живе тих а чаша
што светли у рук ама бел им кô крин божји;
лик моје душе, патњама разаран,
лепот у у свет у је траж ио залуд.

5

10

Из свих очију се одрази као из оглед ал а
руж ноћа моја; кол ико год сам набрао цвета,
отровао се од мог дод ира –
куд да посегнем, куд да се осврнем?
Ја нос им око срца трње
и кога год сам заг рл ио,
свак је заједно са мном крвавио,
и мрзел и смо се пос ле обоје.
И тебе, тебе сам најч врш ће заг рл ио,
како бих тобом спас прим ио,
од слас ти сам и бол а врис нуо,
и – ник ад више нећу бит и радос тан.
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О, јагње, јагње, ти си осет ило пламен,
у мом заг рљају си се крвљу орос ило,
о, јагње, јагње – хоћеш ли ме спас ти?
Амин.

25

Игра је шумела...
Игра је шумел а, горел а дворана,
ја тих седео, у кут у сум рачном скривен,
кад си ти, дивљењем зас ута, рази г рана,
долеп ршал а, сел а нас прам мене.
У млад ал ачкој радос ти мирис на сва
опазих срећна си до дна бил а
и само си зато друштво нап ус тил а,
јер нис и знал а куд би са свом том срећом.
Ка мен и су ти руке пох рл иле,
и нагло зат им на груд и ти долеп ршале,
прек рс тиле се на њима да би скриле
тај блесак којим су ме обд ариле.
Како ми је било! Дет ињс ки, неж ан,
међ увојц има је црн им твој лик
сјао блажено, и ја, невредн и,
учес ник био сам твоје блаженос ти.
Је ли се то судбина јавил а? Случај пук и?
Јес и ли ми тајн у одал а? Ништа не знам
сем то: лепоте твоје мил а светлост
јед ина зора је још мојим очима.
И отад а у друштву ухват им себе чес то
где руком дрхтавом ка груд има сежем
у страх у за твоју и за своју срећу,
кô да је безбедна јед ино у самоћ и.

Гледам...
Глед ам брезу, смрек у и храст,
тихо удубљене у свој раст,
вечно утон уле у неба дах –
и чин и ми се јед ан сам од њих.
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Глед ам девојк у, жен у, човек а,
куд то стреме, куд то јуре?
Нем мимо њих иде неба дах –
и чин и ми се јед ан сам од њих...

5

Снежник
Кроз прозор Снеж ник ме стално глед а
како ми перо трч и по пап иру.
„Прол азни смо, ситн и према свем иру
то твоје писање, и ти, и ја...“
„Ти што си се нал акт ио и раме
удобно повио, и опет си висок,
да теменом удараш о небо –
зар то и за те важ и?“ – „И за мене.
Данас и сут ра и још мож да мало
понос но се купамо у свакој зори,
јер суђено је човек у и план ин и:
без имена, без спомена, без гласа!“

5

10

обрачун
Уморан ка пол иц и сеже
и вад и прву од ред а
малу свес ку, књиг у песама:
поглед трезан прелеће
изл иве пређа бујн их год ина,
и што даље лис та стране,
више му клоне глава.
Као лист да је гризао брезов
на језик у му је љут ина,
а у грлу грко, горко, горко.
О, сад вид и: мис ли, снове,
у безд ан безд ан и бацао је,
рас уо је младе дане,
по ваздух у сејао празне плеве,
вихор му их разнос ио,
од њих сад ни трага.
Страст је ни у што спламсал а,
залуд срце изгорело,
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све згорело до пепел а:
расп ируј га како хоћеш,
мрт ве искре не расп ири,
хладноћа хладна и све хладн ија
у њега веје.
Шта сам хватао? Сенке танке.
Кажеш слава? Рец и слама.
Све стазе су промашене,
са срамотом и кајањем
дош ло је сазнање.
Кас но, кас но је сазнање:
сав тај свет около тебе,
сујетна сва прош лост
и тај живот – самољубља
торњеви смрт и – храмови зрачн и
ни у што уцртан и, у облаке
без темеља – зан их ан и
као пијан и них ају се,
и ко мис ли и ко снови
и ко срећа, страст и сил а
у понору се безд аном губе
без намене, без помена,
без сећања, без имена.
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у часу очаја
Данас и сут ра биће брзо јуче:
само још мало и још мало и још мало,
и живо то срце зас таће ти,
смириће ти се крв зау век.
То дуг одмор биће по дугој граји,
по теш ком дан у жељено спавање,
по привид има мучн им чис ти снови,
јед ина светла над а у том очају.

неса ница
Туж ни звиж дуц и
поноћн их возова,
умук ли пуцњи
поноћн их акц ија,
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смел и криц и
бораца заробљен их,
крви по жил ама
уск ипео гнев:
све је далеко, далеко
у вас ион и хладној
као мрак и ветар
и месеч ина
и тих засенак –
и близу, близу,
ту у срц у врелу,
од суза набрек лу,
као сласт и радост,
и дубок и бол,
као наше наде,
и као љубав
и лиш ће свело
и нагла смрт.
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Шта је метал
Шта је метал, камен, глина, дрво,
и шта је благо што га рук а ствара,
очију не привлач и, нит и жеља мам и,
збиља, то ми се вреднош ћу не чин и.
Што нам са севера лавина зас пе:
шума, паш њак с вртом, кућа са стварима,
и ма как ва у њој старина скупоцена,
не вред и сузе ни боре на челу.
Само што и дише, чезне и љуби,
трп и, над а се, што се бори са страс ти,
што, док се развија, у радос ти сија:
живо месо, крв, душа – што је пропас ти
од братс ке руке мож да осуђено,
о цвеће мило телеса наш их,
за как ве још си болове рођено,
за как ву смрт? – само то ме збиља пије.
Па ипак ћу још говорит и о срећ и,
да, благос ловићу сваког и свагад а
ко рад ије гине у занос у младом
него да у тамн иц и мем љивој сахне.
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Изјава
Док год правду газе по тлу,
и док истин у без стид а срамоте,
док год лаж и изд аја се цене,
док год је зло волет и слободу;
док вел ик аш и потпаљују раздор,
док свештен иц и помаж у братоу бис тво,
док љубав као прос јак иња без дома
од врата до врата црн у кору прос и;
док год влад а нас иље и превара,
а понос, муж ас тво, као плод црвљив пад а –
дотле сам зат ворен у тамн иц у смрадн у
и од живота није ми смрт гора.

5

10

у безгласност
О, ту Гос па Света у груд има мојим
на прес толу сед и слављена звон има и орг уљама,
у ореол а чис том нетакн утом сијању,
верно над пос пал им својим људс твом бдије
и лепше му дане сања.

5

Крај ње кип и гроб чес тит и,
најп лемен ит ији из нашег род а у њој су
сах рањен и;
сто год ина певач је мртав, неист рун уло
сто год ина срце, и пес ма кô први дан сва млад а,
сва мил а,
у једно нас веже.

10

По жил ама ми шуме словеначке реке,
будећ и ми стално душ у тајн им призвуком:
над тал ас има плач у јове и врбе пог нуте,
срд ито јазови грме, мос тови с дрс ким луком
не знају за преп реке.

15

Певао сам и сањао светлију вам будућност,
звао сам заједно вас са севера и југа.
Сад у мене зјап и раздор, лаје лаж и крволочност;
и у мен и је вел ик а, силна туга,
у мен и је вел ик а, мирна одлучност
и тврд а вера у народ а пос ланс тво.
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У мен и је дух окрен ут оном свет у:
у овоме живот ми је прогонс тво
пок аж и, смрт и, блага другарице, пут у безглас ност.

она мо ћемо наћи пут...
У дубокој руп и, у зимс ком сну се змије
меш коље, у гус то клупко савијене.
Мирујте, мис ли! Пролеће ће брзо,
биће времена, но страх ме је буд ит и вас.
То срце је рођено да топ ло љуби,
а одано прима што живот одмери;
на мрж њу сад га гон и трен срд ит и;
још мало нек а се одмори у слаткој вери:
да човечанс тво је пород ица једна,
да све народе креп и иста над а;
да благос ловена ми отаџбина
у слобод и рад и, сања и пева;
да је оборена нас иља и охолос ти
обест; лаж, пљачк а, кривица и превара
да су на узди; да правд а није више глува,
да поштење не стари у тамн иц и;
подм ук лост увек да није на врх у,
да јој се чедност не мора клањат и;
да је кум ир тиран ије, изн ут ра ист рулео,
споља изг убио сав сјај, сву вредност;
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да су узалуд поворке и параде,
мит раљези, тенкови, пуш ке, бајонет и;
да људ и хладно глед ају те навике
и не мог у се узет и на шуп ље реч и,
јер знају: Мос ква сред копненог прос транс тва
широко је отворил а чврс те руке,
свес на и себе и свога пос ланс тва
у крил а скуп ља дец у свих племена.
Најбедн ије, који су свој језик
напол а заборавил и, који су још муцал и
на свом глувом наречју, нау ч и азбук у
на језик у дедова. Срећн и мал и
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којим блис та кроз косе очи
млад а светлост, изн ут ра упаљена
и одјек ује из душе пријемч иве
пуш кинс ка пес ма, баш за њих одс вирана!
О, мат и новог поколења! Точ иш
у вртлог нашег доба врелу крв и млеко.
У груд има ми је тако топ ло, неж но:
гле беле брезе за крваву рек у!

35

40

Гле расц ветане пад ине у присоју!
Брод наш тамо себи траж и прис тан иште;
нашао је код ведра дух а поље рад а,
код пас тира Кос тје радос но поп риште;
њем у под стопама зем ља пева,
као ногама да дод ирује струне,
пои г равајућ на челу свога стад а,
а уст реба ли, са осмехом ће умрет и.
Да ли је ноћ, дан? Да ли је месеч ина мил а
преко висова и поноћн их провал ија
тиш ин у и утех у разл ил а
да се гнездо змија у срц у не прене? –
„Онамо ћемо наћ и пут...“ Пре сто год ина
далековид га је певач углед ао;
о, кад би данас запеват и хтео!
А и не треба, све нам је рек ао.
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пролећни поздрав
(Мај 1944)
Млад а лета, млад а лета:
мајс ка грана пуна цвета,
мирисом, шумом одевена.
А све цвеће цвета,
пева свако птиће,
нек буде тако дуго –
а зашто?
А зато, а зато
што је мај.
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Млад а лета, млад а лета,
срце се у замке плете –
ако нис и, бићеш заробљена!
А све цвеће цвета,
пева свако птиће,
нек буде дуго тако –
а зашто?
А зато, а зато
што је мај.
Млад а лета, млад а лета:
пес мице лепо започета,
буд и дуго недопевана!
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А све цвеће цвета,
пева свако птиће,
нек буде дуго тако –
а зашто?
А зато, а зато
што је мај.
Мог у ли још јут рос запеват и?
Пре него што зора зас ветли,
смрт ће нас мож да узет и.
А све цвеће цвета,
пева свако птиче,
нек буде дуго тако –
а зашто?
А зато, а зато
што је мај.

25

30

35

Растанак
Сад мис ли су ми лепо сређене
као руде и драго камење под а мном
и златн и цртеж звезда над а мном
и као зрел их жита одећа око мене;
и усред домовине положене
чек ају одано
да под њима се бусен тихо разг рне
и да се опет тихо над њима згрне,
да их за будућност склон и у дубине
међу семење што клија, корење,
да с њима, кад а опет позове време,
другови, зазелене међу вас.
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***
како бих дисао, слушао, гледао радо,
седео с ва ма и понешто вам рекô –
а при тиска ме одозго гроб побусан,
те че лом ударам у ту ниску та ва ни цу.
Ши ри но зра ка! Све тло сва нуле зоре!
Сав бих ви дик удах нуо. Сва ка је ствар
погледа вред на; и сва ки је звук
ваш тајни зов, врисак, смех и плач.
Чуда све та! Шум но људско море!
Бес конач на пли мо и осеко осећа ња!
Ствараоци! пророци нових вера!
Вла дари! Су жњи! Човече – боже, Боже – звере!
о, плу же што свет ореш! огром на зми ја,
земља се иза тебе ви је, преврће
у на глим грчеви ма; јата вра на
ску пљају се за сејачем док ус пра ван
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корача по бра зди...

Веверица
Орахова гранч ица,
леш никова гранч ица,
буд и добра, савиј се,
према мен и нагн и се,
дај ми леш ник,
дај ми орах –
погос тит и гос та морам.
Кад се нећеш савит и,
морам на те скоч ит и!
Обраћу вас баш,
Циц ибан у све што нађем
даћу, то да знаш!
Твоја грана гус та
Нек остане пус та.
Цуп – цуп – цуп!
Са сувог на зелено,
с тог на цветно медено,
са њега на сазрело –
цуп –цуп –цуп!
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Стари меда
Брунд а гунд а, брунд а броји –
пуна ћаса мед а стоји!
Стари Мед а – бис тра глава:
празна ћаса – Мед а спава...
Брунд а гунд а, брунд а броји –
пуна ћаса мед а стоји!
Кад а так ву ствар углед а,
одмах буд ан, игра Мед а!
Брунд а гунд а, брунд а броји –
пуна ћаса мед а стоји!

5

10

Гесло
Куј ме, животе, куј!
Ако сам кремен, разис крићу се,
ако сам чел ик, распеваћу се,
ако сам стак ло – нек се здробим.

Заспали Цицибан
Циц ибан
тоне у сан.
Дајте му пос тељу нек у –
маховин у мек у;
још кад би пок ривке било –
јабуково крило.
Ветар с гора дуне,
јабуке разг рне,
гране њене свије,
Циц ибана скрије,
а лиш ће се оспе,
па га цвећем пос пе.

кад Цицибан плаче
Циц ибан кмеч и,
брзо га леч и!
Пун мех смех а амо
да га кот рљамо,
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удри га о под, о строп,
удри га о зид, хоп, хоп!
Пук! – мех се расп уче,
смех из њега штуче.

5

Деца пуштају мехуриће
Сунце, зем ља, месец,
без точкова све се
врт и, лет и, тресе;
броде у вис ин у,
међ гране се вин у
и без шума мин у.

5

Цицибан и пчела
Пчел ица слете с неба,
лет и све ниже и ниже,
лет и све ближе и ближе,
пчел ица слете с неба.
„Пчел ице, где си бил а,
куд су те нос ил а крил а
кроз сјајна плаветн ил а?
Пчел ице, где си бил а?“

5

„Где је тај мал и Циц ибан,
што стално рус вај прави,
што стално мам у гњави,
где је тај мал и Циц ибан?“

10

„Кад би ту био Циц ибан,
пчел ице златок рил а,
шта би му учин ил а,
кад би ту био Циц ибан?“

15

„Кад би ту био Циц ибан,
ја бих га тад а зацело
у тврдо убол а чело,
кад би ту био Циц ибан.“

20

„Онд а би плакô Циц ибан,
драо се на све грло,
далеко би се чуло,
тако би плакô Циц ибан.“
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„О, нек а плаче Циц ибане,
нек кол’ко хоће јау че,
звон ит и пос ле туче
не вред и, Циц ибане!“

25

„Зар мис лиш да бих плакô сам?
Јер да до тога дође,
и мама би такође;
зар мис лиш да бих плакô сам?“
„Зар плаче и тад мам ица,
кад Циц ибанч ић скаче,
па поцепа све хлаче,
зар плаче и тад мам ица?“

30

35

„Кад Циц ибан поцепа тур,
мама ће сес ти да шије,
а тат ица да бије
брезовим прутом тур.“

40

„Превари ме, Циц ибане,
не знам шта сам хтел а,
не знам што сам долетел а;
превари ме, Циц ибане!“
„Па рећ и ће ти Циц ибан,
због чега си долетел а,
пчел ице, и шта си хтел а;
не лаже ник ад Циц ибан!“

45

„Зар не лаже наш Циц ибан,
момак је, знач и, вред ан,
нек сруш и све одред а;
кад не лаже наш Циц ибан!“
И: „Циц и-Циц и-Циц ибан.“
Пчел ица се зујећ’ диже
небу све ближе и ближе,
док глед а за њом Циц ибан.

50

55
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Циц ибан, шта је то данас, чуј!
Што ли то птица креч и?
Ливад а цел а јеч и:
„Циц ифуј, Циц ифуј, Циц ифуј,
Циц ифуј, фуј и фуј!“

10

Циц ибан мис ли: „Зашто циц ифуј?“
одједном поглед а руке,
па рече: „Ето бруке,
нисам се још ни умио, фуј,
данас сам баш Циц ифуј!“

15

Поточ ић сунцем окупан,
низ камење се слива;
Циц ибан ту се умива,
птич ица опет: „Циц ибан,
Циц ибан, добар дан!“

20

на ше светлости
Каж и мен и, Циц ибане,
шта је наша светлост прва?
Прва нам је светлост сунце,
златном руком свет отк рива,
златне жеље изазива.

5

Сунце је заш ло за гору,
Но, каж и ми, Циц ибане,
шта је наша светлост друга?
Друга нам је светлост месец:
омркнем ли у даљин и –
идем све по месеч ин и.
Сунце је заш ло за гору,
за сунцем месец пошао;
каж и мен и, Циц ибане,
шта је наша светлост трећа?

10

15

Трећа нам је светлост ват ра,
с домаћ ином друштво цело
она скуп и на посело.
Сунце је заш ло за гору,
месец за сунцем пошао;
на огњишту ват ре нема...

20
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каж и мен и, Циц ибане,
шта нам је светлост чет врта?
Чет врта је светлост – говор,
њим се служе сви народ и,
њим се душа с душом срод и...
Сунце је заш ло за гору,
месец за сунцем пошао,
на огњишту ват ре нема,
сам си, ни с ким не говориш,
сад ми рец и Циц ибане,
шта је наша задња светлост?
Задња нам је светлост – наш дух,
све је мрачно, ал’ дух светли
и путеве све осветли.

25

30

35

Звона
Бим-бим, бим-бим!
Ујут ро звон им,
у прозоре куцам,
спавал ице кљуцам,
и буд им – бим-бим!

5

Бам-бам, бам-бам!
Сунца даћу вам,
мало пољу твом
а мало за дом,
даћу вам, бам-бам!

10

Бом-бом, бом-бом!
Где је твој дом?
Залутô на цес ти,
ја ћу те одвес ти
кућ и сам, бим-бам!

15

Жабе
Рега, рега, рега, рега,
све је већа ова стега,
до дна стеже сунца жега,
дос та нам је тога свега!
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Ево, куме,
наде у ме,
слушам с југа неке шуме!

5

Квак, квак,
глеј, облак!
Гле облак а сивих мрак,
ведро воде нос и свак,
ускоро ће пљусак млак!

10

Рега, рега, рега, рега,
спаш ћемо се скоро свега!
Ево, куме,
наде у ме!

15

Квак, квак,
гле, облак!

лисица
Кок ице стојте,
ништа се не бојте,
ево на разговор тетк ице ваше:
пепелом се пос ипа,
у пус тињу одс кита,
тамо ће читат и оченаше;
коре дробит и,
и воду пит и,
у небу траж иће да се спасе.
Кок ице стојте –
ништа се не бојте,
час ну реч тетк а узима на се.
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АЛОЈЗ ГРАДНИК

у ту ђини
О, како си ми далеко, Мед ана,
ти село родно, не чујем ти глас!
Кад мис лим на те, сузе тече млаз
и знам тад а како је она слана.
На брег у лоза одас вуд те скрива,
пред тобом у сунц у – пуч ина и Крас,
раван фурл анс ка, Соче златн и пас,
а иза тебе далеко два су дива,
Крн и Триглав, још даље Долом ит и:
ја вид им те тако, сву усред Брд а
и траж им реч слатк у да ти је дам.

5

10

Најс лађа реч ми за те је прет врд а
и не може је језик растоп ит и,
у срце ми је легла као кам.

De profundis
I
Мене није пож њел а коса,
бил а сам као ујут ру роса
коју пије сунца жар.
Сад већ нисам световна ствар,
нисам руж а, нисам камен,
за тебе сам само светли пламен.

5

II
Уста су ми бил а нема,
као тог камена бел и бокор,
нико и не нас лут и мос та
узвијеног између нас двоје.

10

Био је само пут за душе.
Сад бих јау к ал а, јау к ал а,
али глас поново пад а
на мене са зелена бусена.
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III
Вид иш ли још ове наше крс тове?
Јед ва те још око опаж а,
изг убил а се твоја реч,
далеко си, о приђи ближе!
Већ си овде. – Мад а су широк а
смрт и нема корита,
као вал са друге обале
опет дол азиш у моје руке.

15

20

IV
На мој тамн и гробн и камен
ставио си свет иљк у да ме обас ја,
крви си улио у њу да је пије
и да црвен и пламен рас те.
О, још крви срца наточ и!
Та њена светлост обас јава
и тебе – да до гроба
не мораднеш блуд ит и у мрт вој ноћ и.

25

30

V
О, ноћ и, ноћ и у пролеће!
Жудње су сиктале као змије,
нисам бил а хладна стена.
Многе сам ноћ и пробдел а,
крв је у мојим жил ама врел а,
али ти се нисам дал а.
Ипак сам ти бил а драга.
Ах, тã чеж ња је само
прави живот срца.
Сласт копн и као росе кап.

35

40

VI
Крај мене су твоја пис ма,
пос ледње твоје реч и;
пис ма су још бел а, чис та,
само су реч и већ бледе.
Та свак и дан сам их квас ил а,
и не знам чиме бих зат ворил а
399
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свом јецају пут до грл а,
чиме бих пис ма осуш ил а.

VII
Нис и дошао кад сам у сну
пос ледњем између свећа зас пал а;
твоје руже само – о, хвал а! –
у руке ми је ставио непознат и.
Глед ал а сам само у врата:
није те било крај мога ковчега,
нит и у прат ил аца кратком реду,
нит и кад је хладна лопата
гроб зас ул а. Своју туг у
зат ворио си у самоћу собе,
видел а сам: пио си горч ине
куп у ноћ и и дане.

50

55

60

О, та знам то: да пол ако,
само ако је скривена у тиш ин и,
гори свећа бол а,
ветар с пута је угас и.

VII I
Моје крило, моју руж у,
моје ноге, моје руке,
уста и очи дубоке,
образа мојих кож у што блед и,
моје срце, груд и мале
ускоро ће грис ти црви.
А кад пос ледње кап и крви
црна зем ља сисал а буде,

65

70

мис лићу: у зем љи ти си,
с тобом се пос ледња кап ља
мога тел а ево стапа
и говорићу: „Узимај, узимај!“

75

IХ
О, како сам сама, сама!
Што ме нис и к себи звао?
О, како је тес на јама!
Зар си ме већ заборавио?

80
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Дозивам те тихо и плачем,
плачем и без покоја сам,
и док те нема, још те чек ам
и само сам твоја, твоја.

Х
Још те чек ам јер ник ад а
у свет у том нећеш наћ и среће.
И мен и свет је само болове
и тес кобу тамн ице дао.
Само смрт је зора слободе:
у њој опет нађеш вољено,
вечнос ти ти врат и море
што си волео и изг убио.

85

90

Нико ми те неће узет и,
тã већ сад си, драг и, вечн и
гост само те моје јаме.
Буд и срећан, срећан, срећан!

95

очекива ње
Како те чек ам, о, како те чек ам!
Кад дође у кућу мој гост, црн и мрак,
ослуш кујем чује ли се корак твој.
О, кад би знао како ме пече
Питам: „Сам си?“ – „Сам сам“, тихо рече

5

и гризе та реч по целу ноћ!
Сву дуг у ноћ је пос теља моја празна
и сву, сву ноћ премол им, као луд а,
прес латко твоје име муцајућ и.

у ома ми
О, ево не мог у да ти рекнем реч и!
Ако сам ти ко мирис на руж а – узбери!
Ако сам ти као чаша вина – држ и,
о, држ и ме на устима и пиј ме
да пос ледња кап ља у теби ишчезне.
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Не мис ли на кас није невоље моје
и ништа, баш ништа нек а ти не смета сад!
Зат им? Зат им буд и само без срца,
зат им ме, руж у, ногом погази,
зат им ме, чаш у празну, трес ни о тле
да уживаш и у звекет у комад ића.

10

Јер знам да као разбијен и твоји снови,
као бол, кајање и као злоч ин
вечно ћу ти још дол азит и у сећање.

Меланхолија
Сам сам с тобом, тих и без реч и.
У свом ћутању као у плашту црном
своје срце кријем. За погледе
твоје жељене шта да ти узврат им.
Руке бих ти дао, а како дрхтат и
могле би и бит и изд ајице
свег неизговореног бол а,
стис кам у њих своје лице мрачно.

5

Eros – Ta natos
Пио сам те и нисам те исп ио, Љубави.
Као мирис но вино слатк их лоза
уживао сам у теби, да нисам већ био трезан
и да нисам знао да си Смрт.
Глед ао сам у страш не таме твојих безд ана:
и јер ми је поглед био замагљен
горч ином, нисам знао, Смрт и,
да си најтајанс твен ија Љубав.

5

***

Из срца дубине тајно тамне
позва ла си ме и рекла „Буди!“
И, ка пља јед на у суду веч ности,
ди гао сам се у виси не заслепљу јућег све тла.
И видео сам где су живота обале
и да је кратак пут и да све прође
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и кратк а сласт и дуг и болови
и да нико не побегне од судбине.
И питао сам: „Зашто си ме род ил а?“
И пок ајн ичк и сам схват ио да оду век
свих мајк и је само јед ан лик,

10

да си само служ авк а и врш иш заповест
коју су свет у дале сласт и снага
кад су створиле првога човек а.
Мајци, II

***
угасле звезде у ноћи су као златни
поли леји кад се слу жба сврши
и затвара црква и иза врата
стоји при ли ка црног ка пе ла на.
угасио сам све тлост, а не могу да спа вам.
у да љи ни пева звоно: из Штеверја на,
коза не, Ви пол жа? у соби љуља мати
и пева уну ку: ни на, ни на-на на!
о, спа вати и ни кад се не пробуди ти!
о, бити са мо као у земљи скри вен
кремен који не зна ноћи ни да на,

5

10

пролећа, зи ме, мра за ни горчи не,
врења у срцу, ни срца пра зни не,
ни понора што на крај пу та зи ја.
Јесен и Медани, II

Задушнице у брдима
Сед имо у круг у и ћут имо
и ват ра пуцкета пред нама.
Ноћас смо тако сам и, сам и
и бићемо сву ту дуг у зим у.
Ко зове? Чујете? Ко куца?
Није ли се зат рес ло у прозору окно?
Срце преп лашено куца.
Само ветар звиж ди, ноћ је црна.
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Где сад звон и? Та већ је кас но!
Из далек а, далек а звуц и мутн и.
О, јес и ли сам, сас вим сам, путн иче?
Још, опет викн и, још глас није!
Где си? О, чујте како кук а!
Та то није човек. Сова зове.
Само кога зове? Умрле?
И ветар вије, вије, вије.
Мол имо се за све покојне. Уморно
рађају се слогови мол ит ве.
Ко напољу корача? Шта је? Сенк а
пролет и. Ко је? Нико. Чудно.

10

15

20

Донес и шìре! Чаша круж и.
Деца већ дремају. Мат и их
залуд тера на спавање. Да спавају
сама њих је страх. Пањ се гас и.
И сад је тамно. Месеч ина
само приг ушено светли. Ни реч и.
Ветар већ не дува и у блед а
лица тиш ина шапће.

25

пред Гупчевом главом
Пред а мном си ноћу и дању,
у сум рак у, месеч ин и, отс јају свеће,
и увек си нем, мрачан, без реч и.
А ту са мном си већ тол ико лета
у тој соби сам и ништа ти већ није туђе.
Шта говорим и рад им, шта ми смера

5

још тајна мисао: све већ знаш и ништа
није ти скривено и није ти непозната
ни моја радост ни моја рана.
Говорим јер сам и смо и без сведок а,
биће теби лакше и мен и ће бит и
лакш и терет који ми прит ис ка груд и.
Као да ме нема, дубоке, страш не јаме
твојих очију нис у уперене у мене,
као таман ископан и празан гроб
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

зјапе неп рес тано само у таван иц у.
Поглед ај ме и за трен бар проговори.
Та зат ворена су врата и зас тори
спуштен и. Не вид иш? Жива душа
не чује нас овде и не слуша.
Жељан сам твојих реч и, о, патн иче

20

напаћен и као што је само божји син,
и ћутао си и нис и ни свеце
звао у помоћ нит и крвн ике
мол ио за милост. Ти понос ни сељаче
што нис и ник ад а кнезовима лизао пете,
не можеш ли ми бит и брат? Јер ако у жуљеве
нис у зарас ле моје меке руке,
гле, и ја их, крволоке, мрзим,
и изјел ице, под лаце, јег уље.

25

30

А мож да говориш, само мој слух
то не чује, јер као тал ас дол ази
с твојих уста однек уд из краја
где је свих окова ослобођен твој дух,
а ипак стално још трп и док глед а
да су веч ит и и сил а и невоља.

35

Мож да ми говориш док ми је ухо
више зането звецк ањем нас лад а,
буком са цес те и зан им љивом шалом.
Мож да ми говориш год ина сто и сто
јер си био пре мене и бићеш за мном
и мож да ми говориш неп рес тано
и само ја не знам шта говориш
и само они знају којима је крст
огул ио раме и којима је трње

40

45

изг ребало ноге и уморн и спавају
негде под грмом, у стаји, крај пута,
на пес ку и на иловач и црној
и само ја не знам, јер шта је глад
не знам и шта је зима и киша без крова
и грозница без лек а и утехе
и шта је знојем натоп љен и плод,
и слана, суша, куга и поп лава
и град, гром и спаљене траве
405
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ТРАЖИ
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________ Десанка Максимовић ________

и шта су дојке жене измож дене
и празне жиле, шта су црне ране
и смрад и трулеж и тел а и душе
и шта је вечн и бој с крвоп ијама
и шта су ланц и и тамн ичк а врата
и вечн и кулук и злоч ин и брата.

55

60

О, ћут и, сељаче, остан и нем и даље
и не изд аји још своје заповес ти.
Нек а чек ају од Заг реба до Цеља
твоја стад а; кад се разавије
њин бојн и ред, о, тад ће се врат ит и
и вид шуп љим очима твојим!

65

наша реч
Отк ле си избио, сок у реч и наше?
Из краш ких храс това, из триглавс ке траве?
Из дубок их корита Саве, Соче, Драве?
Јес и вековима збиран с панонс ке паше?
Сад си свих мајк и наш их слатко млеко
и ко поточ ића жуборавих мреже
којима се град са сел има веже
и који се сви стич у у једн у рек у.
О, крви, о, млеко, меде мајк и наш их!
Као што отров би за Обре и Хуне,
срца наш их бивај све слађа храна.

5

10

Утехо свим наш им неос лобођен им,
ти буд и им као причеш ће свето
и прок лет био свак ко те исп љуне!

Часови ћутања
О, слас ти заћутал их часова, часова без имена,
слас ти смирен их часова кад је за све ситно
душа сад оглед ало усам љено
које не мут и пена нем ира.
Нимало га више не мут и вихор жеља
и сумњи и превара црна збрк а,
страс ти и снова неу теш на игра.
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О, ћутање, миру, непом ућена тиш ино!
Сад опет је равна душе површ ина
и дом је руж а, облак а и дрвећа.

10

Бунар
Ја не љубим површ ина
своје свеже силе стварам
и свој циљ очек ујем
само у там и дубина.
Не познајем разл ик а ваш их:
– сиромас и, богаташ и –
само родбин и свију жедн их
ја сам лек ар без наг раде.
Светао нисам, али сам чист.
Само ако ко у моје вирове
камен бац и, пљуне у мене,
враћам одвратно ђубре и глис те.
Безброј је друг их пића
слатк их и опојн их. На суш и
вашој душ и жедној ипак
најс лађи сам још нап итак.
Што пиљиш у мене блед и плаш љив?
Авет и си у мен и углед ао?
Узми ведро и исп разни,
нећеш већ бит и страх себи самом.

5

10
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Узми ведро, зах ит и, пиј
и свим жедн им ме наточ и!
О, та сласт, као млеко мат и,
само дат и, дат и, дат и...

Фонтана и водени млаз
Фонтана:

Зашто те чеж ња даље од мене
из мога наручја увис тера?
Рад и чега ме остављаш сам у, зашто
слободу себи жел иш и да те туђе
руке зах итају, да се пок лања
407
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

твој нем ирн и узлет и да се размеће
раздробљен сав за семе веће снаге?

Водени млаз:

У слободу вис ина ме зову под неви,
пож ара сунчан их отсеви маг ичн и,
у вис ине ме зову у мирној ноћ и
звезде и месеца зрац и треперави.
У највишем успон у, кад ми нес тане снаге,
углед ам под собом у твога заг рљаја
обу х ват у: светлост сунца и венце звезда.
Све што сам траж ио под небом: сва чар
и сјај злата, жар дуг ин их прел ива
разл ивен и су твоје воде површ ином.
И у чеж њивом лук у се са вис ина
мирно враћам у твоју дубин у.

10

15

Зима
Сва у белој светлос ти наша је соба.
Крај прозора глед ам у село. Од нас
нико не говори. Срц у је мучно.
Снег напољу пад а. Киша бел их лепт ира пад а
на поља и на кровове и на шум у.

5

Није шума. Већ хиљаде гол их црн их рук у
што вапе према небу: Боже, о, Боже,
где си, пролеће, где си, младос ти, младос ти!

Мој живот
О, ти живота шумнопен и изворе,
ти теш ко и опојно-горко вино,
које у слас ти скриваш само бол
и сок отровн и сумњи и невера!
Младос ти неу к роћен и нем ир
и мене је терао у твоју близин у
и лутајућ и кроз снове и пом рч ин у
отворио сам твојих дворова тајна врата.
Крај тебе сам нашао већ дуге редове.
Точ ил и су те једн и у чаше, друг и
у плитке шоље, у пут ире дубоке.
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Ја сам имао само своје празне руке.
У њих сам те хватао, и као у тихој тузи
срк ао сам те, тек ао си ми кроз прс те.

Вечерње сенке
Вечерње сенке пад ају на пут
и мрак стиже. Шума шумори. Пол ако
умиру вод а и лис тови глас и
и већ је мирно, мирно свуд а.
Пот раж и, путн иче, у кућ и кутак,
очи су мутне, мок ре седе влас и
и ноге уморне; лези, светлост угас и
и ступ и у пос ледњих снова тих и брод!
Циљ је исп уњен и окончан је пут
и крај је над а и чезнућа
и крај заблуд а, болова и превара.

5

10

Брод црно-бел а једра већ расп иње
и већ га окреће кош чат и крманош
који ће те ускоро одвес ти у лук у.

последњи гост
О, срце, коме још отвараш врата?
Путеви су празни, доба је већ предзимс ко,
пред прагом се окуп љају врана гладна јата
и жива душа неће више мин ут и овуд.
Где је све што без кантара и мере
рас ипало си, нуд ило у бесцење,
и где је уск ипел а шíра слатке вере
и сок њен и где су њезине пене?
Зидови су потп уно гол и, оквири скин ут и,
полупан и прозори, чаше исп ијене,
ниједна свет иљк а кроз туробн и мрак не светли
и столови су чаршавом праш ине пок ривен и.
О, срце, ти гос тион ице нап уштена,
без кап ље вина и без коре хлеба;
кад су већ гос тију лица неизбројна
изг убил а се без трага и гласа!
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Само јед ан гост је што још мора доћ и.
Неће казат и у којем у час у,
неће захтеват и ни јел а ни пића
и само ће тихо зак ључат и врата.

20

у дозревају ћој јесени
I
Из цвета си ме у плод прет ворио.
Дозревајућ и сад пијем сунца златно вино
и месеч ине млеко, росе течност
и магле хлад и пад ање кише.
Огрева ме зем ље дах мирисави,
подувк ивање вет ра ме љуља и окреће
и свак и дан сам му све теж а играчк а
и ветар је све мирн ији и све тиш и.
Сад знам: у сокове се прет вара крв.
А само сред ина моја већ је зрел а,
не траж и ме још ни птица ни пчел а,
љус ка моја тек поч иње да руд и.

5

10

II
Кад паднем, о, Боже, нек зрео отпаднем,
нек а ме твој дух пре жет ве не скине,
нек не будем труо и горак, ни као сламе
и лиш ћа осушеног пепео.
Ако прође крај мене сиромах глад ан,
нек а само његови дланови жудн и
за мном се пруже и нек а ме ран и
и нек а му будем сав сочан и слад ак.
О, само ко је глад ан и убог
твојих вртова медене плодове цен и
и само он за благос ловене јесен и
с тобом и с нама нов зак ључ ује круг.
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ЛИЛ И НОВИ

Викерче
Нигде већ завичаја немам,
ни уза што већ везана нисам,
као ветар сам и облак
коме је свод једнак свуд а.
Само кад се у ваздух у плавет крави
и зора за жутом Савом блед и,
предео тад се буд и и устаје,
домаћ и предео кога већ нема.
Што брже пром иче време,
то га брже прож ивљујем.
Ово време је као оштар плуг,
лик зем ље је туђ и друкч ији.
Само кад високо упал и се звезда,
а под сињим облаком зас пи ветар,
душа се, уморна птица без гнезда,
у снове ми, као у врбово грање, спус ти.
Траж ил а сам пок рај воде крај
где сам се купал а нек ад,
нема стене ни зал ива више,
разрас ло се бод љик аво жбуње.
Само док Сава тајанс твено светлуца,
вирови певају кроз ноћн и мир,
пок аже се стене негдање обл ик
и мал и зал ив још увек под њом.
Нигде шум ице с проп ланком ни стазе,
увал ице с меком маховином нема
где сам леж ал а као дете,
свак и лист, свак и шум познавал а.
Само док се из сребрне зделе разл ил а
низ Шмарн у Гору у дол ин у сребро,
дрвеће се пријатељс ки мен и врат и
и пап рат ми скрије девојачко тело.
Презид ана је кућа сва
и липа посечена,
нигде сен ице с вињагом,
Дијан иног кипа већ нема.
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Само док се над старим кипарисом у венце
повезују звезде из давн их ноћ и,
углед ах их у врт у, љубљене сенке,
40
и липе сед ам врхова заш ум и.

Мртвац
Неко ми на дну срца леж и
као мрт вац на дну мора.
Као да му вод а нише руке,
пење се горе, а на светлост не сме.
Нога од ноге се одваја у корак,
ипак остаје исп ружен ни’це.

5

Под иже главу и блед и лик.
израз му је тих и утучен,
тихо ме глед ају отворене очи:
„За мене и тебе нема спаса!

10

Осећаш ли како сам теж ак, теж ак?
У срц у, мртав, леж им ти нïце.
Само ме нос и собом свуд а, свуд а!
Нек ти теж ак будем и на пос ледњем пут у!“

умрети
Умрет и је вел ик а ствар,
тајанс твеност, горч ина, сласт.
Живет и: хлеб и вино на дар,
умрет и: жрт вен и олтар,
громад а, шиљак нож а.

5

Као да се Аврам лаћа
још јед анп ут Исак а,
бићеш везан, тих и сам,
и нагот и које ће те бит и стид
и чек аћеш анђел а.

10

Кроз онемелост свих ствари
чућеш његов дол азак.
Отеће те руком шиљк а,
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прожеће крил има до срж и
напаћен и ти живот.

15

Његове црне косе облак
прек риће ти очи.
Завиће те њом у мек и мрак,
прек ин уће као зелен ладолеж
тврду ти ужад.

20

Кос у ће опет забац ит и нат раг,
небо ти пок азат и;
с тобом ће нап ус тит и тамн и крај,
у сјају беск рајно бурном
тад ћеш се род ит и.

25

Муње
Црна ноћ и јас мин бео,
муње међу облац има;
небес ком пределу сваком
светле у тајн у дубина.
Што тамо горе се тал аса,
гом ил а и распад а,
тоне, опет изненад а
нагом ил ано прет и,

5

то је мој и твој свет:
у там и скривен ври, пење се, бора.
Трен ужареног пољупца –
наг гори, до дна распаљен!
Црна ноћ, пољубац црвен,
јецај, говор прас наге –
муња која није више севање,
гром што пророк ује очајање.

пред олу ју
За горама је негде бура,
олуја, муња и тресак и гром,
а запара што вис и над нама
прит ис кује све што дише ка зем љи.
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Непок ретно свак а биљк а чек а
и рибњак се више не тал аса.
У гневној плавет и, без облак а,
небо нас глед а и ћут и.
Сурово нам гроза у жиле навире,
кипови смо нас лоњен и у кап ији
кроз коју су дуго ишли
прос јак, сељак, краљ и кард инал.
А сад се теш ки темељ тресе,
све ближе урл а глас грома,
мож да ће час пун беса
смрвит и зграду, кап ију и нас.
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ПАВЕЛ ГОЛ ИЈА

опојно миришу цветови
опојно ми ри ше цвеће свечера
док идемо низ поље
и на ше ду ше ве ли ки немир
у свемир се ута па.
То нисмо већ нас двоје, ни ти, ни ти ја,
обоје смо утонули,
један са мо лик, један за не ти лик
у све та смо ве ли чи ни.
незнатан, па ипак ди ван смо сан
свевеч не тајне,
чудотворном ру ком свевеч не мудрости
за трен пробуђен –
Та ко ду го, ду го, ми лион ле та
ћу та ли смо и спа ва ли,
упра во нас двоје је веч на тајна
позва ла да гледа мо овај свет.
опојно ми ри ше цвеће свечера
док идемо низ поље,
и на ше ду ше ве ли ки немир
у свемир се утопио –
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И на ше ду ше неспокојство све
от ку цај са мо је два срца јасна,
а на ша јасност је са мо тренут ни сјај
ог њева неу гаслих.

***
Тајанствен народ у касне часе
тих злочинских ули ца под му клост му ти:
та ленти, гени ји, фи листри, ман гу пи,
ју на ци у цве ту и ту беркулозни,
за ми шљености ти хе деца,
ловци на тра гу за гонет них ци љева,
мајстори обли ка, боје, речи,
рон ци у там не поноре пси хе.
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И свак и сам иде својим мрачн им путем,
сретају се без поздрава,
над њима месец безбриж но плови,
и истина и заблуд а у њима је.
На небу се већ гас и звезда до звезде,
путн иц и ноћн и се у сум рак губе,
и у улице грех а заглед ане у модрило
сав страшан и тих дојаше анђео смрт и.
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Из „Блудних ноћи“, II

***
И ово је молитва тих несрећних улица,
легион је шапуће у запару ваздуха:
Часе крат ки, дарежљив буди
јер за тобом раста нак зи ја,
јер за тобом све престаје и ги не
и у там но језеро векова се сли ва,
часе крат ки, о, нек нам заси ја
твоја уте ха и бла гост!
Часе крат ки, нек буде весе ла твоја песма
јер жа лости је увек доста,
о, развесе ли нас, пора дости,
забора ва, пи јанства, опојности
дај, часе крат ки, су жњу свом пре него што
от пловиш на гло у туђа царства
и на пустиш нас неза шти ћене
зау век.
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Из „Блудних ноћи“, IV

о, естер – о, Рене
Утишао се оркес тар,
свирач и се рази ш ли,
о, Естер.
И још дрхт и негде, и још негде звон и,
о, Естер,
пес ма млад их тел а
и пал и младу крв.
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Мој Боже, како је бил а разнол ик а
опојност тих пос ледњих дана,
о, Естер.
Свршена је игра нарц иса и леп их ката,
Рене,
зап љус нуло је време и однело их.
Куд а? Сам Бог зна,
Рене.
И још негде дрхт и, и још звон и негде,
о, Естер,
о, Рене,
пес ма млад их тел а
и пал и младу крв,
да ври, да се пен и.
Негде
у љубави срца још горе,
негде, Рене.
У самотном парк у спавају мрт ви снови,
спавају зау век,
о, Естер, о, Рене.
Нек ад смо бил и у мају,
при крају све је сад а,
о, Естер, о, Рене,
само вас
поздравља преко вод а и гора
зам иш љен и човек што у нес иг урност иде.
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познајем ру ку
Познајем рук у, сву малу и неж ну
као руке анђел а или деце.
И бел а је као снег, као бел а руж а,
и блага као сан што бедне милује.
Као у сунц у голубице свилена перја
играл и су јој прс ти над дирк ама,

5

као неж но цвеће на вет ру у пољан и.
И све је певало у њеном неж ном длан у.
А сад сва туж на клизи блед им лицем
и црна је зак лања рук авица.
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кајање
Иза мрачн их кровова не скид а ока
са мене ноћ страш на.
Тамне слутње као лепт ири
црн и леп ршајућ и облећу
око знојавог чел а, мок рог лица
и над несан ицом пливају.
А међу њима сас вим сама,
сва увређена и блед а
пливаш ти.
Једна би само реч
твоја усред ноћ и
зној с чел а ми избрисал а,
избрисал а ми мок ро лице,
али те реч и нема више, нема.
Ти си већ давно умрл а,
недос тупно си усам љена,
недосеж но си високо –
Осветн ица само страш на
не скид а са мене ока и прет и
црном, црном руком.
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Рибице
Мил ану Пуг љу

Овај пут се рад и рибица, Гос поде Боже мој,
теби обраћам,
рад и рибица које ми на сунчаној светлос ти
тако љубазно трепте неразвијен им тел аш цима,
сребрн им и увек умивен им,
као да ме маме у свој ведри круг.
С обале језера свак и дан их глед ам,
јер вод а је провидна, недубок а,
и дивим се тим чаробн им Твојим стад има.
И куд а год ступ им на обалу,
рибље дете до рибљег детета.
Како су гипк а та мал а дражес на бића!
Како све живо врви
и на сунц у блес ка и прес ијава се
на том немом воденом шетал ишту!
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И гле у невин у игру многобројне
нес таш не рибље деч урл ије
која сваког развесел и и дирне
изненад а – из дубине воде – дојури
вел ик а риба. Рибице се расп рше
кол ико им даду још слободна пераја,
а жрт ва је већ пал а.
И то се понавља. Јер познато је
да су рибице рибама свакод невна храна.
Доле та заблуд а!
Гос поде, нек а рибице,
пријатељице наше неж не,
уживају у безбриж нос ти и сиг урнос ти
док се, радујућ и се живот у, сунц у и слобод и,
све срећне играју по плићак у
топ ле обалс ке воде
и вес лају тамо-амо слатк им реп ић има.
Зато, о, Гос поде, вел ике рибе прож ми
љубављу за убог у малу рибљу рају!
Нек а се дигне из загонетнос ти вод а,
које су од памт ивек а,
тај благос лов ка плаветн илу вечнога неба,
да би рос ио с вис ина
на кршеве и дол ине наше зем ље,
где такође моћн и слабоме
сву радост, здравље и живот узима.
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Манифест
Тину Ујевићу

Како се, далеко од свак ид аш њих мук а,
раск ал аш ним ближ имо идол има
док с никот ино-кофеи но-алкохолом
по фантазији брод имо, друже мој.
У поноћ, у јед ан пукне даљина.
Гле, ту су наше нас ледне краљевине!
Међу химнама, неп рес тан им овац ијама
нас се два шаљива, добродуш на краља
весел имо с мин ис трима, услуж но одан им.
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А где су наш и под ан иц и бедн и?
Тамо позад и, тмурн и као ник ад.
Оба братс ка народ а, преу звишен и колега,
вап ију за димом и пићем –
сва гом ил а стох иљадоглава
тако се очајно трезно у нас заглед ал а!
Шта вел ите?
Приватне шкриње
такође су празне? Нема друге
него да смес та изд амо –
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Краљевс ки ман ифест
Путн иц и слободн их друмова,
вртари бајк и, пас тири снова,
који сунчане душе не скрнавите радом,
отсад ћете ићи да пијете и једете
свак и дан.
Пос лал и смо заповест гос тион ицама и хотел има
да вам бесп латно дају
најбиран ија пића и јел а.
Заповес ти је приложена краљевс ка одлук а
да гост добије и мало у готову
ако само лег ит имац ијом док аже
чис тот у дух а, срца врл ине.
Лег ит имац ија је празан џеп.
Преу звишен и влад ари даље објављују:
ко много рад и мање трош и,
уштед и робе или новца;
ко иде на спавање кад кокош и иду
уштед и, јер је досад ан и тврд ица;
уштеде нек а добију лутал ице,
Циган и, блудн ице без ренте и плате
и ко се још у то племс тво броји.
А сваком пес ник у сиромах у,
који глед а тајне и загонетке
наш их весел их дана кроз наочаре глад и,
нек а месечно по хиљаду у злат у
исп лаћују све добре и сол идне банке,
наравно, из резервних ризница.
Ко се извршењу ових заповес ти прот иви
нек а га задес и –
не курш ум, њега се боје масе,
то је прел ак а казна њем у,
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већ – Наше краљевс ко презирање
за вечна времена.
Тако. Потп исано. Још Ви, Краљевс ко Вел ичанс тво!
И брзо. Време јури. За јед ан час, два,
развенчан и, свак и ће поћ и у своје прогонс тво,
у муч ион иц у најобичн ијег дана.

55

Marche Fu nèbre
Кад а се збуде Твоја воља,
поћ и ће на пос ледње путовање,
поћ и ће у свој вечн и дом
залутал и и нем ирн и Павел Гол ија,
пес ник, капетан, директор Драме.
Трам, там, там.
Прат иће га њем у и његовим назорима туђи
оцил индрен и бурж уји,
златокосе, родољубиве даме.
Друштво књижевн ик а с вештачком тугом
корачаће in corpore за ковчегом,
само садрузи, радн им даном прикован и,
биће задрж ан и.
Трам, там, там.
Пес ник ће куцат и на Твоје двери,
неу важен у својој малој зем љи,
Ти, Гос поде, не замери му
и за зло не узми,
већ наред и да му се широм отвори!
Сам прес уд и у што израс те
Твоје зрно, иако само за се
клија у хладном, сум рачном крају.
Трам, там, там.
Капетан ће Ти се покорно јавит и
с мед аљом за храброст на груд има,
у руц и имаће мач нек рвави,
мес то му, Гос поде, пон уд и!
Предубоко је веровао у тебе
тај нес рећн и офиц ир,
да би мрц варио војн ике,
да би мрзео суседе и међаше
и наруш ио Твој божји мир
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наоч иглед свеопште наше разд војенос ти
Трам, там, там.
Ни као директор позоришта
није стек ао каријере
Твој нови гост. Оно што је у нашој зем љи грл ато,
што признаје сувереност врис ка
над нем им дос тигн ућ има Дух а стално му је
потсецало крил а.
Неом иљен код старијих дама,
крит ичара и њима сличн их,
нос ио је на својим слабим плећ има
теж ин у свакојак их гадос ти.
Трам, там, там.
Сад се враћа пок ајан и,
тол ико пута изг убљен и
син у бесконачне Твоје храмове.
Своје му срце отк ључај,
Своју му светлост пок аж и,
да је се нау ж ива и нау п ија!
Трам, там, там.
Хвал а, златокосе, родољубиве даме,
хвал а, спроводе који пес ник у указујеш част,
хвал а, браћо прикована радн им даном
која сте задрж ана,
у борби вам жел им много среће.
А вама, фарисејима и манг уп има,
који сте у пок варенос ти и надутос ти
глед ал и да ме час ти и хлеба лиш ите
нек а Бог потом олако опрос ти грехе.
Трам, там, там. Трам, там, там. Бум.
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педесетгодишњица
Пет десетлећа прош ло ми је журно.
Мој вид ик буре цепале су страш но,
врх мене небо реткок ад азурно,
а олујама увек преиздаш но.
И увек још ме вуче што је бурно,
и досадно ми све мирно, сиг урно,
и ник ад не знам шта управо ја
по вртлозима траж ио сам, шта.
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И превећ сам јурио па мог уће
не спазих благо које украј цес те,
а ког ништа у гом илу не вуче,
неће душ у сродн у у сваком мес ту.
Ах, драге, још вас увек љубим вруће,
ваш витез до гроба вама веран јес те.
Нем ирна крв, нес тално срце то,
из племен ите је грађе створено.
Сад царс тво моје је с дана на дан мање.
По косама ми попао смет цел и.
И зуби се роне, и њих време жање,
без сјаја су, изл азе из дес ни,
преп ис ује ми лек ар сад лук бел и,
дијет у, мир и угљен ичне бање.
То знам, за педесет и рођенд ан
насамарен бићу и исмејан.
И где су успес и, где резултат и,
кад заврш и се та слава од јуче?
Ако што знадох, знадох стих коват и.
Још пас га овде праш ином не вуче.
При жет ви тој слављен ик небогат и
и весел и иза ушију се чеше
и страш но брине кад сегне у џеп;
кад умрем, да ли ће бит и за пог реб.
А крајем другога педесетлећа
кад нас тан им се у крис талној пал ач и,
спролећа и улето усред цвећа,
дође руља (прис тал ице, лас кач и)
да глас но о мојим пес мама већа,
хвалећ их, не би ли само ушла к мен и.
А коморн ик ће да све раст ури:
Пст! Не прима се, екселенца спи.

10

15

20

25

30

35

40

ка на ринац и песник
Кад ме позовеш у рај,
без церемон ија ме прим и, Гос поде!
Скромно сам поднос ио Твој теш ки крст,
нек а без помпе буде мој пут к Теби!
Доброт у ми укаж и, ништа више,
да у њој вид им сву своју немоћ греш ну.
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Поштовал ац Твој сам увек био страс тан,
ал’ деловање моје било је безус пеш но.
Прим и ме као пон изна пес ник а
који нема славе, већ само Тебе иште,
и ходн иц има куд а нико не шета
одвед и ме у небес ко пребивал иште!
Тамо тес ну, тес ну собиц у ми дај
негде у потк ровљу, у зиду пукот ин у коју
да Тебе кроз њих глед ам ноћ и дан,
та до раскош и ми ни до сјаја није.
И сам да будем да мис ли своје скуп им
и у Твоје савршенс тво се удубим,
да душ у оперем од мрља.
Нек а Твој вратар, прес ветли херувим,
пријатеље нароч ито не пушта к мен и
ако би који од њих у рај пуштен био.
Пријатељс тва сам се, Гос поде, нау ж ивао
зато као што Те мол им учин и!
А ако се канаринац мој тад међу онима
нађе који су се као ја врат ил и Почетк у,
вел ик у радост, о, Гос поде, пок лон и ми:
нек у мојој собиц и у златном кавезу буде,
те да ја и мој плаш љиви канаринац,
заглед ан и побож но у светле пукот ине,
прат имо Твоје бож анс ке размахе,
оба под окриљем милос ти безд ане.
А кад се наглед амо, о, Гос поде,
како доброта Твоја неп рол азна
сија свуд а у лепотама вечн им,
рећ и ћу ситном птићу: „Почн имо!“
И из зах валн их груд и изл иће се
пун хвале спев што га још не чу свет,
два скромна мајс тора тихе мелод ије
одуж иће ти се: канаринац и пес ник.
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ФРАН АЛБРЕХТ

Шетња по снегу
Град је зас пао снеж ним сном.
Како се беле ти час и вечерњи!
У два срца жеље су тако нем ирне,
као пах уљицâ под небом игра тих а.
Тако су блис ко – недосеж но –
тел има својим два срца врел а,
као што су у тој тајанс твеној ноћ и
сливен и једно с друг им зем ља и небо.
И он јој у мис лима вел и да је љуби...
И она у срц у стреп и: не руш и још
глас ном речцом у душ и ми,
о, ти, оно што се не да изразит и.
Ни сам и не чују разговора својих.
Пах уљице веју, ти пупољц и бел и
што негде у туђем су врт у уцветал и,
и сав у белом пламењу гори свет.
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И ноћ ћут и као две тиш ине,
срца су од једног очек ивања
повучена у се... и све је као сан:
небо и зем ља, срећа, љубав, снег.

отаџбина
(1914)
Тлу се обарају пла шљи ве очи,
к земљи, поцрне лој од на ше крви,
тешко ди шемо.
кулук с да на у дан: се тве и же тве,
песме род не: моли тва и кле тве,
воли мо пи ће.
Се ља ци смо: ми лион и по нас има;
у земљи и туђи ни: свуд нам је дом
па и у Америц и.
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Бел а и златна су наша сел а,
бодра и врел а нам у жил ама крв –
теш ка, претеш ка.
Ваљд а смо волел и кад слободу,
ту своју дивн у и давн у тајн у,
заривен у у зем љу,
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којој се обарају плаш љиве очи
као да питају... Зем ља ћут и
од теш ка дах а.
Сад мрт во и сиво време над нама вис и,
плуг и сек иру, срце и лик
рђа нам пок рива...

20

Где је?
Где је наш их дана тумач?
Где је он што звезде нос и
у свом срц у и њин блесак
као злато међу људе мрви?
Међ’ нама га данас нема!
Где је наш их дана глас ник?
борац, пророк и свештен ик?
Међ’ нама га данас нема!
Гладно, јадно, гадно време!
Време што силу обож ава,
у лаж прет вара душе слободу.
Дух пигмејс ки сад царује.
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***
Раширимо, албатросе, крила,
раширимо, полетимо,
збогом, срећо ла жна!
Већ с коли ма Хе лиос чека.
нас двоје, слобод не пти це,
вози мо се над све том,
ши роким, сме лим ле том
из там ни це утеци мо!

5
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Прок лет је ко на тлу чуч и,
гамад је у црној зем љи,
ни поп му не поможе
ако му бог није дао крил а.

10

И глође, гризе, рије,
и уплашен и суж ањ гине,
а кад а сунце сине,
у руп у се своју скрије.

15

А ко је син сунца гори
и гореће вечно.
У пламен у сињем орао
преко светова лет и.
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И нама је отац Хел иос
огњено срце дао,
из светлос ти два пламена,
албат росе, раш иримо крил а!
Из књиге љубави
„Мој бели албатрос“, II
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ФРАНЦ Е БЕВК

прсти
Први синак-пал ац,
прави радознал ац;
друг и право каже,
ник ад а не лаже;
а трећ и по сред и,
вел и много вред и;
чет врт и у злат у,
добро је богат у.
И најм лађем, петом,
ум иде за светом.
Не треба му дат и,
треба га држ ат и.
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ИГО ГРУД ЕН

посланица Драгиши Васићу
1
У теби чух сновање зем ље младе
чији си пес ник, мучен ик и премац:
у срце ти је утис ла трнов венац,
те крваво је сад да грл и знаде.
Свих пом рл их Срба снови и наде
жуборе ти по крви као студенац:
у њем у крв свих народ а чујем ја – Словенац,
док страх за рођен и народ дах ми краде.
Драг иша, друже из туж не Шумад ије,
из свеже ране цвете узбран и за ме,
да сањам о слобод и које код нас није:
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плећа свих народ а држе зем љу, па нек а,
као што сад моје срце уз твоје бије,
човек свук уд а заг рл и човек а.

2
Кроз Беог рад си ме вод ио – друга,
пок азивао ми род а ти свет иње,
стопе до њих које зас у крваво иње,
што их је збрисао ток времена дуга.
Векови су га отрзал и од плуга
на Калемегд ан, Топч идер, Дед иње:
као Саве и Дунава воде сиње
њем у се у пес му слива радост и туга.
И пом ис лих на своје зем ље острво мало,
пркос ну птиц у што рањена је узета,
трза се у мен и што је остало.
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Из њене крви на раск рш ћу света
крваво нам је над ање ницат и стало,
кô што бож ур Косовом крвав цвета.

3
Горч ин у братс тва срце сад а куша,
мира му нема ни у мук у ни у бесед и:
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отк ад су слободу у гроб однел и дед и,
мој народ само пес му смрт и слуша.
До дна је рањена словеначк а душа,
не чују је ни браћа ни сусед и:
као звук струне, прек ин уте по сред и,
не пева више, само да живи куша.

35

Зар што су јутара светлос ти стамн иле
у прок летс тву братс тва, друже, у доба лета,
да нам клон у у там у пос ледње силе?
Ћут имо пред олујом као дрвета
кад су се звезде под облак скриле –
зем љом вихор, глас ник зем љот реса, прелета.

40

Јожа има кућицу
Јож а има кућ иц у,
за пос луг у – миш иц у,
и пуж а у стаји,
попац страж у чува,
кућа му без зид а,
кроз њу ветар дува.

5

Шта је с прозорима?
Однел а их зима,
стрех а с буром краш ком
отиш ла у Лаш ко,
грун у бура нова,
оста дом без крова.

10

Кикоћу се свраке,
он глед а облаке,
чек а лепо време,
да посеје семе:
кад сет ва порас те,
пож уриће гос ти
к њем у да се час те.

15

камнишке елегије
1
У руц и нек ад држ ал и смо свет
уз вод а ових даноноћн и хук,
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над нама горе беше вечн и мук,
мир небеса над зем љом разапет.
Путање и брвна, још све је ту:
мир на шум у пао и брегове,
а мен и у срц у срушено је све
до сећања, те слике вод и у дну.
Крив да ли сам ја или мож да ти,
пред ноге уморан пао бих ти свуд,
пут ујем нек уд, а сам не знам куд;
да се мог у у теби видет и!
Да ставит и мог у у руке те
што нек ад за ме држ але су свет,
усам љено срце као стргн ут цвет,
и заборавит и на све, на све!
Крај тих вод а је свак и спомен љут,
и свак а мисо ко савес ти крик:
а мимо свак у овде ствар и лик
воде уз пес му нас тављају пут.
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2
Све те ноћ и, без љубави мрак тих,
усам љен гроб су дана невесел их;
ни месеч ине немају собе те,
над градом само вид иш њене голубе
Кад под прозором падне суварак,
учин и ми се корак нечји лак;
крв стане ми, у ноћ и виче ћук,
и нигде међе за мој бол, јау к.
У наш их тајн их судби вртлоге зле
плод зелен се из нас свак ичас отк ине;
љубав, у цвет у снова, над а сва,
зар није дрво изнад понора?
Да мог у видет далек у ти сен,
да украс ти је мог у бар за трен;
све прет рпет опет, да плат им дуг
и брат само ти бит и, човек, друг!
Све сах ран их, али не умре све:
ступа твоја стопа кроз собе те,
и потсећа ме – заварава ум –
с оне стране гроба тај чујем шум.
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3
Обиђох наше самоће крај драг:
Мек иње, Страње и Самотн и Млин,
Хомец и Тунце, Криж, пут за Тух ињ –
да наш их снова ту пронађем траг!
А куд год прођох, окрете поглед
у смер Зап рица: над насељем град,
балкон и прозор на ком сањах млад,
а сад враћам се сат рвен и блед.
Ослеп љен чари дубина твојих
у ноћ и без сна траж ио сам спас,
и први чуо лас тавичји глас
пред зору пес му вет ра с гора свих.
Не дол азим ти ни по как вом злу,
преу моран сам да вол им опет,
а на те мис лим увек ко на свет
што у најлепшем углед ах га сну.
Кад ме одовуд однесе корак
и тихо сећања прит вори се двер,
срце зам ре, нос и га снова смер,
ко да глед ам с Жал а план инс ки мрак.
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Другово писмо сину
Знаш, Марко, мис лим на твој рођенд ан;
на уск рш њу је недељу, је ли тако?
Мад а дар не мог у одовуд да ти дам,
ти добро знаш да те вол им јако.
Ко би рек ао, год ина ти је чет врта;
слик у сам прим ио, права си ми сил а;
пролеће мирише из сваког љубљанс ког врта,
у Тивол и мам и пес ма птицâ мил а.
Да ли ти на рук у већ слеће сен ица,
ил’ само све ближе око тебе круж и?*
Рат је, али твоје срце о њем у зна
по том само што давно за татом туж и.
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*	У љубљанском парку Тиволи има пуно припитомљених сеница, које шетачима без страх а слећу
на руку.
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Нап исаћу ти да знаш, сине, где сам.
Далеко је, али лепо мес то то;
У шатору једном, где се киш на пес ма
чује сред поља, има нас равно сто.
Веровао или не, јуче је, сине,
цврчак уза ме спавао у том стан у,
понек ад крај нас плаш љиви гуштер мине,
буба на кревет седне као на гран у.
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А јут ром кад свој шатор отворимо?
Брес ква, треш ња, бадем – у цветној пен и;
на дуду штиглиц; ноћу славуја има;
буд и добар, па ћеш једном доћ и и мен и.
У Гориц у ћемо ићи, Трст сунчан и,
крај ће рат у бит и кад пођемо тамо.
Видећеш да ће доћ и лепш и дан и,
мало се морамо прет рпет и само.
Кад ће прес тат и сузе, крв, невоље?
Не знам, али се мисао светла краде
да ће ускоро бит и свима боље,
јер људ и су тако убог и без наде.
Нешто паметн ије сад ћемо почет и.
На пример, о твом скором рођенд ан у,
о птиц и што ће доћ и да ти слет и
на рук у кад се врат им у Љубљан у.
А тад а, мој сине, видећеш и сам:
свирк а и пес ма, победн ичке чете,
ја с њима ступам, а кад те углед ам,
зграбим те, дигнем у зрак – слобод а, дете!
Из шатора се вид и врх Триглава,
на њега поглед ај јут ром у недељу,
чућеш отуд шапат мојега поздрава,
и свак у моју наду и моју жељу.

***
о, чини ми се да слушам твоје снове
као звезде што са зенита у ноћ звоне;
под прозором ми ветар извија мелодију,
благо је у сан уљушкао кестење.
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О, чин и ми се чујем узд исање
птица усам љен их што спавају по грању;
о чин и ми се да руже говоре,
и рос у чујем кад а на њих пад а.
О, чин и ми се да ти под небом круж иш
као тих лепт ир над руж ичас тим цвећем,
да белу рук у ми смејућ и се пруж аш,
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јер свак и прст се као зрачак светли;
о чин и ми се да чујем срце твоје:
као златна жица ми пева под прозором.

***
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Занетост
Глед ам свако јут ро, свако вече
у дрво које цвета на обал и;
мимо њега иде нем ир вод а,
а одблесак његов остаје међ’ вал има,
као што си у мен и ти и у дну мог бића
твоја слик а потамнет и неће:
мимо тебе мој живот тече,
ти се мирно оглед аш у мом сну.
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Јутро на мору
Сву ноћ су барч ице вук ли Чожот и,
умотан и у једра сад у барц и леже,
изн урен и ловом чврс то спавају,
нијед ан глас им сна не нарушава.
Као у бајц и, Истра спава у тананој тиш ин и,
над Красом звезде бледе све више;
већ се први петлови буде
негде тамо далеко у јутарњој самоћ и.
Од Сељана доле терех оштро дува,
одблесак звезда се гас и над вод ама;
већ прас козорје врх слемена дише,
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разнос и маглу плавк ас тим рук ама –
и док с лаг уна се дигне даљина тих а,
галеб се крештећ и однек уд пробуд и.

Барковље
Као да су се пред буру у завет рин у скриле
у бекс тву птице – на брег у беле куће
по терасама, где с мора ветар дува,
спус тиле су се међ’ лозе и мас лине.
Исп ред њих су Барковљанке прос трле
беле кош уље... у сунц у мало више,
изнад хладњак а по прозорима још карамфил руд и –
за кога су тамо посад иле га руке?
Човек у топ ион ицама шкедењс ким ваздан рад и,
у трш ћанс кој луц и момак вреће нос и,
девојк а на Црвеном мос ту нуд и руже:
из Барковља где се мој језик не гас и,
јер изд ајица нис у хран иле груд и,
упија се у Трст крв и зем ља наша.

пролећни ветар
У душ и тих и, свет и мир,
напољу сук ља ветар с југа;
улица шум и као рек а,
сву вечер зап љус кује прозор.
435

5

10

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Шта донос иш, вет ре лутал ице,
с далек их ми крајева јуж них?
Глас свирал а ми се чин иш туж них
далеко, далеко у зем љи родној.
У цвећу обал а под Набреж ином,
цвеће у брд има и Випави –
то ли су поздрави твоји,
моје на домовин у сећање?
Златно сунце по свем мору,
у златном сунц у бел а једра
доле до Пуле, Реке, Задра –
то ли виде у Приморју?
Шта донос иш, вет ре лутал ице,
с далек их ми крајева јуж них?
Глас свирал а ми се чин иш туж них
далеко, далеко у зем љи родној.
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Нема цвећа под Набреж ином,
ни у Випави ни у Брд има:
тамо у пес ницама кош чато тврд им
народ стис ка бол сурови.
Народ зем љу рођен у куне,
теш ки глас из Ист ре чујем;
док ле још тако? – питам
у очајању мис ли болне...

25

А одговора нигде нема –
само ветар сук ља с југа,
улица шум и као рек а,
сву вечер зап љус кује прозор.

30

праље на Сави
Сирот их праља још дрем љива тел а
у вет ру зан их ана као дрвеће
ујут ру на Сави у омам и блес ка.
Магла се диже већ према Љубљан и,
први су зрац и над њом нас мејан и,
ист их а живот буд и се из снова.
Косови се купају у сунц у крај обале,
у луковима зам иш љен им круж и лас та,
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крило јој се вод а овлаш но дот иче.
Савс ким праљама тес но је на свет у,
глед ају у лет у косове и лас те,
звоно се чује из далек их самоћа.
Све зад их ане, жене и девојке
перу дан има, недељама и год инама,
уморне, без пес ме, ступају кроз мрак.
Косови су узлетел и горе на дрвеће,
кап љице свак и са крил а стреса,
а тело им је као облак у вод и.
Мост се у даљин и зам иш љено извија,
воз иде њиме, јед ва се назире,
у дах у магле према граду иде тих:
у пос лу повијене над кос им дас кама
с обале глед ају за њим ко кипови,
пес ма вод а само шум и мимо њих.
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у спомен Томажа Бизиља
Зас пао си нам зау век,
Томаж у Бизиљу.
Твој живот скроман, убог
зашао нам је светао зау век
онамо да траж и свој пос ледњи циљ:
јер збиља живет и више не вред и,
Томаж у Бизиљу.
Ко ће сад уз пећ с гос тима пос ледњим
у гос тион иц и „Чек рк“ увече
као с другог света ћутке их глед ат и
ни око чега укоштац ухваћене?
Присео си тихо, отишао још тише,
завирио у трем, кух ињу и подрум:
као да већ нис и домаћ ин те куће
и није ти стало до тог света,
био си свуд а и нис и био нигде.
Поглед ти је био као суза прик ривена
и твој осмех као узд ах ноћ и без сјаја
кад би углед ао Нуш ку – најм лађу кћер.
Живот је ударао поваздан о окно
као музик а у вет ру, док су људ и ишли плочн иком,
залуд сам у њима траж ио срца ударе,
чак на сунц у вребал и су јед ан другог.
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у полу мрач ном трему при јате љи не трезни,
седе ли смо у отсјају све тлих ду ша:
Матевж, Фран це и па вел, кат кад и Јуш,
међ’ њи ма ја, уда љен од свега,
пи јан од ви на и љу ба ви жа лосне
према свим људи ма и свем лепом све ту.
на зи ду под старинским лу кови ма,
изрезан још давно од дрве та,
висио је ан ђео благ с мр твач ком гла вом у ру ци,
ножи цом сломљеном о зид ослоњен;
а ја под њим – као слепи миш у пу коти ни –
пио сам и пио све поти штени ји:
на смрт.
Заспао бих и ја заувек,
Томажу Бизиљу.
а пре него што умрем на пуштен и убог,
волео бих видети да сви људи заувек
на земљи нађу свој последњи циљ:
тад ће опет бити вредно живети,
Томажу Бизиљу.
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подсећање на алфреда Шерка
оста ли смо са ми без твоје ша ле
и без оштро наору жа не речи
која нам је дови ки ва ла из на ше среди не
ла жи и ропске заблуде земље ма ле;
и кад се врата увече отворе,
сви зна мо да те ви ше ни кад неће бити.
отворен и ведар у жи воту си мах нито
тра жио исти ну, мислио о веч ности
кад си гледао у крви уби јену човеч ност.
Све је прола зно, ни штавно и пра зно:
роди мо се, бори мо, у ноћ идемо,
меко нас земља огрће та мом.
Диг нем ча шу и сам себи ка жем:
Та још међ’ на ма ша ли се и ви че
и сав се ви је, смеје се и пи је –
да ли да му жи вом ил’ мртвом на здра вим?
кад врата се утом најед ном отворе,
сви зна мо да те ви ше ни кад неће бити.
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Ућут имо се, поглед амо се немо,
тамно одзвањају чаше у душ и:
ко ће се први од нас за њим сруш ит и
и коме дана ни часа тог не знамо?
Род имо се, боримо, у ноћ идемо
и све нас зем ља огрће тамом.

20

Дванаести час
Улица ћут и без вет ра, празна, пус та,
часовн иц и свих црк ава дванаест су бил и;
онемело је у граду стот ине уста,
пос ледње се завесе спус тиле у прозорима.
Улица ћут и оловн им, нем им ћутањем,
ни пас не траж и више стопа човек а:
кад ће је отворит и време незнаној свет ин и
да слије се у њу као пролећна рек а?
Наш и дан и су већ изношен и кап ут и,
душа што прозеба нема ту уточ ишта;
по предг рађима куће – црне вучје рупе:
улица ћут и као гробн ица столећа.
Само јед ан корак плочн иком у мрак пузи:
мож да далек и знак је скривен у облак ноћ и?
први сјај упаљен да свет се дигне у зрак?
динам ит дух а који ће мук света ослобод ит и?
Улица ћут и, вреба из дна нел агоднос ти,
пророк наш их дана прол ази из мук а у мук:
крај прозора где је човек легао у гроб
двоје иде очију изгладнел а вук а.
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Силвестарска здравица
Мож да смо се пос ледњи пут ноћас наш ли,
другови без куће на обал и:
зашто нико за рас танак не запева?
Нек а се време располут и и преполови:
а пре него што нас зајаше вихор света,
нал ијмо до врх а пос ледње чаше.
На Далеком Исток у и на Пац ифик у
погажен гине човек на узмак у,
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у поноћ у Теруе лу не звон и.
Живи ли још тај свет или болно сања?
Ноћас нек жалост срца нам прободе,
другови ми смо једнаке судбине.
Као родно новогод иш ње звоно у туђин и
срце нек а глас умирућ их чује;
нек а нам се отворе мис ли у живе ране
што трпе за све незнане гом иле,
смрт у Теруе лу, страх од ње у Кантон у,
њој чаше дигн имо за свет – на зал ас ку.
Другови, поноћн и часовн ик избија,
саблас на, нем ирна привиђења ми ствара:
у ноћ крај нас при туж ном звук у удараца
дванаест иде месец и – сам ртн ичк их стараца
и смрт на кљусет у за њима јаше.
До дна исп ијмо пог ребне чаше ове –
и за судбин у новога света
разбијмо их о тле!
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МИРАН ЈАРЦ

Модре даљине
Ноћ се распевал а, да бих ископнео!
Пес ма млад ића у даљине се разлеже...
Чудна ме туга обу зима свега...
О, да ми се самом од себе отет и!
Сва огромност неу теш нос ти
у срце ми се дивље засеца.
У немоћ и бих крикн уо до неба
у страш ни свем ир: спаса, спаса!
У бесконачнос ти чеж ње се лију...
О, да их зах ват им у теш ком звук у!
Ах, као дрво сам у које вет рови бију,
а оно се кид а у своје неизрец ивос ти плач у.
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Вртешка
У дрс ким лин ијама, луковима развратн им
врте се у круговима што дивље рас ту,
у круговима што се мењају стално
дете, девојк а, лутал ица, војн ик...
Опојност небес ка им вришти на лиц има
без реч и... само смех, криц и из дубина...
Обртање, обртање, обртање, сви једно.
Хватају се у круговима што дивље рас ту,
у круговима што се мењају стално:
свезаборав... свезаборав...
Сад си само човек који јури...
у дивљем занос у очи му горе,
узлетео би у даљине у правом узмах у,
свирк а на пут у ка небес ком своду
милује га, грл и... зем ље већ нема...
само нап ред, нап ред... међа нема више...
само обртање, свезаборав, обртање, обртање...
А окован и се у кругове стално враћају,
нат раг и опет поново нап ред пок рај нас,
о, убог и у круговима што дивље рас ту,
у круговима што се мењају стално,
само у кругове вас мам и мелод ија чудес на.
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А човек загонетно се смејућ и
руч иц у свирачке справе врт и
и прем ирно пос мат ра
необичн их заробљен ик а игру.

25

Где си, где си, титане,
ком бих се у лице грохотом нас мејао
и скоч ио у лудом скок у из круга
у прос транс тво.

песма
Дош ла си ми плаш љиво сад опет у сећање
као мртав мирис што дахне из давн ина.
Између прош лос ти и будућнос ти си бил а
опојност суж њу мрт вога век а.
Заш ли смо у чуд ан свет изм иш љен их снова,
растал и смо се туђинц и, без реч и...

5

Сад знам: бил а си ми само ветар
који зајеца између неба и зем ље
и дотакне ли се само снаж них грана,
већ се уплаш и и отш ум и даље...
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неми град
Недељно мрт ве куће у теш ку сунц у
које узалуд прих ватају кес тенови
посечен их грана... Бел а сненост
пузи уз страж ара, уз болес ну стариц у,
уз лутал иц у, и лено гам иже
по плиткој рец и у мас не кругове.
Пред таблом са зас тарел им плак ат има
стоји служ авк а. „Тајна Лондона“,
„Љубав на план инама“, „Хенд лов трио“,
„Сап ун Елид а“, „Расп род аја ципел а“...
Негде у близин и буде клавир
руке које вен у... Неко пева...
На вел иком часовн ик у жутог звон ик а
у непок ретност су казаљке приковане
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и пок азују устајалост живота.
Само из мрачног дворишта иск аче
на пут лопта... Врис ка деце из предг рађа,
коју су род итељи преп ус тил и улиц и.
Сав свет је сад утон уо у злу осам у
што је на дну бучн их радн их дана
залуд вребал а кад ће прос трет над градом
сплетк арс ки мук. Ствари разгол ићују
сву безнадеж ност – као лик мрт ваца –
од које се човек спасава у свирк у.
Изнад стрмог крова птић прелеће,
Како је узак правоу гаон ик плави
над улицом. О, далеко су прос транс тва...
Птић је отш умео... Пљусак живота... Далеко,
о, далеко је отп ловио птић снова...
Ни слутња се чак не усуђује за њим.
Негде мириш у предел и свеж и, свеж и...
негде живе људ и као по баштама...
О, а мож да је и тамо пус то – привиђење
и мож да и тамо смрт јед ино вреба...
и прос транс тва су јоште туробн ија...
Живот је јед ино – пес ма из срд аца.
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поглед унатраг
О, моја млад а лета! Пел ик ан
био сам што рањен пије своју крв,
нем као слепац који само у себе зури
и не зна више кад је ноћ, кад дан.
Пигмал ион, заљубљивао сам се у смрт,
у жен у, бога, које сам стварао сам,
у привид има сам само осећао да сам жив,
и још кад сам са собом био завађен.
Предуго сам пио своју отровн у крв
и нисам знао да је по теш ку цен у
уштеђена ми бил а горч ина
сазнања која те човеком чин и
кад а те рано бац и у срце света.
Поглед ао сам – већ је прош ла младост.
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Сејач у зими
Право је тако: са зем љом смо сад сам и,
ни птица нема преко бел а поља.
Свет је леден. Та и ваздух већ се мрзне.
Одавде је данас далеко до људ и
и близу зем љи као ник ад досад...
Шта да траж им у свет у пос ле још?

5

Као зрно сам што у мрт во време зри.
Нов ће косац доћ и, све нас покос ит и.

Сонет очајања
Ко би у ту ноћ без звезда још могао спат и,
кад су као лиш ће душе нам без теже,
кад чујемо судбине леп ршање
над собом... О, шта ако нас зграби облак
вихора што негде држ аве мрви...
Тамо народ клечећ и камен и се...
Још пре него што се из грозе пробуде,
већ су нек ак ве грозе хапсен иц и.
Чем у за слеп и род ноћ и пробдевене,
чем у очек ивања векови црн и?
Пос ледњу варн иц у у мрачн у срц у угас и!
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Та корење још није ишч упано.
О, да би, као змије испод зем ље,
убризгало отров у пет у туђин у.

Сонет краја
Зар збиља не смемо волет и ник ад више?
Зар су давне пес ме већ само ветар празни?
Зат ис ни ухо да не заглухнеш,
и у јам и буд и скривен као троглод ит и.
А све је залуд, свуд те већ зах ват и,
у теби већ је век који рже,
Не очек уј да ће те бекс тво спас ти,
зато живи као пах уље без теже.
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Не можеш? Онд а буд и само хрон ичар
који пре но полуд и зајеца сав скрушен:
о, Боже, нек тих догађаја буде већ пос ледњи лист!
Још си преж ив? Зашто онд а оклеваш,
чем у у врућ иц и сагореваш вас?
Срце отк риј. Узми мач наоштрен.
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АНИЦ А ЧЕРН ЕЈЕВА

незгода
– Мам ице, вид иш незгоду?
Месец је пао у воду!
Да ли ко пливат и зна,
да спасе га отуд а?
– Пеп ице, не квари сан,
не брин и ми се за њ!
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Месец плаш љивац није,
сиш’о је у воду да пије.
Кад стигне на рек у дан,
извад иће га ван!
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ДОРА ГРУД ЕН

Међу нама
Тих а даљина међу нама,
у њој душа не нађе мир ни сан,
и пром иче мрачан за даном дан,
док чек ам зам иш љена, сама.
У живљење ти заг њури
сан мој учмал и, да се јави лист,
у сан мој упри ти свој поглед чист –
жури, путн иче, пож ури!
Тама што ћутање нише
зас трће ми твоја уста,
са чеж њом чек ана уста та,
да реч и милоште чујем ја,
кроз та сум рачја пус та.
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Теш ки путн иц и облац и
дан гас ну, зал ивају влагом крај;
вет ровит, хлад ан расц вета се мај;
без воље се вук у, чаме
мис ли – уморн и теж ац и.
Извуц и ми сунце из магле!
Пож иви наде и жеље ми те –
шта је вас иона без тебе!
Та прос тори су међ нама
и мутан и хлад ан свак и дан.
Ти, даљн и, знаш ли, ни мир ни сан
немам, зам иш љена, сама.
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уса мљено дрво
Усам љено дрво,
тамо под гором,
у безнадеж ни час под нева, зли,
док паш њак а те гол их стеже пас,
претеш ку туг у буд иш мен и ти,
довик ује ми чак отуд твој глас.
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Усам љено дрво,
ту под гором,
ја мат и себи сам, дете и брат,
у заг рљај исп руж ам рук у сто
празнин и неба до у недох ват,
изд анак свак и ми без гнезда је, го.
Усам љено дрво,
ту под гором,
ој, сам у бури, сам мој стоји лик,
тиш ине ме не плаш и задњи кат,
брат мој у ноћ и је месец самотн ик,
а сунце ми је сапатн ик богат.
Усам љено дрво,
ту под гором,
ја увис стрем им до лепота свих,
глед ајућ и у звезда топ ли жар,
ја самотн ик сам невесео, тих,
самоме себи суж ањ и влад ар.
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ТОН Е СЕЛ ИШКАР

И тако си сад пред нама!
Другу Ђур у Сал ају поводом 65-годишњице рођења
упутио је књижевник Тоне Селишкар пес му-честитк у
(оригинал на словеначком објав љен у „Дел авској
енотности“, од 9. април а о. г.)

Живота твога стоји пред а мном књига жива,
путању прат им ти свак у, стоп у и путок аз,
кад реч има си и руком кид ао миш љења крива,
изд вајао из заблуд а радн ик у истине млаз.
Кад кињио те је мајс тор, срчаност је зрел а,
и патње шег ртс ке су ти створиле чврс ту пест;
а кад а је у штрајк у рас ла гом ил а врел а,
пролетерс ка ти жарк а у срц у јачал а свест.
Прожело ти се срце свим што мори човек а,
ти лицемерн им си с лица бацо мас ку на тле;
кроз гом иле се вио ко силна плодна рек а,
твој пок лич борбен кроз ковачн ице звон и све.
На прозору тамн ичком гвозден и крст и реза,
под небом лас та слободна... Ој, тамо ћемо, ој!
Зар овде ко од бајонета жанд арс ког преза!
Ми сунце ћемо с неба под кров скин ут и свој!
Сад човек си зрео, борац! Хоће ли довес ти
до смирења међу људ има пресед а твоја влас?
Већ чес то смо се наш ли на заједн ичкој цес ти,
а на ово ми узвраћа твој бунтовн ичк и глас:
Смирења нема! Зар не вид иш буне и дима“
Ту пуш кама се бију, тамо затеж у лук!
Ко сме скрс тит и руке, догод на зем љи има
прож дрљиваца и бедн их, и буне се диже хук!
(Године 1889, 10. април а,
рођен је друг Ђуро Сал ај)

Седморо рођених
Расп ук ле се кол ибе и глед ао сам
лепе часове и грозне:
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Кад је зачет био први син,
одл азил а је мат и у дивн и свет
под дрво цветало успаванке певат и син у.

5

Кад је добио брац у први син,
од радос ти се отац нап ио
и својој жен и зах вално пом иловао лице.
Кад је зап лак ао трећ и син,
доп узио је из незнан их дубина
мал и црвић у њено срце.

10

Кад се род ио чет врт и крик,
био је отац ко болес ник губав
крвавим жуљевима пок ривен.
–––––––––––––
Кад је био зачет седм и син,
прок лео га је отац пијанац.
––––––––––––––––––
Глед ам и бројим и не мог у
седморо рођен их пребројат и.

15

Над убоге и пос рн уле наднел а се глад.
под суморн има понор зија,
пред луд ац има се вије празан друм
у живот празан,
Жалос но сам поглед ао Хрис та на Клечц и:
О, Хрис те, кад ће то вел ико време
да мат и при сваком рођењу пође у дивн и свет
под дрво цветало успаванке певат и син у? –

20

25

Распевани рудари
Свет иљке горе по брд има, праве светле сес трице,
као да су се звезде спус тиле у тај црн и крај;
тамне куће спавају и дремају творн ице
под тал асавим пок ривачем црне чађи.
Понек ад пес ме руд ара у ноћ и задрхте,
пес ме пијане – и све, веселе и туж не, једнаке су
и наједном су свуд а; на прозорима, под таван ицом –
најзад се мал им канџ ицама укот ве у облаке,
где звоне још друг у, зат им трећу ноћ
међ’ узд ас има мршавих сирота и пород иља што
крваве.
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међ’ дрхтајима очајн их удова и поц рнел их девојак а
као нас трад ал их морнара преж алос ни дозив.
Кол ико пута сам пожелео:
Ако је то пес ма, о, распеван и руд ари,
нек а би бар жалос на бил а! Али то и није пес ма!
То је шум љење, само благо шум љење
транс мис ија спроведен их око ваш их срца.

15

Стаклана
Као да сам зашао у пак лене вртове с пламен им
цвећем, чин ило ми се; кад сам ступ ио у стак лан у:
Свуд а упаљен кремен у бок ал има,
црвене сенке разбацане по огорел им зидовима
и живи мрт вац и у гол им кос турима:
Упаљен и стак лари!

5

У стак ланама цвета пламено цвеће
и црвена руж а рас те и рас те из тел а у тело:
Црноме старц у иде пламен у лице, у очи,
белом млад ићу прод ире жарење у мозак и крв,
кошчате жене се порађају уз бесно праскање буктиња.
Упаљен и стак лари,
вртари пламен их цветова!

10

У стак ланама цвета огњено цвеће и кристална чаша је
црвена, црвена као ужарена крв,
и у чаш и је душа, зној, дрхтај и крик:

15

Свуд а упаљен кремен у пламен им бок ал има,
пламена мисао букти под ивљала кроз огореле зидове
у златне дворе
где моћн ик нап ија вавилонс кој блудн иц и
из тих крис талн их суза.

20

уцвета ли кактус
Пипао сам по тамном таван у
и кад сам се јед ва снашао
у том чудном свет у изу к рштан их гред а, сандук а,
крпа, дас ке и црепа,
углед ам на другом крају врата
и зак уцам.
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Мал и собичак. Штедњак, пос теља и сто.
Нап ук ли зид, слик а Магд алене Пок ајн ице
без оквира и нигде живе душе.
Каш љем, лупам о сто, чек ам и глед ам
у зап ис ник: Јелена Шкрж ат –
ах, да, сећам се, вратар ми је причао
о њој да је још млад а и да се
с муш кињем, де, вуцара,
пропал а жена, на срамот у куће,
и да пол иц ија тога не вид и!
Чек ам, али ње нема.
Тад спазим крај прозора, који сам хтео
отворит и, какт ус у цвет у.
Двадесет тамноц рвен их цветова на иглас тим
ступч ић има!

10

15
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Као да су се тога трена расц ветал и.
Пос тавим га на сто и свега стане нес тајат и:
Нап ук ли зидови су се избрисал и и нек ако сунчано
било је сад у том собичк у
и тако пријатно – ах, тã било је у свој прљавој
бед и двадесет пламен их цветова.

25

Пред а мном је стајал а Јелена Шкрж ат
и бил а је лепа и чис та као цвет.
Из „Дневника ком ес ара
за попис становништва“

Исцепана пописница
Још само до највишег спрата морам,
зат им ћу заврш ит и у овој кућ и.
Добићу још две поп ис нице,
само мат и и њено дете
стан ују на мансард и.
Мат и је скоро још девојк а. Шваља је
и на дрвеном моделу вис и свилена хаљина
коју је преконоћ саш ил а,
и у дух у глед ам жен у
што ће бит и одевена у ту лепот у.
Лице мансардне станарке је бледо
и по кух ињи је разл ивен свечан мирис свећа...
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Тајанс твено мирно је као у црк ви.
Негде звецк а ситно звоно и грл ица
на ормару је туж но оборил а главу.
Врата у собу су широм отворена
и међу руж ама леж и њено дете
зат ворен их очију.
Мајк а му милује коврџаву кос у
а дете једнако ћут и
и ник ад више неће отворит и очију.

15

20

Дрхтавим прс тима сам поцепао поп ис ниц у.
Из „Дневника ком ес ара
за попис становништва“

Тамноцрвени божур
Пос већен оцу и мајц и

Муње су пролетале крај прозора и блес ци
су осветљавал и оца и мајк у који су
у дубоком сну леж ал и пок рај мене.
Сав радознао прид игао сам се на колена
и поглед ао их својим јед ин им оком.

5

Тамноц рвен и бож ур се заж арио над њима,
тамноц рвен као да је лат ице потоп ио
у крв срца – а корење је доп ирало у његово
и њено срце.
Као шарен лепт ир се
моја душа упил а у ту тамноц рвен у руж у
из које је мирисао страш но леп живот
као још ник ад незап исана бајк а – – –
Змија се обавил а око оца и матере
(није то бил а змија из Светога пис ма)
и сисал а млеко и крв за вас намењен у –
а ви сте умирал и у мајч ином наручју
као руж а у прес ухој зем љи – јер
у ваше отворене кљунове пад але су само
ретке кап ље
из гадне губице – – –
Расп лак ао сам се при тој страш нолепој бајц и.
Отк рио сам материнс ка недра и предобро
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видео отис ке зимс ке губице на белој кож и;
открио сам оцу врат – и запазио црне мрље
на збораној кож и;
Прис туп ио сам оглед алу и видео у њем у
свој блед и лик с беск рвн им уснама.
Муње су пролетале крај прозора, а ја сам плак ао
под пок ривачем због тог прес траш ног сазнања
којим је одисао ваш тамноц рвен и бож ур.

25

30

Мој отац
Дивовс ка локомот ива јури као побес нел а по шинама
и залеће се на узбрд иц у и грм и мимо пећ ина
и риче као звер на стрм им обал ама рек а.
Мој отац стоји на њој и држ и за рук ун ице и глед а
у празнин у што је гута железо под собом,
и страш но је леп у том свом ставу,
у жару светлос ти која му удара у лице
из отворене пећ и
и огњен шлем варн ица му витла над главом
па су локомот ива и он као јах ач
који језди у заж ареном облак у.
Кад сам био дете, стао бих крај пруге
и мах ао му у поздрав кад мимо мене мине,
А он би ми бац ио огњен пољубац
и прел азио би мил ион километара
и мис лио на мене.
Сад сам ја човек, а мој отац је старац.
Осамдесет год ина.
А још је увек ковач и кује гвож ђе!
И док сед имо у врт у, он сав чађав
и чел ичан и мало пог рбљен прича ми
и мек је као суза и још увек ват рен
као пећ.
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То није право, мој сине!
Ја знам и врео сам као упорност
његових реч и и све ми је јас но:
мил ион километара је ушло у његову младост,
мил ион лопата угља је пек ло његову крв
и осморо деце је цел ивао.
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АНТОН ВОДНИК

Сећање
У лакој модрин и
искрим се
на златном јас тук у
вечерњег сунца.
Срце ко воде млаз
звон и у тиш ин и.

5

О, скак авц и у трави,
што са зрик авц има зуји из тла,
као вас глед ам зач уђен им
дечјим очима
као коње прозрачнозелене
с невид љивим јах ач има.
Сунчане руже по брезима
верно су се окрен уле
ка тихом осоју.

10

15

Угас иће се брзо
прве крес нице и росе.
Студенц и у пом рч ин и
хладн и су ко мрт ве рибе.
Твоје прс и, о предрага,
као грл ице су топ ле!

20

У там и заг рл ићеш ме –
на огњишту
пос ледња ће жиш ка
ко на жрт вен ик у тињат и
и чак у сну зрач ит и теби...

25

Девојка с цветом
Ако усред дана у сновима узд ахнеш:
месеч ина –
и зач ује те девојк а у ходу,
из бел их рук у цвет ће јој испас ти,
тако ће јој бурно срце задрхтат и.
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Зас паће и у лепом сну
руке ће под ић и као свештен ица...
А ти ћеш сањат и дуго, дуго
како из бел их рук у
испао јој је цвет.

10

Јецајући звуци
Моје руке расп лак ане
на твоје жалос не мириш у косе...
Ућутал а се свирал а распевана,
само руже још негде мириш у...
Где је одјекн уо звона глас?
Као да је у там и зајечало...
Стот ин у браће с љутом раном у срц у
под туђим небом је нич ице пало.
Чудно зем ља сија као да већ није наша.
У далек им облац има јеца светлост...
Како је чудна моја соба –
у далек им облац има јеца светлост.
Коме смо срце пред ал и?
Где нам је, рањен има, дом?
Негде нас чек а наша мат и,
у рук ама јој трепт и свећа...

5

10

15

Умиремо ли у самотној дол ин и?
До нас не доп ире утеш ни длан сес тара...
И ко зна куд иде горко леп анђео,
сјај плавет и у рух у носећ и.
Неко се убого осмехн уо,
прит ис нуо уснама свиралу –
и одмах је неу теш но зап лак ао,
молећ и к невид љивим ногама пао...

Тужба
Ја сам празан, претаман,
невид љив Бог у и стварима,
свима је пред алеко до мене
као да сам слеп и нем.
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Моја мол ит ва је птица
усред хладн их олуја
која рањена траж и
твој златн и кров.

5

Моја мол ит ва је ват ра
на зап уштеном огњишту,
плач заборављен у там и
иза зат ворен их врата.

10

Моја мол ит ва је снег
што пад а на голе гране,
цвеће које пад а
на моје уморне руке.

15

Нек а ми рукû не оквас и
више суза твојих очију –
ја сам празан, претаман,
ја сам само ветар сред ноћ и.

20

пролећна песма
Неке ноћ и – као да је сребрна птица
прелетел а мрак сводова –
тргн уће нас шум поток а,
међ’ врбама и јовама
што хитају с вет ром и облац има
у светлији нови свет – –
Као да не можемо вероват и
пол ако ћемо отворит и очи
и осмехн ут и се
ко заг рљен и у давном сну.

5

10

Сама ће се отворит и врата,
као што се отворе суж њима:
пред нама ће бит и шуме и ливаде
и стара топол а иза сел а...
Почећемо тихо певат и
и ићи као деца нап ред и нап ред
преко поља, вртова и сенокоса,
тад а – пред нама ће зас ветлет и
мирис ни снег с цветн их грана – –
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пролеће у гробу
Док дубоко, тамно спавам,
од сам их светлих снова горим...
У давн им звуц има орг уља, виол ина
пролеће дол ази к мен и
као драго сећање које пече.
Леж им у зем љи влаж ној, црној,
као дете у шумс кој маховин и
које у незнаном, слатком страх у
ослуш кује далек и шум дол ина...
Ах, сви извори скривен и и сребрн и
звоне ми из дубина.
Жури, жури, жури ми се, пролеће,
пох итај, дођи као пас тирица
коју је ват ри дотерал а прва студен,
од мога врелог дозива
збуњена као птица
што теш ко лет и преко понора.
Дојури, пролеће, као девојче младо
што с маглицама око рамена
игра сред златн их зидова јут ра
и нос и у рук ама ват рен плод,
а не вид и га као да је слепа.
О, ти моја далек а, лепа младос ти!
Вет ри, заш ум ите,
зам ириш ите, кес тен и, липе,
драге, слатке птице, прелет ите
преко мог самотног леж аја,
ах, све што имам
те црне зем ље је прег ршт...
Од сам их светлих снова горим
а ипак, драга, чин и ми се
да ми глас
никога више неће стић и.

Зашто се враћам
Зашто се увек у сновима враћам
у село завичајно кад вече гори
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у даљин и, кад се отвара
као златне двери –
кад нас ред сел а мирише дим,
кад у мрак у вод а жубори,
кад се у дрвећу ветар стиша
и цвеће трешања
на пут ми веје...
Зашто се увек у сновима враћам
завичајн им пољима куд а спролећа
са свих страна вет рови стиж у,
шаторе виш њеве разап ињу –
иза јаблана на мок ре ливаде
са дивн им руж ама које ме у срц у тиште
као осмес и жалос них анђел а –
модрим изворима
у којима се
незаборавно облац и оглед ају.
Зашто се опет у сновима враћам
домаћем дворишту, међу житн ице и стаје.
где марва одано дише у там и –
зат им се као кришом
ставим у ваш нем и круг,
дедови мрт ви. Исп регли сте коње и волове
и сред неке јесење ноћ и
пос тајал и све теж и и теж и
и као плод легли
у божје оставе и подруме – –
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као зрно
Спус тил и смо вес ло –
може нас занет и
у модру струју ноћ и
која, све светлија,
ври испод златн их хрид и.

5

Као сенке тамн имо
у зал иву вечера
са првом звездом у оку.
Пос ледњи сунца цвет
као бисер
жари нам се у длан има.

10
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С руком над челом
глед амо у зем љу дана
који над нама догорева,
журне облаке обас јава,
боји их маком, разл ичком,
зимзеленом и љут ићем,
нашега срца језгрицом...
Мож да смо још давно нек ад
у трбушас тим чуновима
цвећа, плодова, вина пун и
као сватови се возил и овуд,
просањал и пролеће и зим у
и дуг ин сјај –
Док дубље још у сребрне таме
нес трп љиво нас носе једра –
мож да је рујн и лепт ир
разапео прозирна крил а? –
светли ветар, наш верн и крмар,
понек ад их лагано окрене,
да у даљин и гора као олтар
зас ија у звезданом светлуцању.
Као у полус ну
проблес не у нама сећање...
Под златн им мос товима
Млечног Пута,
Влаш ића, маглина,
нагнемо се над безд ан
дубина јас них –
наједном
без снова и болова.
У том крис талном трен у
тихо, прет ихо зримо
као зрно у клас у,
као плод
под појасом трудне жене...
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на светлом пра гу
Куд год идеш, свуд ти се отвара
преч удно знан, драг и пут
до пос ледњег вечера што се жари
где у раст рес итој зем љи спи твој род.
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На родном, топ лу праг у
ко уморан путн ик из туђине
ћутке зас танеш као у сну –
празних рук у, без дарова.
Ишао си, с тобом су ишли мил и снови
кроз дубине и модрине
које су те свега раж ариле,
кроз давне храмове
чије слике
као муња су те ослеп љивале
и јед ва кад
обазро си се за собом...
Изненад а
зем ља ти зам ирише
па ослуш неш ветар
што кроз све вртове
из даљине шум и – –

5

10

15

20

Као стара рана
љубав те зат ишти:
никога немаш више...
Међу детел ин у и хељду
кришом се врат и,
побож но се ближ и
бунару сред сел а
и тихо сачек ај
да се по собама светлост упал и.
На рубу шуме
тад ће се заус тавит и срне –
сред поља
прва ће се звезда угас ит и.
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ВИД А ТАУФЕР

Вече
Већ дах глиц ин ија пун и зрак,
и све ниже се зем љи слива,
и мек је као сив облак.
Још тиш и је његов корак,
у цветно жбуње дубље сеже
и завија га у мек и мрак.

5

Завејава кол иби кров,
тихо на црн у груду леже,
звонећ и као сребрн зов.
Још тамн ија је њем у моћ,
у сан се спушта сива њива,
на зем љу ступа мајс ка ноћ.

10

Смех
Месец је рас уо свој зелен и смех.
Врба се до воде саг нул а.
У уском торњу је зап лак ал а бронза.
Стари часовн ик је поноћ избио.
Са шалом који је срк ао мирис нарц иса
потајно сам у врт пролећн и ступ ил а.
Ладолеж је обвио ноге дуг их столова,
дивља лоза је ограду сак рил а.
Позад и су горе као теш ке мрље
пиле крајичак ледена неба;
блед а ноћ је тихо, све тише
ткал а стазу до мога срца.

презрено писмо
Збиља не знам
зашто сам му писал а;
на срц у ми је сад тако теш ко.
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Кад бих могла,
горко бих зап лак ал а,
добро скрил а рањен у рук у.

5

У авг ус ту сам у недељу писал а,
гореле су ми жалос не очи
и трип ут зат им сам пис мо проч итал а,
и собом га нос ил а три дуга дана.
Мразовче мој,
сад смо сам и остал и.
Само ти знаш како ми је теш ко.
Збиља не знам
зашто сам му писал а,
зашто сад нос им рањен у рук у.

10

15

Хељда
Крај њиве идем где се хељд а расц ветава,
огрће ме, не мог у из ње ник уд,
тал ас и неж них стабљик а су као сан,
у сребрно руж ичас то море сам заробљена.
Врш чић и се прел ивају у струје,
саг ибају се неп рес тано.
Кад ветар пљус не у њих свак и пут,
заљуља као тал асе све цветове.
Залутам у својих мис ли сребро,
дотакне ме се сав мирис ни сјај.
Сребрно море, скриј ме у себе, скриј,
у срц у моме болове ублаж и!

5
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пау ци
Дугоног и пау ц и ткају мреже
и глед ају бод љик авим очима.
С убил ачк им нагоном јурн у из заседе,
док им се поглед на жрт ви укоч и.
Саблас но грабе што који дох ват и,
ухваћен и плен им ник ад не умакне.
У борби свак а жрт ва им подлеже,
докрајче је, исрч у јој крв.
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Што бис мо онд а стрепел и за трен утке,
трпел и муке жалос них људ и,
иск ал и себи утехе и љубави?
Невид љиви пау к преде и вреба.
Пре него што будемо сав јад иск ус ил и,
јурн уће изненад а и уморит и нас.
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СРЕЧКО КОСОВЕЛ

Балада
У јесење тихо време
долет и дрозд
на Крас.
Напољу
већ никога нема,
само она
преко проп ланк а
лет и.
И само ловац
њу гон и...

5

10

Пуцањ у тиш ин у;
танак млаз крви;
Дрозд се
сруш и, сруш и.

Ветар
Ветар се заус тавио пред врат има;
празно, мирно; све спава.
Само ветар не може зас пат и
у поноћ.
Само црн и кипарис још шум и,
на белом гробу анђео клеч и;
у полум рак у тамне куће
усред краш ког сел а.
Мирно све: између живота и смрт и
само једно дрво на проп ланк у шум и;
путем неко иде душе сат рвене,
као да му у онај свет глед ају очи.

Старица крај села
Гладна деца леже на сен у,
бура витла кроз прозорче

466

5

10

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Словеначки песници ________

под нис ким, сивим челом куће –
ноћ је пок рил а равн иц у.
Мал и сања: кромп ирић,
не јед ан – пуна здел а. –
Тихо корача крај тамног сел а
исцепана, седокоса Бед а.
Друг и сања: кромп ирић неољуштен
огрејаће руч ице хладне. –
Мирно корача иза кућа
и тек се ледено нас меје.
Трећ и, чет врт и и пет и, и сви –
хиљаду и више – не мог у да спавам.
Ничега немам и опет мис лим:
све, о, све бих вам морао дат и!
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Борови
Борови, борови у мирној грози,
борови, борови у немој грози,
борови, борови, борови!
Борови, борови, тамн и борови,
као страж ари над гором,
преко камен ита проп ланк а
теш ко, уморно шапћу.
Кад се туж на душа нагне
у јас ној ноћ и врх план ина,
притајене чујем звуке
и не мог у да зас пим више.

5

10

„Уморно уснул и борови,
да ли ми умиру браћа,
да ли ми умире мат и,
да ли ме мој отац зове?“

15

Без одговора шуме
као у уморн им, убијен им снима,
као да ми умире мат и,
као да ме мој отац зове,
као да су ми браћа болна.

20
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Вече под црвеним прудом
Гус тога мрак а модре завесе
дрхтећ и се спуштају са неба;
ућутал и се борови за трен утак
као што путн ик зас тане сред поља.
За бродом се тихо село смрач ило
и оживеле стрме стазе;
дубина под прудом је зам ирисал а
од зем ље. Звон ик на брду ћут и.
Тамн и обрис и, пот мул и корац и,
кос ци сил азе низ глиновит и пут;
марва теш ка се на барама напаја,
осврће се кад зач ује мук ли топот.
Тополе шуме и повијају круне,
као у сивим узглављима звезда блес не;
кош чев корак, марва утоне у там у,
иза теш ког облак а се месец заж ари.
Сав Крас је мек – као да јеца –
из капеле светлост и глас орг уља плови;
трен – и као иск ид ано лице
занем и у месеч ин и камена пус тиња.
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Дрвеће у долини
Ја, вихор, ноћас ћу вас сат рт и
кад дође пролеће на мојим крил има,
бес нећу кроз поље и кроз гору
и славит и дивљу слободу и ницање.
И лом ићу круне и цвеће брат и
које се не буде скривало у пупољц има,
те ће сок који се у њима прел ивао
шумно потећ и кроз дол ин у.
– Ја сам мало, мало дрво,
кад ветар дође, игра се са мном,
и ако, вихоре, у бој ме позовеш,
како да се борим – како? –
Вихор плави поља и шуме –
како, како ти је, мало дрво? –
Слободно је руке раш ирило дрво
и рас те с вихором до небеса.
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Сонет смрти
И све је ништа. Те сомотс ке очи
као туга су заглед ана у прос тор сури,
њихов тамн и сјај прод ире у тиш ин у
као звук што се у шумору изг уби.
Те тихе, црне, сомотс ке очи
тамн им својим блес ком ми и мил ином
љубе ову сиву туг у
што ми душ у свак и дан све више гуш и.
Те тихе, црне, сомотс ке очи
као црно су сомотс ко небо
над оштром раном Краса разапето,
као светлост су што душ у смирује;
кад се угас и над пределом иск ид ан им,
у мек у там у душа утоне.

5

10

кратак је живот
Страш но је нос ит и у срц у смрт
па ипак, драга, тебе љубит и;
ах, драга, хајде да све заборавимо,
теш ко живи ко је сат рвен!
Ако је свет таман, суров и таман,
зар ће нас клон улост од њега сач уват и?
Ах, зас мејаћу се кад буде најтеже,
махн ит ће бит и тај смех, пијан од бол а.
Вино ће крвавит и из чаше
и вином бол а ћу ти наздравит и:
Кратак је наш живот, драга,
ко би туж ио за њим и љут ио се?
Само тај ко га још не познаје,
само тај ће се од бол а савијат и.

Сред ноћи
Сред ноћ и кад борови шуме,
кад се дрвеће из снова пробуд и,
кад ветар иде преко поља,
пробуд и се моје срце.
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Међу месеч ином поље се светлуца
топол а, јаблан и јас ик а
тихо шап ућу преко поља
с нек им с друге стране света.
Собице вечнос ти све су отворене,
душе наше нис у клон уле више,
златн и отс јаји дол азе к нама,
осећаш да нис и више сам!
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ла будова песма
Тихо је савио свој бел и врат
у лук у над водом,
у вод и жбуње, торањ и замак,
зат ворио је око.
И сред језера није могао утон ут и,
то је страшан удес био,
живет и, трпет и, глед ат и стално у разбијен и
свој лик.
У туг у која не прол ази ник ад а, ник ад а,
и као у оглед ало вод а
у себе стално гледат и (живет и прот ив своје воље)
са болом усред срца.
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предсмртница
Сви ће пос тић и свој циљ,
само га ја нећу пос тић и...
Пун ват ре, пун снаге
неист рошен ћу у вечн и мир лећ и.
Ват ра ће ме пећ и у прс има
и неће ме моћ и изгорет и,
неу морен спавао бих радо
тад а, и нећу моћ и спават и.

5

ниси ти
Нис и ти тај што ће свет зау зет и
и тихо се стоп ит и уједно с временом,
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нап укн уо ћеш чезнут и,
разгорео, у болу, храпава гласа.
Као што Крас, док ветар још врео
ужиже те борове шуме,
прожеже там у – и твој корак
узалуд иде да траж и мир у пом рч ин и.
Нис и ти тај који ћеш је заг рл ит и
кад ноћ тамна буде пал а на њу,
ти ћеш сањат и и чезнут и
и смрт ће ти отет и снове.
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Само једна је гроза
Само једна је гроза, та гроза је бит и
усред хаоса, усред ноћ и,
траж ит и изл аза и слут ит и
да спаса нема и нема.
Понек ад се међу рањене стене
тихо разл ије златна светлост
зоре – ишао би даље,
а већ осећаш да си убијен.
Као да се зора озлед и
кад а разг рне свој вео,
кад а разл ије усп ламтеле слапове
и викне ти под план ином: Устан и,
глед ај, већ горе иск ид ане план ине! –
Ти их осећаш и не верујеш у њих.
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али лу ја
Свуд је тихо пролећно клијање,
мирна је камен ита природ а,
а моју душ у гура у пропаст
туга у пом рч ин и скривена.
Поглед ам је: то је слом љен и вршак
моје сат рвене животне снаге,
али још дубље је пуна младост,
зелене страс ти би је пиле...
Вид им још дубље: црн и расцеп,
грађевина порушена у темељу;
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питам се: хоћу ли бит и довољно јак
кад се освес тим у болном трен утк у?
О, како бих радо стао усред трава,
дрво што осећа у соковима
да дол ази пролеће, да би лис тало,
да би се згус ло у врховима.
Усред зелен их роса као ват рен
траж им лепот у, а сва ми је туђа,
ваздух је стао, ветар је стак лен –
па ипак, пролеће, алилуја.
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20

Вече пред зиму
Ваздух је прозрачан као крил а
вил ина коњица,
безвремена празнина легла је на пут
јесењег вечера.
На улиц и још сам ује натп ис
и јас ноц рвене плак ате,
кроз там у осенчена прил ик а,
кроз празнин у корац и.
Прос тор је празан, ваздух сув,
теж ак као да је олово у небу;
клон уо је слободољубиви дух,
као крв пад а вод а у жлебу.
Ваздух је прозрачан, тако глед а мрт вац.
јој, да ми је срес ти човек а!
Из тихе празнине рас те Ништа.
Вод а у жлебу отиче.
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пролећна свирка
Моје срце прогон и свирк а
што нас чек а на црвеној обал и,
човече, о, човече, у светлој се свирц и
слутња (будућ и човек) оглед а.
Као на острвима, полуос трвима
и на конт инент има црвен и мос тови,
браћа из Инд ије, Перс ије, Африке,
браћа ће нам бит и, бит и другови.
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О, пус тите у море све лађе!
Нек излете сви аероп лан и!
О, нек а запевају златне сирене
у срце човек а: „Човече, устан и!“
У сунц у се блис тају бајонет и.
Али гле: и они ће пас ти;
моје срце прогон и свирк а
што нас очек ује на црвеној обал и.
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15

екстаза смрти
Све је екс таза, екс таза смрт и!
Златн и торњеви западне Европе,
куполе беле – (све је екс таза!)
све тоне у жежен у, црвен у мору;
сунце зал ази и у њем у се опаја
хиљаду пута мрт ви европс ки човек.
– Све је екс таза, екс таза смрт и. –
Лепа, о, лепа ће бит и смрт Европе;
као раскош на краљица у злат у
лећ и ће у мрт вачк и сандук тамн их столећа
тихо ће умрет и као кад зат вара
стара краљица златне очи.
– Све је екс таза, екс таза смрт и. –
Ах, из облак а, вечерњега (пос ледњег
вес ник а који донос и Европ и још светлос ти)
лије крв у моје уморно срце,
јој, ни воде већ нема у Европ и
и ми људ и пијемо крв,
крв из вечерњих слатк их облак а.
– Све је екс таза, екс таза смрт и. –
Тек рођен већ гориш у огњу вечера,
сва мора су црвена, сва мора
пуна крви, сва језера, и воде нема,
воде нема да опере своју кривиц у,
да опере своје срце тај човек,
воде нема да погас и њоме
– жељу за тихом, зеленом јутарњом природом.
И све је вече и јут ра неће бит и
док не пом ремо ми што нос имо
грех због умирања, док не пом ремо
пос ледњи...
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Јој, у тај предео, чак у тај зелен и,
рос но зелен и предео, чак у то
сунце вечерње, хоћеш ли зас јат и
жежен им зрац има? Чак у тај?
Море плави зелене пољане,
море вечерње крви која жеже,
и спаса нема и нема
док не паднемо ја и ти,
док не попад амо ја и сви,
док не пом ремо под теж ином крви.

35

40

Златн им зрац има сијаће сунце
на нас, европс ке мрт ваце.

***
Хладан је, хладан океан,
ако ти је тесно, за га зи у њега!
Довољно је ду бока хлад на та ма,
попи ће твоју ту гу до дна.
ко си? – Ја!
Шта је ја? ко је ја?
Ја ћу му уни шти ти ли це,
моје ли це је та ма,
та ма, та ма,
не та та ма, та ма срца
која добро чи ни,
она што допи ре од горе до горе,
од мора до мора.
Ја не штедим најлеп ше снове,
мој гроб је ши рок, мој гроб је та ман,
и ко има своје ли це,
рас трг нућу му га ја, океан.
Трагедија на океану, I

***
о, на, морнару, те лепе руже,
те лепе ру же, преслат ке ру же,
о, ти хо лег ни у свој чун,
лепо, лепо ће те сан за не ти.
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Отровне су па се не бој,
пос ле њих одмор је тако слад ак,
зат вориш очи, зас пиш лепо,
заборавиш све и онем иш.
О, шта, шта та виол ина пева,
да ме на обал и чек а неко?
Гле, скоро не чујем ничега више,
уморан сам, уморан; а те руже
мириш у тако слатко, слатко.
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Трагедија на океану, II

***
Бићеш биљка, међу слојем слој
и кроз тебе ће ки пе ти кли ја ње,
би ћеш неви дљив и непознат,
би ћеш у дну свих жр твова ња.
Можда ће ти тесно би ти ка да
земљу осве тли мај,
над тобом ће се све зе лене ти,
цве та ће све, жи веће. –
И ти ћеш би ти уза са ме слојеве,
земљу ће ти очи проси јати
и твоје ће очи расти у свет,
над њи ма ис ток и за пад би ће спојени.
над земљом пла во, пла во небо
као да све мртве очи у њему сјаје,
и с ру ком у ру ци неви дљи ви сви,
у жи вом кора ку мртви корак звони.
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Трагедија на океану, III

***

5
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Водом плови мртав човек млад.
Зашто се дигао на вод и тој?
Да није довојевао
сав страс ти бој,
сав људс ки бој
и сад не може више на дно?
Над там у пад а тамн и Бог.

10

Трагедија на океану, VII

***
За двадесет хиљада година можда,
кад устану та острва из тла,
сти ћи ће у пла ни ну с па ли чи цом у ру ци
геолог и ста ће да ис тра жу је.
Тра жи ће пра исконске људе
и гледа ће упорно његове очи,
али за луд, за луд, за луд
ће се труди ти да упозна океан.
Тај океан стра хот но отворен,
потом ци ма жи вот, на ма смрт,
то ис куство, на ва ла и страст,
стра шна пропаст за ново ра шћење.
Геолог ће учи ти: упоред ни слојеви,
ту ни ка кве борбе ни је би ло,
ту је ти хо покри ло море
доли не, поља и пла ни не.
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Трагедија на океану, VII I

***
Четири веслача иду у ноћ,
у ноћ иду, стра шно певају
и би ју весли ма у та лас там ни
и ви чу: Дођи, дођи, кра љу!
Че ти ри веслача иду кроз ноћ:
Дођи у помоћ, ви чу га,
или ослободи у европи нас,
или нас у стра хоту потопи!
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________ Словеначки песници ________

Али спасонос не звезде нема,
у њин им очима већ очију нема,
у њин им очима само још ват ра гори,
убија и у смрт гон и људе.
Чет ири вес лача иду у ноћ,
у ноћ иду, страш но певају
и бију, зову га узалуд.
Тих је над мрт вима океа н.
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Трагедија на океану, IX

477

ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ЕДВАРД КОЦБЕК

ноћ сећања
Бос као нек ад ступам
из роднога дома на тих и трем
по ноћ и, док је месеч ина
још коса, и уздрж авам дах.
Зелено сновање је сребром зал ивено,
под ћил ибарне таме плаштом.
Све је као нек ад,
за тајн у сам пробуђен
и сиг уран ко месечар.
Кроз мрак огромн и слушам
тал асе вечнога трајања
и страс ни шум жуборења снова.
У трен у ево ме на давнаш њем мору
и наједном стојим пред домом
ко верн и крманош на крову лађе
и више не мог у с ње.
И већ пут ујем њом и раскорачен
обема рук ама управљам крм илом,
ја усучем га, оно пос луша смес та:
кад зач ујем лахоре у воћњак у,
заок ренем на лево, и рузмарина жбун
зан ише се, а кад заш ум и под брдом
где ноћ тиче оком ит у шум у,
обрнем на лево, да бих пресекô тал асе,
а кад висок и орах над кућом
одједном сплас не као тамно једро
и лађа часом потоне у плим у
и стресе се, зидови стари заш крипе
и кроз прозорак зач ујем
узд ах капетана стара,
оца свог у сну.

***
на прозору се играју два голуба,
затим од ле те под кестење.
И кад се у зра ку осун ча ни пове тарац сти ша,
заси ја вода сред ува ли ца.
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Predméti tiho kličejo spremljávce
крил а шап ућу у јат има.
Љуљаш ка се увек све више заус тавља,
не знам се више са собом играт и.

5

***
ноћас истеже дрвеће своје гране,
у олу ји неко мрежасте сен ке сеје.
у ш ŷ му дрвећа скри вени Бог ју ри,
бежим, бежим да ме не стиг не.
по свој доли ни та ман мрак се спу шта,
већ ме дохвата ловац са зам ка ма.
Већ топли кри ци ври ште иза мене,
сад ши рим на му чен ра ну свога срца.
поход нараста кроз поље и шу му,
свуда ме прате гони ча гоми ле,
у пресеку све тлом па дам у очи,
ка ко сва земља ми ри ше сад, ми ри ше.
у ш ŷ му дрвећа скри вени Бог ју ри,
ноћас смо робови његови ми сви.
Из куће у гај, из гаја опет натраг,
свуда је кру жење од пам ти века.
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***
Жене иду с поља и између њива се
пењу на брдо. у пра зном се вечеру
ми чу, као ста до марве, и ши ре
ноздрве. кад се бли же шу ми, најед ном
за певају разву чену песму као мом ци,
и кад најзад њи хов отег ну ти
глас сна жно се затег не и сместа ућу ти,
чи ни се да чу јемо на ли ва ди њи не босе
стопе као потмулу уса мљеност.
по сви ма јесењим бога зи ма иду жене
с посла, њи но пева ње одјеку је по шу ма ма,
и горку земљу бих ста вљао у уста од ту ге
док их слу шам.
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***
у тамном простору две свеће горе,
позно зеленило увело мирише,
дуг човек под бе лим чарша вом лежи,
крајеви ногу црно му се пома љају.
Тврд, улег нут, до краја упоран,
очи је уву као у свој сан,
непокре тан је сад и непознат,
старе зи ди не се ћут ке спајају.
Сун це, стара играч ка, ма лакса ва,
увече ће се у месец пре лити,
земљу пробуди ти из све тлог спа ва ња.
Та да ће мртвац отвори ти очи.
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Пес мице, V

***
Светиљке горе, сад ћу ступити
под земљу где почи њу
на ши зву ци, не могу без њих
и без њи хове ди вље топлоте.
Већ седим међу ва ма где је
најтешње, око врата смо се
за грли ли, све тлост се њи ше, неко
говори и сви ду боко дах ћемо.
Зи дови су пу ни зна кова, чак
јед нооки их ви де, у мут ном
сви смо на прег ну ти, на ра мени ма нам
лежи бреме, ускоро ћемо заурлати.
Још ма ло времена ћемо проси пати ви но
и броди ти по там ном чека њу,
затим ће неко удари ти по све тиљци
и под зем ни бубњеви ће забубњати.
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МИЛ Е КЛОПЧИЧ

Мери се представља
Ти одвећ ник ад не питај.
У Дет рои т у живим, 14 имам пролећа,
и зовем се Мери. Ако се добро сећам,
крај Саве негде мене мат и пови.
Туђ и далек је то за мене крај,
а ти га ипак тако нек ако зови.
Кад бис те хтел и да речем још што,
помел а бих се, признајем.
Свој дом отк ад смо нап ус тил и,
ми деца смо га заборавил и.
Как ав је био, не знам вам то,
ја не познајем зем ље те.
А мат и прича беше то леп крај,
да кућа нам је бил а у дол ин и,
сред насеља малог под гором.
На пад ин и пуно сунчан их њива,
на вод и ноћ и дан млел и су млин и
и хук се чуо и вејање млива.
За мал им окном цветало је цвеће:
воден ике, карамфил и, мучен ице.
Крај куће у врт у окопане леје,
на њима руже, шимш ир и бож ури.
Из далек а већ мирис резеде веје,
а са цвета на цвет журно пчел а полеће.
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Премало само било нам је поље,
и отац преко мора оде чак.
Кад стиже пис мо: „... и то да се зна,
у Америц и је нешто мало боље...“,
прод ал и смо и пош ли за њим.

25

Отад прође много год ина.
И још: Мат и понек ад зашап уће:
„Шта мис лиш, стоји ли још тамо млин
и под брдом зидови наше куће?“
А отац мрк ништа не вел и.
Бил а сам Марица. Тога се још сећам,
а сад се зовем Сус терс ич Мери.
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Мати ми пише
Драг и,
како то да већ више месец и ћут иш?
Ја сам у мис лима с тобом свак и дан,
свак и дан на праг у туж на стојим
и над ам се: сад ће стић и пис мо.
А у наш у кућу пис моноше нема.
Зат ворим се у собу па кришом јецам.
Рец и, јес мо ли још своји или нис мо?
И, ако живиш, дете, како живиш?
Нек ад си се много лепше понашао према мен и.
Ако би отишао нек уд само на дан,
већ си доп ис ниц у са сликом кућ и слао.
Тако си добар тад а био, љубазан,
чак сам у шетњу смел а с тобом.
Сад, кад нам је кућа мирна и празна
отац ћут и као што је увек ћутао –
сад и доп ис ниц у чек ам узалуд.
Нек ад си био дете и бојао се.
Тако ми је као да је то било јуче
и да нисам имал а ник ак вих брига.
Отк ад си отишао, све сам у бризи за тебе.
Само за тебе стреп им свуд и увек
отк ако тако вел ик и пос тао си, сине,
отк ако не верујеш у бога и грех.
Сад ми се срце за тебе боји.
Кад си отишао, обећао си ми
да ћеш остат и увек исти према нама,
И кад год бих те се само сет ил а,
над ал а сам се: сад скоро ће доћ и време.
сад је читав човек и ускоро ће се ожен ит и.
А ти као намерно срљаш у пропаст:
јуче су жанд арм и питал и за тебе –
за бога милога, шта то треба да знач и?
Нисам ти рек ла: да се опамет иш!
Паметан си ти. И то није право.
Додуше, ти најбоље знаш како ћеш.
Познајем те, већ ћеш се јако љут ит и
што пишем овак во пис мо, овак ав поздрав.
Ћутал а бих, а претеш ко ми је,
мад а зацело знам да нис и крив.
Зато се нипошто на мене не љут и!
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С нама не ваља. А како си ти?
Сви смо прос јац и, ништа друго нис мо.
Нико не зна шта нам се још спрема.
Бог у зах вал и што си млад и здрав.
А ја? Шта ћу и куд ћу под старе дане?
Завршавам. Пис мо је већ дуго.
Не буд и љут и прим и леп поздрав
од своје маме.
(На ивиц и: ) Пиш и ми одмах!

45
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Напом ена: У овој пес ми ми је пом агал а мати.

Светиљка крај рова
Ја сам свет иљк а крај рова
у старом зарђалом окову.
Год ине и год ине већ глед ам и све их познајем.
Глед ам како иду пог рбљен и у рудн ик
и како клецају уморн и и мрк и из јаме,
како се повијају под дрветом
што га носе жен и кућ и да налож и,
да буде топ лије и да се лакше
мало подуже с пород ицом за столом посед и.
Познајем онога што је дошао са сел а
и још добро памт им как ав му је био корак.
Ход ио је као да ступа измеђ’ жита,
с погледом с как вим изл азе јут ром на праг,
с руком над очима освртао се пољем,
поглед ао у небо и мис лио: Биће, биће!
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А није било.
И сад је сас вим друкч ије, сав је наш,
сав сјај је изг убило његово око,
јед ва га у гом ил и још распознајем,
кад на посао и с пос ла иду,
само сек иру још грчевито у руц и држ и,
а у потаји очајава: Ник ад, ник ад неће бит и
Год ине и год ине већ глед ам и све их познајем,
ослуш кивал а сам њихове псовке,
ослуш кивал а бриге и жеље
и знам как ве су им мис ли и снови,
как ви болови и мрж ња је у сваком њиховом узд ах у
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и да је опас но њихово страш но ћутање.
Сећања умарају и оду зимају ми вид.
Како је оно било онд а?
Јесењи дан у маглу и мрак завијен,
људ и под зем љом и жене по вртовима
копал и су, гребли... за пород иц у...
Наједном сва се зем ља зан их ал а,
пот рес је прелетео свом дол ином,
из шахтова су сукн ул и црвен и језиц и,
из рова куљао дим.
Зат им су донел и њих пет или шест,
пет или шест остатак а људс ких тел а,
пет или шест који су још домалочас пос тојал и,
пет или шест – сад су их зак уцал и у сандук.
И док су их зат им нос ил и да сах ране
и свирач и им свирал и жалос ну корачн иц у,
ишли су крај мене и ја сам им осветљавал а мрак –
и видел а сам како им је корак клецао,
како су се под црн им ковчезима спот ицал и
као да из рова дол азе и да се савијају под дрветом
што га носе жен и кућ и да залож и,
да буде топ лије и да се лакше
мало подуже с пород ицом за столом посед и.

30
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45

50

Ја сам светлел а крај рова
у старом зарђалом окову.
Ускоро ћу око изг убит и,
ускоро ћу се угас ит и.

погреб
И опет су блатњави путеви и брд а,
јесен је ту и време поп лава.
Већ опет пог реб иде дол ином
и свирач и, веле, свирају му на рас танк у.
Мож да га је у јам и убио усов,
мож да га је гас угуш ио,
мож да је пок лекн уо од старос ти –
свеједно, сад а носе га дол ином.
Био је руд ар; за ковчегом иду руд ари,
иду као да сак ат и газе кроз снег.
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Тако се из колон ије пратња вије у дол ин у.
и из дол ине вије се на суп ротн и брег.
И опет на праг у мајке стоје.
Деца су им се отел а из рук у,
сад око музик аната јуре,
међу њима је луд и Франц, вел ик и међу децом.
Руд ари музик ант и туж но свирају
окорел им рук ама пес ме тужбал ице.
Паж љиво их луд и Франц слуша,
паж љиво слуша све отегн уте одјеке.
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Може се догод ит и да јед анп ут јурне;
ист ргне свирач у флау т у из рук у
и чврс то својим рук ама је стис не
и стане с махн ит им осмехом сред деце.
људ и ће спус тит и мрт вачк и ковчег у праш ин у,
пратња уплашена с грозом ће зас тат и
а мајк а ће на праг у зајецат и
кад луд и Франц буде у фрулу зас вирао.

25

некоме тек онако
посебно писмо из пред гра ђа
Незнанче мој, не мис ли да имам новос ти;
ништа се ново није дес ило а и неће.
Све је већ старо: зем ља, човек и правд а.
Зато ти пишем ово пис мо тек онако.
Стан ујеш ли и ти тако на иск рају град а
где су међ’ кућама усах ле, праш љиве леје?
Стан ујеш ли и ти између црк ве, фабрике и гостионице
крај пута којим корак по блат у гаца?
Јес у ли и тамо људ и тако на иск рају,
да кун у бога, човек а и ђавол а?
Ништа више не чују до катк ад увече
како тамо ван град а у пољу зрик авц и зрич у.
Нигде за њих нис у отворена врата
сем у свом дом у, у приземн им кућама крај канал а.
У њима је тес но, из њих на пут беже
и тамо стоје – с главом под стрехом – на углу.
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Дол азил и су овамо и имал и дрс ку мисао:
још мало па ћемо се у град пресел ит и.
А преконоћ би им заус тавил и корак.
И тај заус тављен и корак стоји над свак им путем.

20

Тако врљамо по тим путевима
као лопов-хапсен ик по дворишту под стражом.
Пред нама и за нама су мирис и,
зат варају се врата крчм и, црк ава и фабрик а.
А зем ља се у асфалт преодева;
зацело ће и наш у улиц у поп лочат и.
Хоћеш ли пос ле корачат и тврђе, брате? Над аш ли се
да ће се нек ад пруж ит и наш заус тављен и корак?

25

кишовито пролеће 1933
Тамна је ноћ и свак у ноћ тамн ија,
и сив је дан и свак им даном сивљи.
Бес ни олуја и лије киша на киш у,
као да се ко убио ове ноћ и.
У сивим дан има тим и тамн им тим ноћ има
у цвеће улази зло, у навик у злоч ин,
у очај иде кћи, очеви у смрт,
од мајке у ланце и зат воре син.
Људ и су пси, људ и су плен,
џел ат и су, жрт ве и још блудн иц и.
Путеви потоп љен и, ливаде баруштине
и ваздух је пун убил ачке куге.
Сад свакоме се и почес то дес и
да траж и где би охлад ио чело,
куд би се део, да би побегао
и да би свој очај и туг у сак рио.
Ту не помаж у ни клет ве ни мол ит ве.
Наш ли смо се у так вих дана времен у
кад смех је плач, а гласан плач угушен,
и кад а зем ља мења своје лице.
Тамна је ноћ и свак у ноћ тамн ија,
и сив је дан и свак им даном сивљи.
И лије киша, да јарак је теш ко гута,
одвећ је блата и прејак је пљусак.
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БОЖО ВОДУШ ЕК

Дар драгој
Кад буду жита златна потамнел а,
исп леш ћу венац мал и од кукоља
и пшен ице и мак а рујног с поља
за драг у што је срце ми узел а.
Ту крун у од корова и жита зрел а
глед аће сприк рајк а сељанке сетне,
сва срећна у улози краљице цветне
у лиц у план уће гордо драга цел а.
И не морам се нимало бојат и
што драгој немам ништа друго дат и,
јер теш ко је време, теш ки дан и;

5

10

и шта би друго могло прис тојат и
њој што смех а не уме одаг нат и
него цвеће и класови сунчан и.

пролећни ветар
о, свепроди рући
сна жни пролећ ни ве тре,
уста ни да очистиш
небо и земљу!
Гле, земља је гола,
препла вљена густим
ма гла ма, покри вена све лим,
изу мрлим ствари ма.
а ти носиш у себи
свежи вотворну,
свепла већу
сна гу ватре и воде.
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Већ расте у твојој олу ји
бубња ње незауставних
усова, већ се бли жи
потрес да леких пла ни на.
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Кора зиме се цепа!
Већ шуме у теби
ослобођене струје,
већ избија пож ар –
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О, свеп род ирућ и
снаж ни пролећн и вет ре,
бац и своје пламене
језике на нас!
Твоје снаж не воде
нек а сплаве навлак у,
победонос но развеј
ист рулеле кос ти.
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Твоје чис те воде
нек а сперу трулеж,
умор тел а,
умор дух а.
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О, свеобух ватн и,
кад а будеш међу нама,
у општем ћемо усх ићењу
пос тат и нови људ и.

35

На устима неће више бит и
трагова мрт вих пољубаца,
нес таће оскрнављенос ти
бесц иљн их рук у.

40

Свуд а разлеп ршало
зелен ило по шумама,
чис ти отк уцаји
оживел их срца.
О, свеп род ирућ и
снаж ни пролећн и вет ре,
устан и да очис тиш
зем љу и небо!

45

О, снаж ни вет ре,
пос лан и да препорађаш,
заг рл и нас,
дун и над нама!

50

Жене и богови,
са свим што пос тоји, остаре,
само ти дол азиш нов
сваког пролећа.
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Зачарани круг
Ко мрзи и ко вол и
има свог суи г рача,
оштри ударц и, слатк и пољупц и,
крв лију у суборце.
А ко сам себе вол и
живи од рођене крви,
у уживању се пред аје пропас ти
као свећа која сама себе сагорева.
А ко сам себе мрзи
живи од рођене крви,
болове не утол и
ко сам удара и сам трп и.
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Ко сам себе мрзи и вол и
не зна ник ад а да је жив:
оштри ударц и, слатк и пољупц и
у свет у су где одјек а нема.

15

песма о растанку
Приг ушен плач у грлу ме дави
кад знам да ћемо се рази ћ и;
нит и више пркос не појаве
страс ти мог у скрит и зла;
нишан више чам у времена не заус тави,
о, драга, пос ле слатке забаве
стигли смо до горкога дна.
Та у априлу су сам и цветови
траж ил и нес трп љиве руке;
високо жито лет и
свијало се до наш их ног у;
сјесен и су неж ни дрхтаји
пуштал и срце да дрхт и
као лиш ће около рас уто.
Нас живих око, жељно
чулне оштрине трен утк а,
оглед ало је у својој површ ин и
сав свет и звездано небо;
угас ил а су се светла сећања,
у нем илос рдном зимс ком сивилу
наш ли смо само гол а тел а.
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О, драга, узми то тело,
та осећаш још струјање крви;
ишибај га пољупц има, заг рљајима,
опет до свевидовите слас ти;
мож да је ипак иза тих трен утак а
који су тако нем и
негде пут који не вид имо.

25

Мртва природа
С вис ине је пал а кроз млечна окна
тих а светлост на сто, врч, ногаре,
слике, књиге, руже и зас тал и
старинс ки сат који је истек ао.
Напол а одг рн ут пок ривач је
у дну собе, како га је оставил а
непозната станарк а кад је ступ ил а
ујут ру из пос теље пред оглед ало.
Гле, руж ичас та хаљина која се вуче
по зем љи чин и се да је управо сад склизнул а
с рамена јој кад се изазивачк и свук ла;
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јер још сад шум и дрхтава свил а
и вид иш бел и блесак што га срамеж љива
површ ина оглед ал а прик рива.

уречени болесник
Отворил а си ми у спавању леву стран у,
разгол ит ил а срце, утис ла у њега пољубац,
жељна да влад аш, неизбрис ив пољубац,
помешал а у сук рвиц у смртн и отров.
Спал а ми је кож а пуна губе
као празан мех, од грознице труп
као лонац жеравицом ижежен,
набрек ле су ми жиле у мреж у рана.
А још је само пож удн ија крв,
тело све више дрхт и свак им даном
за твојим заг рљајима, победн ице;
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и нек ме цин ичн и глас ниц и нау ке
што влад а светом увере у то
да си привиђење, лепото, да те нема!

концерт у пољу
Лет и сам више пута ишао на пољан у,
мачк а би одмах појурил а за мном
а с њом свих петоро мач ића,
пут под ноге па на концерт ситн их птица.
Тамо напољу сам ја сед ао на бел и
камен међаш а они су око мене чучал и;
тако смо слушал и без улазница
и притом нам свима рас ле зазубице:
мен и од завис ти према тим беск ућн ицама
што не мис ле да је свет ништаван
и циче само зато што мог у живет и;
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а мачке, конк ретн ијег миш љења,
потп уно занете од жудње,
хтеле су за опк ладу са њима певат и.

Балада о пијаници
Пијан ица, жрт ва ноћне свађе,
који јед ва осећа да су га прем лат ил и,
сав се крвав и прљав бат рга
по пут у, пад а и опет се диже.
Свак и угао га саж аљиво поду п ире
и месец у бари се љубазно шал и:
Ех, как ве су те то птице иск љувале?
Комарц и, вел и, и не зна да умире.
Ти, моја мало раздешена лиро,
гле, твојим жицама правога јунак а
нашао сам у њем у што славу одбија.
Тај што шаљиво рупч ић у крв умаче
и мис ли да је киша, не осврће се
на то зашто је тек ла, шта га чек а.
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Златно теле
Идолопок лон иц и златна телета
тебе су, моћно жез ло, тебе, света
мит ро, украл и, ругајућ и се судбин и
опасал и се мачем војс ковођа,
обук ли као за пок ладе мант ију суд ија,
без мрље блис тави плашт лек ара,
обес ил и о раме, да би мера
срамоте бил а пуна, тебе, слатк а лиро;
сад се тис кају око онога коме избија
из губице и неч ис та трбух а
новац помешан са блатом и крви,
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на све чет ири пузе, рију телом
као гладне свиње, с ненас ит им бесом
све што се може дог рабит и ждеру.

лов
Страх је скоч ио и за страхом време,
за уздрхтал им зецом сиви хрт,
у наглом лову кроз врт рајс ки
зем ље, а глед ал ац сам био ја.
Непом ично је са мном лик
неме судбине био на лов уперен,
читао сам с њега да је крај смрт
и да хрт јури по њеној заповес ти.
Читао сам да сам се узалуд лагао
кад сам се на жрт ву што беж и клад ио
и рек ао себи да сам само глед ал ац:
већ је неу морн и гон ил ац
мене самога у бекс тву гон ио
к њен им ногама да ме зад ави.

Маслинов врт
Међу мас лине у врт, слабо осветљен
ретк им звездама облачнога неба,
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склон ио се човек, преп уштен
слабос ти клон улога срца.
С лицем ка зем љи, зна да је изг убљен,
као слепо дојенче згрчен подрхтава
пред зверс ким дахом смрт и, остављен
од нек ад а свемоћнога Бога.
Шта је његова смрт за глуви свет
за који га је пос лао да умре без победе
лаж ни Бог из рођен их жеља рођен.
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Граја џел ата. У том трен у је појм ио
да га није изд ао Јуд а ни палмов цвет,
Висок је прис туп ио њима, неоруж ан.

Јесење вече
До црн их подножја вид ик су сак риле
požréšne megle, vse nebo preprégle
већ се хватају дана који вене
и уски трг су нел агодом исп ун иле.
Пркос но сад очима траж им побегле
златне пчеле које су ми се ројиле
нек ад око чел а, тихо зовем виле
чије су ме беле руке двориле.
Тако сед им сам у соби за завесом,
и премд а слеп у том гус том, теш ком мрак у,
силом жеља јел исејс ким прос торима
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ближ им се који се на сунчаном облак у
иза таме шире, и надземаљс ким хоровима;
већ сам међу њима рази г рана корак а.

Ваздушни напад
Наједном су звона и сирене
почел и тућ и, урл ик ат и са дивљом буком
и између њих разабирале се чел ичне
огромне бубе по шумном зујању.
Људ и су на-врат-на-нос у смеш ном трк у
јурил и да се скрију међу Херак литове зид ине
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јер су бубе већ зас ипале ват рен им
отпац има преп лашен и свем ир.
На оближ њим бреж уљц има је појурило
сто мал их глувих рафал а према небу
носећ и над мрт вим градом гласе
о неком давном крс ту и пог ребу.
Док је трес кало, по улицама су левц и
зјап ил и, сладуњаво црвен ило
мрљама је зидове прс кало,
врцал и су раскомад ан и војн иц и.
Целом панорамом су се у белој
вијузи дигли лаган и димови,
са звон ик а, кровова су прхн ул и весел и
пламенови увис, у сунчан у, бледу зим у.
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Отвориле су се гараже по болн ицама,
аутомобил и са крс товима су појурил и,
с Маг ирусовим лес твама су хитал и
пож арн иц и тамо где пламен букне.
Псоглави гњурц и су јурн ул и
на пут и газил и по леп љивом
отровном глибу и по зем љи
бео прах као по мршавој њиви.
Чел ичне бубе су се тад с правом
лакоћом по сивој небес кој равн и
окретале и у незаборавном
дос тојанс тву нес тало их у даљин и.
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ЈОЖ Е УДОВИЧ

Играчица
Кроз велове суморне светлос ти
вечерњемодре, ноћнос иве,
лет и, лет и и траж и
и све више осећа како не нос и само
узд ахе своје
на свештен ичкој руц и.
Ослобод и се! – виче уплашен одјек
рогова и гусал а и осам љен их ствари,
и чаробн ица зове у помоћ своју чар:
прс ти јој букн у у огњу белом
и њима заж иже
хладно време.
Пок рет има тајн им
чар скид а с уклет их окамел ина,
и мрт ве душе су опет лас те,
и погашене мис ли се буде
па као рој свитаца слећу
у глух их срца пепељас ти мрак.
Лаган пок рет – и зем ља је нос и
мимо сазвеж ђа: Девица се смеш ка,
замамн им гласом јавља јој се Лира,
Теразије мере небо и зем љу,
Лабуд се купа, у мору Међзвеж ђа
тајанс твен и је стрел ац
у срце циља.
Нем ирна чаробн ице, ти све си кадра,
па ипак нис и што би радо бил а,
нис и Дијана и нис и Дафне,
већ си као повел и богови сви
вечн и човек пред оком жалос ним.
Играш од руба пеш чаног дана
до руба, о који пљус ка
мрт вачк и црна ноћ,
крај судбонос них сазвеж ђа,
још корак ступ иш ли само,
вреба незнано.
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Кретње ти певају: сви смо исто,
сви смо исто: зем ља и светлост.
Светлост згас не – и још смо само
успомена.
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БОГОМ ИЛ ФАТ УР

Ветар
Иде ветар, као светли плуг
иде ветар преко зем ље,
реже, руш и, оре, узима
груду као да гнете хлеб.
Нос и ветар мирис цвећа,
њим нам жет ве оплођава,
нос и сок а и бујања
на рук ама и благос лов.

5

Ветар иде, наш друг светли,
у све груд и ран у урезује
кад а дође до срца,
пољуби га, скитн ица!

10

Серенада
Кроз ноћ иде месец жут и млад,
поч уј ме, драга, пос ледњи пут,
над мрачн им понорима путенос ти
пос лушај ми речц у иск рен у
ову ноћ док умире месец млад.

5

Једном ћу у пољан у лећ и блед,
за мном ће се свак и угас ит и траг,
и моје срце заборављено,
ненаљубљено, неист рошено
свен уће као свеж узабран цвет.

10

Ти не рас ипај туге ни у што
кад ти у сећање мртав дођем –
пос лушај, пос лушај веселога
срца шта са другога света
ветар шуп ље по сву ноћ гуче:

15

Није тебе волео момч ић млад,
волео је сес тру – лепот у пролећа,
волео је у зори траве распаљене,
не твоје усне, дојке наге,
облак му је за жеђ и глад био плод.

20
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Пос лушај, драга, изнад свега,
љубављу којој смрт и нема
волео је усам љене јабланове,
голе љубимце, нагн уте
сад над њим све дане и ноћ и све.

25

***
Сав свет је срцу био бескрајно драг,
од нежних от кри ћа увек нов,
над њим се лио бла гослов бож ји
као у ру мени лу над оазом облак златан.
куд год ме је пратио њен корак,
са племени те земље се ронио усов цвећа,
са сва ке гран чи це, из свих вр това,
жарио се у сун ча ној сла ви сла дак плод.
Сад је ту ми лу све тлост угасио мрак,
сав свет је као првог да на пуст и го,
и пред пор та лом сам стид но наг,

5

10

прог нан у та му, ни у што си гу ран,
уза луд за гледан преко непристу пач ног пра га
у проћерда нога раја срећ ни кров.

***
Студенац сам ком је било усахнуло
и најстра шни ја му пре ти та ма,
јер ис црпеноме све до дна
плата ће са мо би ти пљу ва нак и прези ра ње.
ни јед на биљка, ни јед на ди вља звер.
ни јед на бож ја звезда са неба,
ни ко од свих људи не познаје га
као да их ни је појио ни кад, нигде.
отвори му опет бïла жи ву жи цу
да би му се срце на пу ни ло
пречистим соком најду бљега тла –
из тебе сву је своју сркао сна гу,
из твојега ока му је роси ло
кристал но сун це у блато и глиб.
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***
С тобом се рвем као птић с вихором,
као чун са за пењеном реч ном стру јом,
и па дам са стра шном, неизбежном ну ждом,
страсти која мном ви тла не могу да се спасем.
С тобом се рвем као с незна ном туђом
исконском праси лом, дару јем јој се,
спајам се с њом, топим, преобра жа вам,
и осећам поврх сласти бол још гори.
на да мном си као песни ца неба у непогоди,
би ју ме у ду шу и преко ли ца црне
ви ти це ки ше, да сав се гу шим у плачу.
на да мном си као маљ обложен трњем
што ми се бли жи у смртоносном ви тла њу.
па шћу као звер која се опру жи без кри ка.
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ЦЕН Е ВИПОТНИК

понорница
Благо сунце ступа из ноћне стаје
и јут ро пун и кршевит и свет,
ја пад ам у мрак где зем ља леж ај даје.
Подм ук ли час ме бац ио на тле,
пон ижења тамн их хрпа руш и у мен и
већ давно гниле скитн ичке ми сне.

5

У мук ло дно са зеленога слапа
прљава вод а клокоће туж но,
док пад ам у њу, срце се растапа.
Лишен сунца што из лак их вет рова
пролећн их руж ин и га пупољц и пију,
у ковчег у поч ивам тих, без снова.
У бури вечнос ти су ме сама
срел и небо и блато: ник ад сита
опсед а ме нем илос рдна тама.

10

15

У мрачн и завичај катк ад хук дана
врат и ми душ у удахн ут у у кречњак:
тад тамн ица ми осване обас јана.
Благо сунце ступа из ноћне стаје
и јут ро пун и кршевит и свет,
ја пад ам у мрак где зем ља леж ај даје.
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ИВАН МИН АТИ

Из варијација „Забрањене теме“
О, јаблан и вит и на вет ру
и руке топ ле две,
о, црвен цвете до цвета
и ви, реке сребрне,
о, собо у коју се слива
с неба октобарс ки дан,
о, с албумом на колен у,
ти, гос по, што те хвата сан!..
Гле, моју самотн у стазу
изг убио је вид:
ту улич иц у глух у
што међи је камен зид,
на који је уклесао живот
суров питања знак –
а ти не можеш мимо
ни на исти можеш траг...

5

10

15

(Да, чуд ан је живот. Граби,
а ник ад да пруж и што,
док год не легнеш на одар
исп ијен мрт вац, го.)
О, све је то зап летено!
Ил, ми се чин и бар.
То вел ик а је катк ад,
а катк ад бедна ствар.

20

Нек буде како хоће...
већ и јесен је ту.
У сутонс кој тиш ин и
кô клицање да се чу –
кô клицање без одјек а...
Трепери срце и длан:
Кад ћу те пољубит и,
ти, гос по, што те хвата сан?

25

30
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ЛОЈЗЕ КРАК АР

Беле играчице
Као виле, као птице,
краљице у белој свил и,
ко лепт ири лакок рил и,
да не чујеш њин корак,
као сес тре как ве бајке,
пог убиле пут кроз мрак,
и лутају сад около
све у сребру и бел ин и,
лаконоге, па се чин и
да се неће већ ник ад а
стопал има таћ и тла –
и мраком тако
тихо, лако,
светлије од неба дна,
без нак ита и украса
свак а игра и бел аса
без поч инк а и без сна.
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15

Ветар им свира и поје,
ветар што уз њих стиже
кроз жице и чес ту грања
и слаже им пес ме своје
јед ва чујне ко сећања,
разум љиве њима само,
бел им, неж ним сес трицама,
да би уз њих оне снеж не
оди г рале беле, неж не,
светле снове из повес ти,
о краљиц и, тој невес ти,
из времена стара, древна,
а из зем ље које нема.
А кад се умори ветар
расп рште се сес тре многе,
лепот ице лаконоге,
далеко кроз зем љу сву:
прва се уморна маш и
гранч ице из башта наш их,
друга заборави на тлу
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на сес трице и неба сјај,
трећа у руц и човек а
буде суза ситна, мек а,
и жалос но заглед а се
ко у спомен, у ноћн и крај.

40

Мож да би бил а рад а
да живи и кад сване дан
ситна лепот ица млад а,
девојче што га род и сан –
мож да јој је жао што с вет ром
још није играл а те ноћ и,
што заг рљена неће моћ и
с њим даље леп ршат и,
а мож да је у тој сузи
што сјајна на длан слеће
и траг мин уле среће
из сваког нам бел а сна.

45

50

песниково дрво
у логору смрти
Сред нацистичког логора Бух енвалд рас ло је
снаж но старо дрво под којим је некад пис ао Гете.

Међ кос турима душе јад а пуне
и јед ва живе, сред мук а с дана у дан,
за потс мех живот у, за спомен жалос тан,
разрас ло се дрво зелене круне.
Ту нек ад а је пес ник вел ик ан
зам иш љен седео, приче смо расп рел и,
и њима што свет су сад на крст распел и
о љубави певао одан јој и сам.
Је л’ знао да ће се тис ућглави змај
кад дић и из оних у чије срце уне
све чем у сад а су учин ил и крај?

5

10

Не, да је тад а за данаш ња зла знао
тог народ а коме је све дао,
прок лео би га као што га куне
на умору раја пал а у очај.

15
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о, свети Михаело
тамо доле под селом
О, свет и Мих ае ло тамо доле под селом
где као деца смо нек ад се играл и
о ужад вешал и се твојих звона,
гул ил и малтер са старих икона,
богомољк ама се у црк ви смејал и,
о, свет и Мих ае ло тамо доле под селом!
Ти више, о, свет и Мих ае ло под селом,
за наш их душа не знаш невине грехе.
По свет у смо се рази ш ли, и нико
не свраћа теби да траж и утехе.
Тек понек ад још поглед се прок раде
на те и дрвеће липово вел ико
где осећамо спавају нам год ине младе.
О, свет и Мих ае ло тамо доле под селом!

5

10

Терцине
Како је зач удо сив и таман, о, како,
тај добри стари свет отк ад те нема,
круг веч ит и да се пок рене ник ако
отк ад си отиш ла, зора се не спрема
и време уклето зури и ја тако
за срећом глед ам које више нема.

5

Нема те више. Тек катк ад још кад крене
уморном душом вихор сећања црн и
и зајеч и срце и бол што већ трне
у њем у као ледена змија се прене,
трен утно тад а даљина те врне,
дах трен утно тад зас тане у мене.
Зас тане као уморан путн ик у ноћ и
кад звер пред њега стане и трен који
мис ли да смрт избећ и неће моћ и,
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15

зас тане као дете што се боји,
згас не као сунчан и часовн ик по ноћ и
кад време, и сунце и свет и све стоји.
Неверној али незаборавној жен и
у срц у крст сам пос тавио давно,
а ти све дубље ту живиш у мен и.
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О, каж и, драга, избави ме таме,
што си све глас нија отк ад се скамен и,
што кад те нема, више си уза ме?
Да ли те увред их? Као светлост зене
волео сам те, знам ово јед ино,
као млад ице у трње зап летене
срце у болу сам ртном ми гине
и сунце ми је у сузи угашено
зау век отк ад те однеше даљине.

25

30

У поноћ, гле, врата ти и прозор зас ух
звездама што бдију, тај звездан и мост
и Млечн и пут у том самотном час у
само тебе чек а, драг и гост –
о, дођи у тај олуј у овом тамном час у
да ми врат иш сунце, срећу и младост!

35

подне
Отворих прозор и од злата
светлос ти заж мурих слеп,
гле, сунце већ високо жеже у врата
и сјај му је чудес но леп;
у том јут ру раном, у том час у
грознице и пијана сна,
ах, кол ико је дан већ порастао
и ето већ под нева.
Већ кос ци у тиш ин у осенчен у
полегал и су свуд ливадом,
за чудн им гос тима сам у том трен у
уморно зат ворио дом,
и не чујем више да птице
шумарком певају, само тихо
над водом зује муш ице
ко у глави што зуји.
Ослуш нем: ко с далек а острвца
да зазвон и, учин и се тек,
учин и се глас је који грца
и учин и се благ и нек и лек.
Као мир пос ле свег тог бучног мира
те теш ке ноћ и... и као одмор
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по свем том олујном нем иру
срце блаж и сад.
О, мало је остало за вама,
пријатељи моје ноћ и сви,
тек хрпа крњад ак а под ногама
опом иње да сте ту седел и
и да ми се ник ад неће врат ит и
изг убљено јут ро... о, ник ад а
ни лас те ни росе неће бит и
више у живот у мом.
И ник ад више, чујем тиш ин у,
не врат и се час изг убљен,
гле, мало јоште и подне мин у,
још премало и вечери ће сен.
У мучном том миру као труд ан
крај друма путн ик ја слушам
како нек и звон ик увек буд ан
одзвања моје подне...

25

30
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40

Станични ресторан
Ту пос ледња је стан ица Љубљане,
кад пролуташ ноћ и стазе све,
ту нађеш заг рљене топ ло и пијане
пес нике, дроље, угледне грађане,
ту ко у пак лу у том час у су збране
душе изг убљене.
Међ њима ко анђео у белом
поглед а дрем љива мува се конобар,
у кут у за столом лик а пребледел а
уморан човек, пијан као ствар,
а дроља иде са старцем дебел им,
срећн у заљубљенк у... очију сузних
пос мат ра млад путн ик и жел и
те беле прс и од вина пијан.
У кут у спи Чарго*. Крај њег се преп ире
пес ник а друж ина од јуче увече,
на сто нас лоњен понеко студ ира
шта је уствари време, свем ир наш,
*

Чарго – словеначк и слик ар у Љубљан и.
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а друг и кришом по џеп у пребира
пос ледњу ситн ин у за пиво и гул аш.
Јут ро шум и на пробуђеном перон у
и људ и поново на рад иду.
Ми ко у тамном сточном фургон у
туж ни хапсен иц и у незнан идемо,
Чис тач ица нас псује, псује конобар,
избац ују нас заједно са смећем,
та кога се тиче зашто тај Крак ар
у том чудном час у још кућ и неће.
Кога да се тиче, ни возова ни људ и,
вриштећ и возови нас тављају пут.
Што се кога тич у пропал и и луд и
што не знају више ни камо ни куд.
Ми ник уд а отуд већ немамо жеље,
наш воз ко да већ ник уд не вози,
на шинама једном све ће да нас смеље
живота точак смртно уморне.

20

25

30

35

крај фебруара
Још сунце није упал ило свећа
пред прозорима пун им руж а далек их,
још дол ази кас но и рано иде лећ и
и чин и се бледо ко мрт вац сред свећа,
те катк ад мис лиш: мрт во је навек и.
Још стално птице иду да прос јаче
мрвице што их оскудно дел имо,
и сви смо, о, боже, са њима прос јац и
за прамен топ лоте пред ту хладн у зим у
и мад а су још пок ладе, туж ни сед имо
и над амо се да ће бит и другаче.
Још неп рес тано је ко да нигде ник ад
ни пролећа, ни цвећа, ни сунца не беше,
ко занавек да све звезде пом реше
и ко да млад не би нико нигде,
ко да ник ад а нис у се љубиле
те мрт ве птице што чаме ту саме
тако далеко од топ лих родн их гнезда.
О теш ко оном ко је сам на свет у,
ко у свом кут у ко прос јак мрве
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сећања мрви да живи од њих
и лед и га јаче од лед а, од зебња свих
страх да сам ће дож ивет и и лето.
О, теш ко том ко сад је сам на сам рт и,
а смрт и нема; теш ко том ко се узбоји
у тамн иц и од јут ра јоште за вечера,
у ком живота светлост трне, трне вера
у спасење што још далеко стоји.
Отец ите зато ви суморн и час и
и дигн и се сунце да твој зрак ужеже
те мрт ве свеће – о, стан ите час и
и муке том ко у тамн иц и мре,
и птица нек а ускоро спази на цвет у
свеломе семе и црва у зем љи свежој
и ко је сад сам и жалос тан на свет у
нек понад а се опет да прол ази све.

25

30

35

Хвала, драга
На дну тамн ице живео сам дуго,
оград ио ме још и чаме зид,
заборавио људс ку реч и друго
и скоро очн и изг убио вид,
пос умњао да патње мог у да мин у,
чак за умирање снаге мало би –
и тад наједном у ту пом рч ин у
мог иле моје ступ ил а си ти.
Ко игле у очи, већ слепе, своје зраке
дан сунчан и забо ми је за трен,
и као од удара муње јарке
зајечо сам и одг урно те засењен.
Побојах се да живет и опет морам
и прећ и све опет, са краја на крај –
ти рук у пруж и, из тамн их прос тора
пол ако са мном пол азећ у сјај.
И гле, већ све било је ко нек ад пре!
А ја сам мис лио светлост је умрл а
и моја црна ноћ већ давно на све,
на цео свет, крил а је расп рос трл а,
заус тавих зато поглед исп ред врата
да поглед ам збиља човек да ли си –
508

5

10

15

20

ПОЧЕТАК

________ Словеначки песници ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

нас меш ил а си се и у твојим златн им
очима ја спазих тад сјај небес ни.
То је зат им прош ло. Ишла си са мном
човек у човек кроз тај бел и свет.
И то беше дос та. Још незнано.
И ноћ је ноћ и дан је, гле, дан опет.
О живот у снови вел ик и бише,
а зар жељено ико наћ и зна?
То што је сад више је. На свет у највише –
двају срца срећа тих а, преп рос та.

25

30

крик
Зап лео сам се својим сновима,
о, боже, тим бел им сновима,
висок им чак до у свод стрм
ко јелен роговима понос ним,
роговима као химна занос ним
међу света трн и грм,
и нема ко да ме из трња извуче
и жедна ме напоји студен им кључем
пећ инс ким да пијем у сласт,
ти моји снови радос ни и бел и,
та моја снага и понос цел и,
биће ми мож да пропаст.

5

10

Сунце у књизи
Јао-јао, шта је ово?
Сунце у новој, лепој књизи,
пуној зек а, лис ич ица
и мед вед а и лепт ира,
пат уљак а и сен ица,
сунце које је нек ад било
лепо као дар небес ни,
наједном је сад добило
дуг у браду, дуге брке,
и љут ите очи мрке,
као да му сав свет смета.
Поглед ајте, за име света!
Ово је збиља чудновато.
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Снуж дена је ово репа,
а не с неба сунце златно!
Шта ћемо сад с овим сунцем.
с овим брц има до увета?
Брзо му испод грл а
црт у повуц ите,
нап равите тело,
ноге, руке вите,
нац ртајте му дугмета,
а браду и дуге брке
нек а гума одмах збрише –
да та уплак ана репа
не буде сунце више.

15

20

25

Обуц ите том страш илу
зечји трико, од све муке,
и сукњиц у как ву било,
лутк у дајмо му у руке,
и тако ће мес то сунца
у књизи, за два, три трена,
јог ун ица бит и Мара
кад неће да разговара, –
али ће и нац ртано
то страш ило уплак ано
бит и држ ања надувена

30

35

ах
Ах, што су зли на спавање
кад а ме осуде!
Чин и ми се одвећ глупо
што сан мам и људе
и што траће у пос тељи
многе сате луде.

5

Још гори су према мен и
кад а ме пробуде.
Шта бих дао да се мање
око мене труде!
Ах, зашто ли тако мало
сан привлач и људе.

10
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ЈАН ЕЗ МЕН АРТ

Сарабанда мртвих љубавника
Кад зас пиш испод хумч ице зелене,
ноћ свак у сен ће моја прис пет и
у тих час кад се рас тадос мо ми,
и куцн ут и на ковчег да те прене.
И туж иће ту до у кас но доба
због часа кад се рас тадос мо ми,
и кад се петла пес ма захори
кроз гробље ће одблудет до свог гроба.
И неће прес тат нем ир да је гон и
у двоје драг их док се не пресел и
наш прах, и док се не пољубе они
у тих час кад се рас тадос мо ми.
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КАЈЕТАН КОВИЧ

Детињи погреб
Селом мал им, ко где у повес ти,
ишла пратња жалос на по цес ти.
Нап ред крст, а мало иза њега
људ и око дет ињег ковчега.
Тек што су му повоје саш ил и,
тек кол ица опрем ил и бил и,
мало дете, тек што на свет пало,
нос ил и кроз поље оснеж ало.
Ишао сам за пратњом пол ако,
желео јој бит и близак тако.
Мис лио сам смрт прег раде скид а,
зближ и људе крај гробљанс ког зид а.
Нак рај гробља сах ран ил и тамо.
Упал ил и једн у свећу само.
И отиш ли, без плача за њиме.
Украј гроба стојим сам, сред зиме.
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Опште напом ене
Придрж авај ућ и се „Начел а за крит ичк а изд ања“ Одељења литерат уре и језик а САНУ,
објав љен их у Беог раду 1967, у изд ање Цел ок упних дел а Дес анке Макс имовић укључ ил и
смо и њене преводе.
Дес анк а Макс имовић је превод ил а књижевне текс тове из облас ти пое зије, прозе и
есејис тике. Прем а пос тојећ им библиог рафијам а, превод ил а је дел а из рус ке, слове
начке, бугарс ке, украјинс ке, чеш ке, слов ачке, пољс ке, белор ус ке, јерменс ке, грузијс ке,
азербејџанс ке, балк арс ке, јак утс ке, кирг ис ке, летонс ке, лит ванс ке, норвеш ке, франц у
ске, узбечке и кинес ке књижевнос ти. Иако је 1933. свој превод ил ачк и рад обелод ан ил а
објав љив ањем превод а прозе (Ф. М. Дос тојевс ког), основн и ток њеног превод ил ачког
стварал аш тва био је пос већен пое зији у ужем смис лу те реч и. С обзиром на то да се
превођење пое зије и иначе смат ра изу зетно креат ивном превод ил ачком акт ивнош ћу,
у ово изд ање уврш ћујемо само преводе пое зије. Так во опредељење је уобич ајено при
ликом приређив ањ а академс ких изд ањ а целок упн их дел а и у друг им развијен им свет
ским култ урам а.
Извес тан број пес ама из пољс ке, чеш ке, словачке, норвеш ке и франц ус ке поезије
наша пес ник иња је превел а у коау торс тву са поу здан им познаваоц има тих језик а и
књижевнос ти (Марија Пјет рус инс ка, Јара Рибн ик ар, Љубиша Рајић, Дана Милошевић).
С обзиром на то да су то, по правилу, дел а изу зетно значајн их словенс ких и нес ловен
ских песника, а у њима је очигледно изузетно висок њен креативни удео, у издање ће бити
укључен и и ти превод и (разу ме се, са под атком о коау тору).
Грузијске, јерменске, лит ванске, летонске и узбек истанске песнике Десанка Макси
мовић је превод ила посредством руских песничк их превода и тзв. подстрочника (дослов
них превод а са описом битн их еуфон ијс ких и еуритм ијс ких карактерис тик а изворн и
ка). Без обзира на то што превод са превод а, глед ано строго са превод ил ачко-теоријс ког
становишта, није идеа лно решење, има много разлога да и они буду укључен и у изд ање
Целокупних дела. Овде ћемо скрен ути паж њу само на три најбитнија: 1. с обзиром на то да
су, по правилу, и прве пое тс ке информац ије о књижевнос тима и пис цима из нама недо
вољно познат их култ ура, ти превод и имају вел ик у култ урноисторијску вредност; 2. и као
пес ник ињин избор и као њена слободна пое тс ка креа ц ија, ти превод и мог у бит и драго
цен материјал за изу чавање ширине и садрж ине култ уролош ких, тематс ких, пое тс ких
интересовања и креат ивн их мог ућнос ти српс ке пес ник иње; 3. пошто су јој за неке пре
воде појед ин их истакн ут их стран их пес ник а „подс трочн ике“ правил и сам и ти пес ниц и
(као, на пример, грузијс ка списатељица Медеја Ках идзе), ти превод и су драгоцена грађа
о ближој стварал ачкој сарадњи Десанке Макс имовић са друг им пис цима са којима је
осећал а и већ и степен сроднос ти (поготово у оним случајевима кад је сарадња бил а дво
смерна, па су и они дел а Десанке Макс имовић у исто време, пре, или кас није превод ил и
на своје језике (опет, рец имо, и као Медеја Ках идзе).
За потврду овак вим оценама значаја књижевног превода, познатим и опште прих ваће
ним у данаш њој нау ц и о књижевности, може нам пос луж ит и, поред осталог, опредељење
саме Дес анке Макс имовић да избору својих превод а, објав љеном поводом деведесете
год иш њице њеног живота, да нас лов По прав у љубави.
У овом изд ању је први пут сак уп љено и сис тематс ки предс тав љено пес ничко прево
дил ачко дело Дес анке Макс имовић. Због тога што не пос тоји ниједно изд ање сабра
них превод ил ачк их дел а у чијем сас тав љању је учес твов ал а и сам а пес ник ињ а, прире
ђив ач превод а је, за разл ик у од приређив ач а њене ориг ин алне пое зије у Цел ок упним
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делим а, морао да донос и низ веом а дел ик атн их одлук а. Пок ушаћемо да на те одлуке
укажемо и укратко их образ лож имо.
Пос тавило се, пре свега, питање како у два располож ива тома распоред ит и тол ико
разнородн у грађу, која, као што смо конс татовал и, ипак има и смис ао једне самос талне
цел ине у оквиру укупног пес ник ињиног стварал ачког опус а. Пад а у очи да је Дес анк а
Макс имовић превод ил а у првом реду словенс ке пес нике, као и пес нике оних народ а
који су током историје или у датом трен утк у имал и непос редне контакте са словенс ким
народ има. Њен и превод и су објав љиван и разл ич ит им повод има у период иц и, у разл и
чит им антолог ијс ким изборима, као и у посебн им изд ањима преведен их дел а пес ник а.
На основ у тога, било је основа да се у изд ању Цел ок упних дел а ти превод и распореде у
три оквирна одељк а, тако што би у првом биле објав љене посебне превод ил ачке књиге
избора из дел а појед ин их пес ник а, у другом – књиге антолог ијс ке природе, са избором
из дел а више пес ник а, а у трећем одељк у – превод и пес ама и пес ник а који су објав љен и
само у период иц и (часоп ис има, недељн иц има, дневн им лис товима и др.).
Овак вом композиц ијом биле би прегледно предс тављене пес ник ињине превод ил ач
ке збирке. Међут им, так во приређивачко решење би имало следеће недос татке: 1. дос та
често би се исти песник појављивао у два или у сва три одељка (у нек им случајевима са ра
зл ич ит им песмама, често и са истим песмама, које би онда у једном од одељака биле пред
стављене, али у другом, односно другим – изостављане, што би опет нарушавало представ у
о изворном текс ту, дефин ис аном као самос тална композиц иона цел ина); 2. у презенто
вању пес ник ињин их превод ил ачк их дел а предност би се дал а цел инама које су понек ад
нас тајале на основ у стицаја трен утн их околнос ти, а на штет у увид а у цел ин у и пред
стављања нек их дубљих песник ињин их поетских, и култ уролош ких опредељења (за при
мер можемо навес ти, рец имо, збирк у, форм иран у као Петнаест совјетских песникиња,
која донос и преводе из дел а зап раво десет рус ких, двеј у јерменс ких и по једне украјин
ске и азербејџанс ке пес ник иње, при чем у није сиг урно да ли је и сама Дес анк а Макс и
мовић тад аш њу пол ит ичк у одредн иц у „совјетс ка пес ник иња“ инт имно став љал а изнад
језичко-култ уролош ке „рус ка“, „јерменс ка“, „азербејџ анс ка“ и сл., при чем у је, такође,
вел ико питање кол ико је и она сама смат рал а да се поезија једне Марине Цветајеве или
Ане Ахматове може подвес ти под одредн иц у „совјетс ка“; или пак збирк у Савремена че
хос ловачка пое зија, у чијем нас лов у је, према тад аш њем пол ит ичко-адм ин ис трат ивном
назив у држ аве у којој су живел и чеш ки и словачк и народ, веш тачк и спојена поезија пи
сана на два разл ич ита словенс ка језик а и развијана у оквиру трад иц ије, истина веома
блис ких, али посебн их нац ионалн их култ ура).
Имај ућ и у виду горе побројано, приређивач овог изд ања се определ ио да преводе
Дес анке Макс имовић распоред и у одељке који означавај у припадност преведен их пе
сник а њиховој широј култ урној трад иц ији: „Поезија Јуж них Словена“, „Поезија Источ
них Словена“, „Поезија Западн их Словена“. У посебан одељак су сврс тан и превод и пе
сама из књижевнос ти нес ловенс ких народ а, под нас ловом „Поезија нес ловенс ких
народ а“. Међут им, како је такође важ но којом прил иком, кад а је, кол ико пута и у окви
ру как ве цел ине је пес ник иња објављивал а свој превод – у напомен и уз свак у пес му дају
се и ти под ац и.
У оквиру ових одељак а изд војен и су као посебне цел ине превод и из појед ин их на
ционалн их књижевнос ти. Пош то је Дес анк а Макс имовић, као стварал ац, увек у први
план ист ицал а пес ник а и његово конк ретно пое тс ко дело и, осим у само некол ико књи
га, рађен их обично у коау торс тву (Бугарске дечје пес ме, Антол огија словеначке пое зије,
Савремена чехос ловачка пое зија и Савремена норвешка лирика), није пок азивал а амбиц и
ју да предс тавља поезију појед ин их народ а у целос ти, те цел ине су у овом изд ању добиле
и мање обавезујуће нас лове: дак ле, не „Грузијс ка поезија“, него „Грузијс ки пес ниц и“, не
„Бугарс ка поезија“, већ „Бугарс ки пес ниц и“ и тако даље.
У оквиру тако дефин ис ан их одељак а и ужих цел ина, превод и пес ама су поређан и
према следећем редос леду: према год ин и рођења аутора; у оквиру дел а једног аутора,
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пак, према времен у објав љивања превод а, пош то је управо то време кад одговарај уће
дело улази у пое тс ке стварал ачке токове Дес анке Макс имовић (сама Дес анк а Макс и
мовић је, према сопс твен им пис ан им изјавама, преведене пес ме у оквиру антолог иј
ских избора или посебн их изд ања одређен их пес ник а, иначе, кад год је имал а под атак о
времен у нас танк а ориг инал а – распоређивал а хронолош ки; ми смо од тог редос лед а
одс тупал и само у оним случајевима кад су њен и превод и пре појаве тих изд ања објавље
ни у период иц и, рач унајућ и да су, мож да, ти превод и бил и и ран ије сач ињен и).
У основн и текст књига уношена је најпознија публик ац ија превод а за пес ник ињина
живота, као верзија која у пес ник ињиној штампаној заос тавш тин и израж ава пес ник и
њин у коначн у вољу. За појед ине случајеве кад а се пос тупало другач ије образ ложење је
давано у напомен и о преводу одговарај уће пес ме. У напомен и се наводе и све варијанте
појед ин их стихова из друг их публик ац ија превод а одређене пес ме. У случајевима кад
пос тоје тол ике разл ике да се може говорит и о другој верзији превод а, тај превод је у
напомен и наведен у целос ти.
Да би се олакшало даље изу чавање превод ил ачког књижевног рад а Дес анке Макс и
мовић, у напоменама су навођен и и нас лови или први стихови ориг инал а пес ама које
су без нас лова. Од тога се одступ ило само у превод има који су сач ињен и преко језика-по
средн ик а (према пес ничк им превод има или према „подс трочн ик у“), као и у појед ин им
случајевима кад приређивач, због услова у којима је изд ање прип ремано, није успео да
дође до одговарај ућ их ориг инал а.
Приређивач зах ваљује на помоћ и у пронал ажењу нас лова ориг инал а дел а бугар
ских песника колег и др Марин у Младенову, словеначк их песника колег ин иц и др Бојан и
Стојановић Пантовић, чеш ких и словачк их др Алекс андри Пет ровић Корд и и пољс ких
Мирос лаву Топ ићу и др Пет ру Буњак у, као и драгоценом сарадн ик у у пот рази за руским
ориг инал има по библио тек ама Мос кве гђи Еми Пивоваров.
У стручним и техничким пословима на овом и деветом тому учествовала је и Мирјана
Станишић.
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Иза скраћен ице назива часоп ис а у Напоменама се навод и број стран ице, зат им број
часоп ис а и на крај у, у заг рад и, број год ине кад а је часоп ис изашао. Иза скраћен ице за
књиг у навод и се број стран ице и, у заг рад и, год ина изд ања књиге.

519

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Посебне напом ене
ПОЕЗИЈА ЈУЖ НИХ СЛОВЕН А
БУГАРСКИ ПЕСНИЦИ
Свој богат стварал ачк и рад у облас ти превођења поезије Дес анк а Макс имовић поч иње
1934. управо превод има из бугарс ке поезије. Преводе дел а бугарс ких пес ник а није обја
вљивал а јед ино у периоду између 1952. и 1961, што је без сумње било условљено ванкњи
жевн им, пол ит ичк им факторима, који су бил и изван њен их моћ и. Бугарс кој поезији се
као пес ник-превод ил ац поново врат ил а од шездесет их год ина, објавивш и 1971. у Ниш у
значајн у, зан им љив у и веома леп у антолог ијс ку збирк у својих превод а бугарс ких ста
ријих и млађих пес ник иња Приближавање. Током шездесет их и сед амдесет их год ина
објавил а је преводе пес ама мног их бугарс ких истакн ут их пес ник а за дец у и за одрас ле,
да би своје превод ил ачко интересовање за бугарс ку поезиј у крун ис ал а цик лусом нових
превод а из дел а Јел ис авете Баг рјане, објав љен им 1983. год ине у беог радс ким Песнич
ким новинама.
Јан уара 1972. бугарс ком славис ти, пис цу, публиц ис ти и пријатељу Ганч у Савов у
своју приврженост бугарс ком народу у интервјуу, објављеном у бугарс ком лис ту Народ
на младеж, а много кас није (1996), у српс кох рватс кој верзији, и у беог радс ком часоп ис у
Савременик плус, Д. Макс имовић образ лаже овако: „Имам утис ак да сам ову приврже
ност донела собом на свет, као и према остал им Словенима. Али, ипак, стварнији одговор
ће бит и ако кажем да сам Бугаре заволел а преко њихове поезије.“ О томе шта је прив ла
чи у бугарс кој поезији Д. Макс имовић на истоме мес ту навод и: „Допад а ми се прво оно
за што и нис те зас луж ни: јамбовс ки, снаж ни ритам ваше поезије. Допад а ми се њен бунт,
горч ина, човечност, свест у њој о вел икој одговорнос ти пес никовој пред друш твом,
пред својим народом. Допад а ми се што се одмах вид и да је то бугарс ка поезија, што
има свој глас и свој карактер. Допад а ми се снага у љубавној поезији ваш их пес ник иња,
смелост – как ву код нас има мож да само Вес на Парун.“
О свом превод ил ачком опус у из бугарс ке пое зије Д. Макс имовић 1972. Ганч у Са
вов у одгов ара, по обич ај у, скромно: „Нис ам много превел а, али сам с љубав љу прево
дил а, најп ре све моје пријатељице, ваше пес ник иње, али не зато што су ми пријатељице
већ зато што се њиховој пое зији дивим. Превод ил а сам ваше револуц ион аре Вазов а,
Ботев а, Смирненс ког, Вапц аров а. Од пос ледње тројице целу књиг у (чек а код ’Нол ита’
да буде штамп ан а). Превод ил а сам Пантелејев а и објав љив ал а по наш им лис товим а.
Сад превод им, поред Баг ријане, Доре, Блен ике и ваше младе: Благ у Дим ит рову и Стан
ку Пенчев у.“
Морамо напомен ут и да књиг у са превод има Д. Макс имовић поезије Ботева, Смир
ненс ког и Вапцарова, као ни под атак о томе да је књига сас тав љена од пес ама Ботева,
Смирненског и Вапцарова изаш ла у издању Нол ита, или било ког другог издавача нисмо
пронаш ли.

Петко Славејков
Петко Рачов Славејков (1827–1895), истакн ут и бугарс ки писац, препород итељ, фолк ло
рис та и публиц ис та.
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Звезде (Звезди) – БДП, 47 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Дес анк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имо
вић и Серг ија Слас тикова.

Христо Ботев
Бугарс ки пес ник, превод ил ац, публиц ист и друш твен и радн ик-револуц ионар Хрис то
Ботев (1848–1876). Својим не особито обимн им пое тс ким делом, инс пирис ан нац ио 
налн им фолк лором, оставио значајан траг у бугарс кој поезији.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ХаџиДимитар (Хаджи Димитър) – кЊ, 163–164: 2 (1949).
Са преводом песама „у механи“, „Ђурђев-дан“, „посланица св. Трновском“ и „патриот“ објављена под заједничким насловом „пет песама“.
Умехани (В механата) – кЊ, 164–165: 2 (1949).
Са преводом песама „Хаџи Димитар“, „Ђурђев-дан“, „посланица св. Трновском“ и
„патриот“ објављена под заједничким насловом „пет песама“.
Ђурђев-дан (Гергьовден) – кЊ, 165–166: 2 (1949).
Са преводом песама „Хаџи Димитар“, „у механи“, „посланица св. Трновском“ и
„патриот“ објављена под заједничким насловом „пет песама“.
Мото из песме руског песника а. С. пушкина (1799–1837) „Слободе сејач усамљени“.
Ту је код Ботева у трећем стиху изостављена реч „дары“.
Посланицасв.Трновском (послание до св. Търновски) – кЊ, 166: 2 (1949).
Са преводом песама „Хаџи Димитар“, „у механи“, „Ђурђев-дан“ и „патриот“ објављена под заједничким насловом „пет песама“.
Патриот (патриот) – кЊ, 166–167: 2 (1949).
Са преводом песа ма „Ха џи Ди ми тар“, „у ме ха ни“, „Ђурђев-дан“ и „посла ни ца св. Трновском“ обја вљена под зајед нич ким насловом „пет песа ма“.

Константин Величков
Констант ин Вел ичков Петков (1855–1907) је бугарски песник, прозни писац и превод и
лац, који је пис ао и за дец у.
НАЗАД

НАЗАД

Жетелачка пес ма (Жет варс ка песен) – БДП, 48 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их песама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
Крај (Крај на учебната год ина) – БДП, 36 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Дес анк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торству Десанке Максимовић
и Серг ија Слас тикова.

Стојан Попов
Стојан Мих ајлов Попов (1865–1939) је бугарс ки пес ник за дец у, сак уп љач народног пе
сничког стварал аш тва и превод ил ац.
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НАЗАД

НАЗАД

Играчка – плачка (Играчк а-плачк а) – БДП, 5 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Дес анк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама, То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имо
вић и Серг ија Слас тикова.
Мали учитељ (Малк ии т учител) – БДП, 25 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Дес анк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имо
вић и Серг ија Слас тикова.

Цанко Церковски
Бугарс ки пес ник и приповед ач Цанко Церковс ки (1869–1926), чије право име је Цанко
Генов Бак алов. У БДП му је пог реш но одш тампано име: Ценко.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Пет лић (Петле) – БДП, 15 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
Дедини прасци (Дидови прасета) – БДП, 20 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торству Десанке Максимовић и
Серг ија Слас тикова.
Медино руно (Мечк ино руно) – БДП, 21 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торству Десанке Максимовић и
Серг ија Слас тикова.
Сунце греје (Слънце грее) – БДП, 43 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торству Десанке Максимовић и
Серг ија Слас тикова.

Цоњо Калчев
Цоњо Калчев (1870–1942) је бугарс ки дечји пес ник, акт ивис та нац ионалног препород а
у образовању и библио тек арс тву.
НАЗАД
Пачићи (Патета) – БДП, 6 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их песама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

Први мај (Първи май) – БДП, 42 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама, То знач и да се може
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смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Елин Пелин
Елин Пел ин (1877–1949), чије је право име Дим итар Иванов Стојанов, јес те истакн ут и
бугарс ки приповед ач и пис ац прозе и поезије за дец у.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Зрикавац (Щурец) – БДП, 12 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама, То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
Врапчево пис мо (Пис мо на врабчето) – ЈЧЕ, 13: 5 (1935); БДП, 16 (1946).
Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанк а Макс имовић је као прево
дил ац поезије нас туп ил а 1934. превод има по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и Кал и
не Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове пес ме, уз следеће: Јана Јазова,
„Јун и“; Љуба Касарова, „Кос идба“; Јорд ан Стубел, „Миш и учен иц и“, „За столом дед а
сеђаше“, „Добро дош ла“; Лучезар Станчев, „Хор колед ара“; Симон Јенко, „Мат и“.
На почетк у књиге БДП као превод иоц и су наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торству Десанке Максимовић
и Серг ија Слас тикова, Међут им, превод ове пес ме Дес анк а Макс имовић је у ЈЧЕ
објавил а под својим именом.
Ко? (Кои) – БДП, 41 (1946).

На почетк у књиге као превод иоц и су наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

Јесен златокоса (Есен златокос а) – БДП, 52 (1946).

На почетк у књиге као превод иоц и су наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

Збогом, птичице! (Збогом, птичк и!) – БДП, 53 (1946).
На почетк у књиге као превод иоц и су наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Кирил Христов
Кирил Хрис тов (1875–1944) је бугарс ки пес ник и превод ил ац. У БДП презиме му је гре
шком измењено у: Крис тов.
НАЗАД

Над колевком (Над лголк ата) – БДП, 31 (1946).
На почетк у књиге као превод иоц и наведен и су Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
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Јордан Стубел
Јорд ан Стубел (1879–1952) је лирс ки пес ник и јед ан од најбољих бугарс ких пес ник а за
дец у. Право име му је, иначе, Јорд ан Иванов Бак алов.
НАЗАД

Добро дош ла (Добре дош ла) – ИД, 4: 28 (1935).

Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанк а Макс имовић је као прево
дил ац поезије нас туп ил а 1934. превод има по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и Кал и
не Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове пес ме, уз следеће: Јана Јазова,
„Јун и“; Љуба Касарова, „Кос идба“; Јорд ан Стубел, „Миш и учен иц и“, „За столом дед а
сеђаше“; Елин Пел ин, „Врапчево пис мо“; Лучезар Станчев, „Хор колед ара“; Симон
Јенко, „Мат и“.
Испод текс та овог превод а, потп ис аног са: „С бугарс ког Д. М.“, одвојен само виње
том, стоји оглас Уредн иш тва: „’Идеје’ раде на зближењу балк анс ких књижевнос ти.“
НАЗАД

Фебруар (Февруари) – ЈЧЕ, 2: 6 (1936).

НАЗАД

Прела маца (Преде коте) – ЈЧЕ, 10: 9 (1936).

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Кос и медо (Кос и мече) – ЈЧЕ, 10: 9 (1936); БДП, 8 (1946).
На почетк у књиге као превод иоц и наведен и су Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова. Међут им, превод ове пес ме Десанк а Макс имовић је у ЈЧЕ обја
вил а под својим именом.
Варијанте, ЈЧЕ:
2
Где то идеш? – Кос се јави.
5	Кос ићу, Бос ићу, зар не чу?
6	Откот рља се леш ник ту
Браћу росом орошене
9
10
слатке јагоде црвене,
Родина колевка (Щъркова люлч иц а) – ЈЧЕ, 13: 10 (1936); БДП, 9 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова. Међут им, превод ове пес ме Десанк а Макс имовић је у ЈЧЕ обја
вил а под својим именом.
Варијанте, ЈЧЕ:
8
две-три мале жабе,
9
док ле јадне стоје
10
13 као ала зија,
17
Бого, звезде благе,
24
па сад гладна ход и <уместо пос ледња два стиха:
па да она гладна
пос ле пољем ход а.>
Миши ученици (Миш ки-учен иц и) – ЈЧЕ, 3: 5 (1935); БДП, 14 (1946).
Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанк а Макс имовић је као прево
дил ац поезије нас туп ил а 1934. превод има по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и Кал и
не Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове пес ме, уз следеће: Јана Јазова,
„Јун и“; Љуба Кас арова, „Кос идба“; Јорд ан Стубел, „За столом дед а сеђаше“, „Добро
дош ла“; Елин Пел ин, „Врапчево пис мо“; Лучезар Станчев, „Хор колед ара“; Симон
Јенко, „Мат и“.
525

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

На почетк у књиге БДП су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имо
вић и Серг ија Слас тикова. Међут им, превод ове пес ме Дес анк а Макс имовић је у
ЈЧЕ објавил а под својим именом.
Варијанте, ЈЧЕ:
11
читај у, и лаке
17
а још мање знај у
21	Ако ђац и граје,
22
кад а им пред аје,
28
мац ин их бркова
Иза 28. стих а – размак за нов у строфу.
НАЗАД

НАЗАД

За столом деда сеђаше (На стол си дяд и седеше) – БДП, 22 (1946).
Иако своје прозне преводе објав љује још од 1933, Дес анк а Макс имовић је као пре
вод ил ац пое зије нас туп ил а 1934. превод им а по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и
Кал ине Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове пес ме, уз следеће: Јан а Ја
зов а, „Јун и“; Љуба Кас аров а, „Кос идба“; Јорд ан Стубел, „Миш и учен иц и“, „Добро
дош ла“; Елин Пел ин, „Врапчево пис мо“; Лучез ар Станчев, „Хор колед ара“; Симон
Јенко, „Мат и“.
На почетк у књиге БДП су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије
Слас тиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се
може смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имо
вић и Серг ија Слас тикова. Међут им, превод ове пес ме Дес анк а Макс имовић је у
ЈЧЕ објавил а под својим именом.
Варијанте, ЈЧЕ:
14
од дренк а слатке рак ије.
Птичица-кукавица (Птиче-кук авиче) – БДП, 7 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

НАЗАД

Мравак кућу градио (Мравк а къща град ил а) – БДП, 10 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
Кад се жени... (Кога се жен и...) – БДП, 13 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

НАЗАД

Дете и зец (Дете и заек) – БДП, 17 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
Лења Неда (Лен ива Нед а) – БДП, 28 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
526

ПОЧЕТАК

________ Напомене ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

Деда Мраз (Дядо Мраз) – БДП, 30 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

Ђурђевдан (Герг ьовден) – БДП, 39 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их песама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Димитар Бабев
Дим итар Георг ијев Бабев (1880–1945) је бугарс ки пес ник, драмс ки писац и превод ил ац.
НАЗАД

Киша (Дтъжд) – БДП, 50 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Васил Стојанов
Вас ил Иванов Стојанов (1880–1962) је истакн ут и бугарс ки дечји пес ник.
НАЗАД

Змај (Хвърч ило) – БДП, 29 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Стилијан Чилингиров
Сшил ијан Хаџ идобрев Чил инг иров (1881–1962) је бугарс ки пес ник и ром аноп ис ац.
Пис ао је и пес ме за дец у.
НАЗАД

Прела баба (Преде баба) – ЈЧЕ, 11: 7 (1936); БДП, 19 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова. Међут им, Дес анк а Макс имовић је у књизи БДП превод ове
пес ме објавил а под својим именом.

Стојан Дринов
Стојан Пејев Дринов (1883–1922) је бугарс ки дечји пес ник и превод ил ац пое зије. Са
вел ик им успехом је превод ио и поезиј у Ј. Ј. Змаја.
НАЗАД

Шафране, брате (Менз ух аре, братко) – БДП, 40 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
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смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Ран Босиљак
Ран Босиљак (Ран Босилек) је псеудон им Генча Станчева Негенцова (1886–1958), истак
нутог бугарс ког дечјег пес ник а и приповед ача, који се бавио и прерађивањем народн их
прича из светс ког и бугарс ког фолк лора.
НАЗАД

НАЗАД

Блага година (Блага год ина) – БДП, 33 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
Порука (Пожел ан ие) – БДП, 54 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Трајко Симеонов
Трајко Симеонов је псеудон им бугарс ког дечјег пес ник а Трифона Стојанова Симеоно
ва (1886–1965).
НАЗАД

Златни облачићи (Златн и облачета) – БДП, 49 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Дора Габе
У КН 1965, уз превод песник ињиних стихова, Десанка Максимовић даје следећу белешку:
„Песник иња Дора Габе је рођена у Добруџи. Школовала се у Франц уској. Ученица је пе
сника Јаворова. Издала је збирке песама: ’Земаљски пут’, ’Месечарке’, ’Немирно време,
’Нове песме’, поем у ’Вела’ и друго. Издала је, такође, око двадесет књига, песама и поема за
малу дец у од три до пет год ина, а осим тога романе и приче за дец у, преведене на руски,
франц уски, грчк и, пољски, арапски и на друге језике. Превод ила је много пољских и дру
гих словенских класичних и савремених песника. Песме су јој превођене на многе језике.“
У ПРБ 1971. Д. Макс имовић ист иче следеће: „Рођена у Добруџ и (Толбух ин) 1882.
год ине. Школовал а се у Франц ус кој. Нос и име народног пес ник а од 1969. Има орден
’Георг и Дим ит ров’. Пише поезиј у и проз у. Збирке пес ама: ’Љубич ице’ 1908, ’Земаљс ки
пут’ 1928, ’Месечарк а’ 1933, ’Вел а’ 1946, 1952, ’Нем ирно време’ 1957, ’Изабрана дел а’
1958, ’Нове пес ме’ 1963, ’Поеме’ 1946, 1965, 1967, ’Лирик а’ 1966, ’Почек ај, сунце’ 1967,
’Невид љиве очи’ 1970. Збирк а прича ’Нек ад а’ 1924, роман ’Ћутљиви херој’ 1934.
Објавил а је више књига пес ама за дец у. Њен и роман и и приче за дец у превођен и су
на више језик а. И њене књиге пес ама за одрас ле су преведене на стране језике. И она
сама је много превод ил а са пољс ког и друг их словенс ких језик а клас ичне и савремене
пес нике.“ <ПРБ, 8 (1971)>
О сопс твен им вез ам а са бугарс ком култ уром у свом текс ту „Пис мо уметн иц им а“
Д. Макс имовић 1972. саопш тав а: „Пријатељс тво с бугарс ким народом почело је пре
ко пријатељс тва с њиховим књижевн иц има негде у времен у између два рата кад су Дора
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Габе и Јел ис авета Баг рјана, ’прве лас те’, што рек ао покојн и Мил ан Богд ановић, дош ле у
Беог рад пос ле дугог ћутања између наше две зем ље, пробивш и се кроз бод љик аве жице
злоп амћењ а.“
Дора Габе је преми нула 1983.
НАЗАД

Пст – пол, 896: 9350 (1934).

ово је, уз превод песме бу гарске песни ки ње ка ли не Ма ли не „Сви рац“, први обја вљен
превод Д. Макси мовић поези је за децу. Штам пан је у додат ку Политика за децу.
НАЗАД

Амин(амин) – СкГ, 17: 1 (1937); пп, 152 (1967).

НАЗАД

Судба(Съдба) – СкГ, 18: 1 (1937); пп, 153 (1967).

НАЗАД

Сусрет(Срещ та) – БДп, 11 (1946).

НАЗАД

Јунак(Юнак) – БДп, 26 (1946).

НАЗАД

Песмица(песенчица) – БДп, 32 (1946).

НАЗАД

Бајка(приказка) – БДп, 35 (1946).

НАЗАД

Радост(Радост) – БДп, 44 (1946).

НАЗАД

Сунце(Слънце) – БДп, 46 (1946).

НАЗАД

Ћутање(Мълчание) – кн, 10: 262 (1965).

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Интимно(Ин тим но) – кн, 10: 262 (1965); пРБ, 25–26 (1971).
Вари јан те, кн:
29
о, моје ствари
не ма по де ле на стро фе.
Тишина(Ти ши на) – кн, 10: 262 (1965); пРБ, 21–22 (1971).
Вари јан те, кн:
12
моје ћутање – схват и:
15
јер траж им чарол иј у
16
која би прет ворил а
19
која би их створил а птицама,
Телепатија(Телепатия) – лМС, 77: 1 (1966); пРБ, 23–24 (1971).
Варијанте, лМС:
7 Свакако ће је открити наука,
после 9. стиха није одвојена нова строфа.
Мојчас(Мой час) – лМС, 78–79: 1 (1966).

НАЗАД

Невидљивеочи(невиди ми очи) – БаГ, 18: 144 (1971).
у БаГ објављена под заједничким насловом „Четири бугарске песникиње“ са: Јелисавета Багрјана, „Бисер“; Блага Димитрова, „Бугарска крв“; Станка пенчева, „Моја
власт“.
Варијанте, БаГ:
5 кроз прозор угледам
није издвојен размаком 18. стих.

НАЗАД

Судбина(Съд ба) – нн, 1711 (1972); пРБ, 12 (1971).
у нн песникињино презиме погрешно штампано: Гоба.
Варијанте, нн:
17
ник ад а ти неће одл акн ут и
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НАЗАД

Враћање(Връщане) – пРБ, 9 (1971).

НАЗАД

Признање(признание) – пРБ, 10 (1971).

НАЗАД

Тајна(Тайна) – пРБ, 11 (1971).

НАЗАД

Питање(Въпрос) – пРБ, 13 (1971).

НАЗАД

Звук(Звук) – пРБ, 14–15 (1971).

НАЗАД

Жалба(Жалба) – пРБ, 16–17 (1971).

НАЗАД

Октобар(ок том бри) – пРБ, 18 (1971).

НАЗАД

Дозив(Зов) – пРБ, 29 (1971).

НАЗАД

Воља – пРБ, 30 (1971).

НАЗАД

Мимогредно(Ми моходом) – пРБ, 31 (1971).

НАЗАД

Растојања(Да леч ни на) – пРБ, 32 (1971).

Јелисавета Багрјана
Јел ис авета Баг рјана (1894–1992) једна је од стран их пес ник иња које су нес умњиво у
пољу истинс ког стварал ачког интересовања Десанке Макс имовић: први превод из дел а
ове истакн уте бугарс ке ауторке објавил а је 1937, а пос ледњи – 1987. год ине (у међувре
мен у, само педесет их год ина није ист уп ил а ни са једн им преводом Баг рјане, што је, ве
роватно, пос ле резолуц ије ИБ, проу зроковано ванкњижевн им факторима).
Уз публик ац ије превод а, оставил а је о овој бугарс кој пес ник ињи, која јој је, очито,
бил а пое тс ки блис ка, и више својих зап ис а. Те зап исе навод имо по хронолош ком реду
њиховог објав љивања.
„Елизабета Баг рјана, рођена у западној Бугарс кој. Поред пис ања бавил а се нас тав
ничк им радом.
Јед ина бугарс ка пес ник иња која нос и назив народног пес ник а што се у Бугарс кој
смат ра највишом књижевном чаш ћу.
Изд ал а је некол ико збирк и песама, ’Вечна и света’, ’Поморчева звезда’, ’Људс ко срце’,
’Пет звезда’ и пре три год ине низ пес ама донет их с пута по Бразил ији.
Објавил а је десет књига, пес ама за дец у, а између њих и ’Звездице’, ’Чудна јелк а’,
’Сретн и дет ињи дан и’, ’Мајс ко јут ро’, ’Авион за Мос кву’.
Превођена је на многе језике, ушла у многе антолог ије.“ <БР, 5: 6 (1965)>
Под нас ловом „Чет ири бугарс ке пес ник иње“: „Чет ири бугарс ке пес ник иње које смо
у овом број у пос већеном женама пис цима предс тавил и са по једном пес мом спад ај у у
најпоп ул арн ије, Елизабета Баг рјана и Дора Габе су код нас превођене још пре рата, а
Блага Димитрова и Станка Пенчева, од њих млађе, прелазе већ и саме границе своје зем ље.
Дес анк а Макс имовић“ <БАГ, 18: 144 (1971)>
У предговору за свој антолог ијски избор поезије бугарских песник иња ПРБ, Д. Мак
симовић, поред осталог, пише:
„Добра половин а ових дел а превођен а је и на стране језике; Баг рјан а и Дора Габе
предњаче у број у преведен их књига. Њих две су слав у све бугарс ке савремене поезије,
не само свој у, пронеле широм словенс ких народ а као и германс ких и романс ких.“
<ПРБ, 5 (1971)>
У дневном лис ту Политика 14. маја 1983. под нас ловом „Деведесета год иш њица Је
лис авете Баг рјане“ саопш тава: „У Бугарс кој је ових дана свечано обележен деведесет и
рођенд ан вел ике пес ник иње Јел ис авете Баг рјане. Председн ик Држ авног савета Тодор
Живков лично јој је уруч ио Орден – златн у звезду хероја Народне Реп ублике Бугарс ке,
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ист ич ућ и њен у зас луг у за бугарс ку књижевност, пож рт вован и друш твен и рад и вел ик у
љубав према отаџбин и.
Сви бугарс ки лис тови донел и су пригодне текс тове пос већене Баг рјан и, а особито
’Култ ура’ и ’Литерат урен фронт’. Под нас ловом ’Мед и вино’, Љубом ир Делчев подсећа
на пес ник ињине реч и да је бугарс ка пес ма за њу мед и вино. Пес ник Камен Зид аров по
свећује јој пес му кој у завршава стиховима: ’Пес ме ће ти славит и народ, док је дана,
остаћеш у родне зем ље Пантеон у с једн им јед ин им именом – Баг рјана’. Едвард Можен
ко, професор универзитета у Алберт и (Канад а) пише како су већ први Баг рјан ин и сти
хови, штампан и у ’Савременој мис ли’ пож њел и неч увен и успех. Напом иње да су они
још бил и потп ис ан и њен им пород ичн им именом Белчева.
Баг рјана не само да спад а у највеће лиричаре света, него је топао духовит пес ник за
дец у и изванред ан превод ил ац. Зна се да су њена пес ничк а љубав Ана Ахматова и Ма
рина Цветајева. Поред њих превод ил а је многе друге пес нике па и наше. Дол азил а је са
Дором Габе у посет у наш им књижевн иц има у Беог рад где има вел ик и број поштовал аца.
Дес анк а Макс имовић.“
Са назнаком „Текст Десанка Максимовић“, под насловом „Белешка уз песме Јел исавете
Баг рјане“ те исте год ине је, уз превод стихова бугарске ауторке, наша песник иња такође
нап исал а: „Вел ика бугарска и светска песник иња Јел исавета Баг рјана славил а је крајем
априла ове год ине свој деведесети рођендан. Том прил иком ју је председник Државног
савета, Тодор Живков, одл иковао орденом ’Народног хероја Реп ублике Бугарске’.
Баг рјан и не би ни требало да се приређуј у јубилеји. Бугарс ком народу се чин и да је
она пос тојал а отк ако и сам народ пос тоји и да ће живет и док ле буде самог народ а. Уз
њено име не треба стављат и ник ак ве дат уме као што га у Лит ви уз <име> њихове славне
омиљене пес ник иње Саломеје Нерис не стављају, сем у док умент има, зовућ и је ’Лит ван
ским слав ујем’. Баг рјан у наравно не можемо зват и слав ујем, јер пес ме наше балк анс ке
пес ник иње имај у друг и звук, дубљи и горч и.
Јел ис авета Баг рјана је изу чавал а словенс ку филолог иј у на Софијс ком универзите
ту. Лау реат је Дим ит ровс ке наг раде, 1950, нос и име Народног пес ник а и култ урног
радн ик а од 1963, Херој је соц ијал ис тичког рад а од 1967. Те год ине је добил а и орден
’Георг и Дим ит ров’, а зат им поново 1968, а од ове год ине нос и име и Народног хероја
Реп ублике Бугарс ке.
Баг рјана је изд ал а низ збирк и пес ама на вел икој уметн ичкој вис ин и, убед љивих,
смело иск рен их. Почел а је штампат и 1915. Прва збирк а јој је ’Вечна и света’, 1927. Зат им
се ниж у ’Поморчева звезда’, 1932, ’Пет звезда’, 1953, ’Људско срце’, 1963, ’Изабране песме’,
1955, 1964. и 1968.
Ове год ине, 1983, објавил а је збирк у ’На обал и времена’ и свечан у збирк у ’Рукоп исна
антолог ија’.
Изд ал а је више збирк и пес ама за дец у.
Баг рјана је превођена на много језик а. Ушла је у многе антолог ије света и има више
засебн их збирк и на стран им језиц има.
Пес ме које донос имо у овом број у узете су из јубил арне ’Рукоп ис не антолог ије’ и
помен уте овогод иш ње збирке ’На обал и времена’. Обе ове збирке су проп раћене пого
ворима. ’Рукоп ис ну антолог иј у’ је предс тавио Стефан Пам уков који је уз анал из у пес а
ма дао и неке под атке о нас танк у нек их пес ама, с цит ирањем извес них пес ник ињин их
мис ли о живот у и поезији. Ти цитат и пот врђуј у и миш љење крит ике да је Јел ис авета
Баг рјана песник опт им истичан, да се ништа мистично и тајанствено није дотак ло њеног
дела, да је песник иња одана живот у и поред свих патњи које он доноси. Сама она изјављу
је, како навод и Стефан Пам уков у свом поговору, да, мад а живот одл ази, он остаје у њој
као лепа мис ао.
Поред помен ут их књига и одл иковања, пес ник ињин јубилеј је проп раћен низом
пригодн их чланака у Бугарској и иностранству. Песниц и јој посвећују песме. Доносимо
овде једн у Камена Зид арова.
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Ово кратко обавеш тење зак ључ ићемо реч има Љубена Георг ијева: ’Вел ико дело Је
лис авете Баг рјане ушло је трајно у бугарс ку поезиј у оцртавај ућ и висок уметн ичк и до
мет и служ и као образац будућ им нараш тајима.’ И зат им: ’Баг рјана је блис таво ушла у
бугарс ку поезиј у још првом својом збирком, а низ њен их пес ама из кас нијег времена не
заос тај у за чувен им пес мама из првих збирк и’.“ <ПН, стр. 8>
Десанк а Макс имовић 1972. год ине о сопс твен им везама са бугарс ком култ уром са
општава у свом текс ту „Пис мо уметн иц има“: „Пријатељс тво с бугарс ким народом поче
ло је преко пријатељс тва с њиховим књижевн иц има негде у времен у између два рата кад
су Дора Габе и Јел исавета Баг рјана, ’прве лас те’, што рек ао покојн и Мил ан Богд ановић,
дош ле у Беог рад пос ле дугог ћутања између наше две зем ље, пробивш и се кроз бод љик а
ве жице злопамћења.“ Иако то директно не пом иње, вероватно је имал а на уму и дубок у
романт ичн у везу бугарс ке пес ник иње са српс ким пес ником Р. Драи нцем, о којој је наша
штампа (као и бугарска) почетком тридесет их год ина писал а са знатном дозом сензац ио
нал изма. Свак ако је имал а у виду и изу зетно афирмат иван прик аз поезије Јел исавете
Баг рјане који је Раде Драи нац објавио 1. јуна 1930. у беог радс ком лис ту Правда.
Име Јел ис авете Баг рјане је у нек им ран ијим публик ац ијама транс крибовано и као:
Елис авета.
Јел исавета Баг рјана је заједно са Дим ит ром Пантелејевом 1963. превел а на бугарс ки
језик књиг у пес ама Дес анке Макс имовић Мирис зем ље.
НАЗАД

Изгнаник (Изг нан ик) – СКГ, 16: 1 (1937).

НАЗАД

Сусрет („Дотак ле се чаше и зазвониле“) Среща („Докос нах а се чаш ите и звгннах а“) –
СКГ, 17: 1 (1937).

НАЗАД

Јесен (Есен) – БДП, 51 (1946).

НАЗАД

Као дете које... (Като дете, кое то...) – БР, 3: 6 (1965); БУГП, 168 (1969); ПРБ, 51

(1971).
Варијанте, БР:
ићи ћу да се помешам и да збац им мук у свој у пак лен у, –
6
7
под мил ионе људс ких сурових нем илос рдн их ног у,

НАЗАД

Судбина (Съдба) – БР, 4: 6 (1965); ПРБ, 50 (1971).

НАЗАД

Requiem – БР, 4: 6 (1965); ПРБ, 36 (1971).

Ово је зап раво превод друге пес ме из цик лус а Requiem. Она је без нас лов а, а први
стих јој глас и: „Не плача, задето безрадос тен, пуст и прекършен“. У БР је нас лов по
грешан („Requiem“), али је римс ким бројем обележено да је преведена пес ма друга
из цик лус а.

НАЗАД

Говорим с тобом (Говоря с тебе) – БР, 5: 6 (1965).

НАЗАД

Зов (Вик) – САВ, 72: 1 (1966); ЛМС, 74: 1 (1966); ПРБ, 48 (1971).

НАЗАД

Љубав (Любов) – САВ, 72–73: 1 (1966); БУГП, 165 (1969); ПРБ, 46 (1971).
Варијанте, САВ:
Прва чет ири стих а пес ме су изд војена у посебн у строфу.

НАЗАД

Плавоока (Синеок ата) – САВ, 73: 1 (1966); БУГП, 163 (1969); ПРБ, 37 (1971).

НАЗАД

Потомак (Потомк а) – САВ, 74: 1 (1966); БУГП, 164 (1969); ПРБ, 38 (1971).

Варијанте, САВ:
12
занео је как ав стран и, светли кан.
23
ја сам само твоја ћерк а права, Варијанте, БУГП:
Пес ма је подељена на само две строфе: од 1. до 16. и од 17. стих а до краја.
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НАЗАД

Вечна (Вечната) – САВ, 74–75: 1 (1966); ПРБ, 39 (1971).

НАЗАД

Моја пес ма (Моя та песен) – САВ, 75–76: 1 (1966); БУГП, 171–172 (1969); ПРБ, 40–41

(1971); РАЗ, 52: 4/5 (1987).
У основном текс ту је у 23. стих у пес ме, исп рав љена штампарс ка греш ка: „Црн и“,
умес то „црн и“.
Варијанте, БГП:
18
нигде нис и чуо, а мож да је нигде и нема,
НАЗАД

Кућа у Бојани (Къща в Боя на) – САВ, 76–77: 1 (1966); ПРБ, 52 (1971).

Варијанте, САВ:
4	јуж њак јој оков леден раск ива, <мад а ће ово пре бит и штампарс ка греш ка,
јер нови стих поч иње вел ик им словом, а у пес ми су вел ик а слова, иначе, пи
сана само на почетк у нових речен ица>

НАЗАД

Шака снега (Шепа сняг) – САВ, 77–78: 1 (1966); ПРБ, 54–55 (1971).

НАЗАД

Пламено дрво (Пламтеш то дърво) – САВ, 78–79: 1 (1966); ПРБ, 56(1971).

НАЗАД

Освета (Отм ъщен ие) – ЛМС, 75: 1 (1966); ПРБ, 49 (1971).

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

Занос (Унес) – ЛМС, 74–75: 1 (1966); БУГП, 166 (1969); ПРБ, 47 (1971); САВП, 54–55:
41–42–43 (1996).
Варијанте, БУГП:
9	Онамо где ћемо, у самоћ и,
два плам ичк а слит и се опојно
10
13	Не знаш? Ни ја. Ниједно не знамо,
Вече (Вечер) – ЛМС, 75–76: 1 (1966).
Дозив мора (Зовът на морето) – ЛМС, 76–77: 1 (1966); БУГП, 169–170 (1969); ПРБ,
42–43 (1971).
Ово је зап раво само једна од пес ама из цик лус а Дозив мора. Она је без нас лова, а њен
први стих у ориг иналу глас и: „Ако не бях жена“. У БУГП је арапс ком цифром обеле
жено да је то чет врта пес ма у цик лус у.
Варијанте, БУГП:
2
крен ул а бих, оставивш и овде све,
26	Наздрав љал а бих морнарима, како који свраћа,
28
као да су ми пријатељи или браћа –
Бисер (Бисер) – БАГ, 18: 144 (1971); ПРБ, 57–58 (1971).
У БАГ објављена под заједн ичк им нас ловом „Чет ири бугарс ке пес ник иње“ са: Блага
Дим ит рова, „Бугарс ка крв“; Дора Габе, „Невид љиве очи“; Станк а Пенчева, „Моја
власт“.

НАЗАД

Бретања (Бретан) – ПРБ, 35 (1971).

НАЗАД

Intérieur – БУГП, 167 (1969); ПРБ, 44–45 (1971); САВП, 54–41: 42–43 (1996).

Варијанте, БУГП:
22
као у мутном хипнот ис аном стању.
24
пон ижена, у горкоме пок ајању.

НАЗАД

Индустрија (Индус трия) – БУГП, 173–174 (1969).

НАЗАД

Не замени те нико (Не те измес ти никой) – БУГП, 175 (1969); ПРБ, 53 (1971).

Варијанте, БУГП:
23	Нико те у кућ и овој не замен и,
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НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Монолог (Мо но лог) – пРБ, 59–60 (1971).
Пре13.века (през 13 века) – пн, 8: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Славоспев (Славослов) – пн, 8: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Надансвођењарачуна (В дени за равно сметка) – пн, 8: 4–6 (1983)
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Невеста (невяста) – пн, 9: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Непознатичовек(непознат човек) – пн, потписано
са: „препев и превод Десанка Максимовић“.

9:

НАЗАД

Вали(Вълни) – пн, 9: 4–6 (1983).

НАЗАД

Измећујесениизиме(Между есента и зимата) – пн, 11: 4–6 (1983).

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

4–6

(1983).

потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.

Април(април) – пн, 9: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Књига(книга) – пн, 9: 4–6 (1983).

потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.

Точак(колело) – пн, 9: 4–6 (1983).
ово је прва песма из циклуса Точак. она је без наслова, а први њен стих гласи: „Върти
се, втърти“.
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Тежакчас(Тежък час) – пн, 9: 4–6 (1983).

потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
песма се у оригиналу састоји од два дела. ово је превод само првог дела.
Хоризонти(Хо ри зон ти) – пн, 10: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Незнамизнам(не знам и знам) – пн, 10: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
ТриптихнастогодишњицуБојанаПенева(Триптих на 100-годишнии рожденден на

Боян пенев) – пн, 10: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
НАЗАД

НАЗАД

Вечерњапесма(Вечерна песем) – пн, 10: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.
Друга строфа је штампана са размаком који би могао означавати и нову песму.
Дете (Детето) – пн, 10: 4–6 (1983).
пот писа но са: „препев и превод Десан ка Макси мовић“.

Асен Расцветников
Асен Расц ветн иков је псеудон им Асена Петкова Кол арова (1897–1951), истакн утог бу
гарс ког пес ник а и превод иоца, познатог и по пес мама за дец у.
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НАЗАД

Вујо и лија (Вълчо и лас ана) – БДП, 18 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.
НАЗАД

Река (Рек а) – БДП, 45 (1946).

На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Калина Малина
Кал ина Мал ина је псеудон им Рајне Иванове Радеве-Митове (1898), бугарс ког пес ник а
и романоп ис ца.
НАЗАД

Свирац (Свир ъц) – ПОЛ, 896: 9350 (1934).

Ово је, уз превод пес ме Доре Габе „Пст“, први објављен превод Десанке Макс имовић
поезије за дец у. Штампан је у дод атк у Политика за децу.

НАЗАД

Лалка (Лалк а) – БДП, 27 (1946).
На почетк у књиге су као превод иоц и наведен и Десанк а Макс имовић и Серг ије Сла
стиков, без под атак а о томе ко је превод ил ац појед ин их пес ама. То знач и да се може
смат рат и да су сви превод и у књизи рађен и у коау торс тву Дес анке Макс имовић и
Серг ија Слас тикова.

Бленика
Блен ик а је псеудон им бугарс ке пес ник иње чије је име Пенк а Денева-Нанева. О њој Де
санк а Макс имовић у ПРБ пише: „Род ил а се у граду Тут рак ан у 1899. Гимназиј у је учил а
у Трнов у, а славенс ку филолог иј у заврш ил а на Софијс ком универзитет у. Десет год ина
је пред авал а у гимназији.
Штамп ал а је прв и пут 1920. Збирке пес ам а су јој ’Обал е’ 1933, ’Бел а птиц а’ 1937,
’Сребрне руке’ 1943, ’На страж и’ 1952, ’Лирик а’ 1960, ’Пут ка звез дам а’, родољубив а
поем а 1969.
Пише и проз у. Превод и са рус ког, чеш ког, српс кох рватс ког и пољс ког.“ <стр. 62>
За антолог иј у Српски песници (Сръбски пое ти), објав љен у у Софији 1946. год ине,
превел а је на бугарс ки језик чет ири пес ме Д. Макс имовић.
НАЗАД

Земља(Земя) – СкГ, 18–19: 1 (1937).

НАЗАД

Туђинац(Странник) – пРБ, 63–64 (1971).

НАЗАД

„Свеједноосећашлиљубавпремамени“(„Все ед но да ли ти ме оби чаш, или не“) – пРБ,

65 (1971).

НАЗАД

Пис ма(писма) – пРБ, 66 (1971).
ово је, у ствари, превод треће песме из ци клуса Писма.

НАЗАД

Љубав(любов) – пРБ, 67 (1971).

НАЗАД

Благо(Съкрови ще) – пРБ, 68 (1971).

НАЗАД

Дете(Де те) – пРБ, 69 (1971).
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НАЗАД

„Стрмим стазама идеш ти, младости“ – ПРБ, 70 (1971).
Са под атком који превод ил ац даје у заг рад и на крај у превод а: „Из поеме ’Пут ка
звездама’ (’Птът към звездите’).“
„Каквим словима историја треба да запише“ – ПРБ, 70 (1971).

Са под атком који превод ил ац даје у заг рад и на крај у превод а: „Из поеме ’Пут ка
звездама’ (’Птът към звездите’).“

Магда Петканова
О овој бугарс кој пес ник ињи Дес анк а Макс имовић у ПРБ пише: „Рођена у селу Стамо
ву, Старозагорс ки округ, 1900. Умрл а 1970. Нос ил ац ордена од 1960. ’Кирил и Метод иј’
1. степен.
Збирке пес ама: ’Македонс ке пес ме’ 1927, ’Изг убљен и камен’ 1933, ’Гајде свирај у’
1939, ’Девојачк и сан’ 1944, ’Нови дан и’ 1945, ’Пес ме’ 1958.
Пис ал а је и позориш не комаде у стиховима. Међу њима се ист ич у ’Царица Теодора’
1947, ’Бунтовна зем ља’ 1956, ’Једна од нас’ 1956, ’Апос тол слободе’ 1963.“ <стр. 72>
За антолог иј у Српски песници (Сръбски пое ти), објав љен у у Софији 1946. год ине,
превел а је једн у пес му Д. Макс имовић на бугарс ки језик.
НАЗАД

Туђиград(Чуждият град) – пРБ, 73 (1971).

НАЗАД

Ратсесвршио(Воината свърши) – пРБ, 74 (1971).

НАЗАД

Девојачкапес ма(Моми на песен) – пРБ, 75 (1971).

НАЗАД

Печалбарскепес ме(Гурбет чи йски песни) – пРБ, 76 (1971).

НАЗАД

Град(Град) – пРБ, 77 (1971).

НАЗАД

Заљубљени(Влюблени) – пРБ, 78 (1971).

НАЗАД

Вучица(Вълчица) – пРБ, 79 (1971).

НАЗАД

Писмо(писмо) – пРБ, 80–81 (1971).

Марија Грубешлијева
О овој бугарс кој пес ник ињи Дес анк а Макс имовић у ПРБ пише: „Рођена у Ћус тенд илу,
1900, умрл а је пре две год ине, 1969. Младост и дет ињс тво провел а у Софији, где је до
бил а средње образовање. Рано се определ ил а за ангажован у, ант ифаш ис тичк у поезиј у.
Збирке пес ама: ’Хлеб и вино’ 1930, ’Незнабож ачке пес ме’ 1933, ’Стреле’ 1936, ’Мост’
1937, ’Улица’ 1942, ’Пес ме’ 1945, ’Зас таве’ 1959, ’Изабрана дел а’ 1953.
Нап ис ал а је и низ збирк и за дец у, некол ико књига приповед ак а и јед ан роман као и
путоп ис „Како сам видел а Шпан иј у“. (Шпан иј у је посет ил а 1937. са својим мужем књи
жевн иком Људм илом Стојановим за време Међународног конг рес а пис аца за заш тит у
мира).“ <стр. 84>
У ПРБ транс крипц ија пес ник ињиног презимена није бил а усклађена са наш им пра
воп исом: Грубеш лиева.
НАЗАД

Домовина(Родина) – пРБ, 85–86 (1971).

НАЗАД

Романбезлажи(Роман без лъжи) – пРБ, 87–90 (1971).

НАЗАД

Бура(Буря) – пРБ, 91–92 (1971).

НАЗАД

Првизраци(първи лъчи) – пРБ, 93 (1971).

НАЗАД

Скице(Ски ци) – пРБ, 94 (1971).
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Виринеја Вихра
О овој бугарс кој пес ник ињи Дес анк а Макс имовић у ПРБ пише: „Рођена 1901. у Софи
ји. Заврш ил а словенс ку филолог иј у и књижевност на Софијс ком универзитет у. Бил а
дуго професор у гимназији. Сарађивал а у прог рес ивн им лис товима још пре 1944.
Збирке пес ама: ’Полет и’, 1963, ’Двобој’, 1945, ’Рад и мир’, 1952, ’Љубав’, 1961.
Поеме: ’Росс трој’ (Рус ка изг радња), 1947, ’Јорд анк а Чанкова’, 1949. У штамп и збор
ник ’Изабрана лирик а’.“ <ПРБ, стр. 96>
НАЗАД

Како је чудно (Как е чудно) – ПРБ, 97 (1971).

НАЗАД

Зимска пес ма (Зимна песен) – ПРБ, 98 (1971).

НАЗАД

Откриће (Отк рит ие) – ПРБ, 99 (1971).

Љуба Касарова
НАЗАД

Косидба (Кос итба) – ИД, 3: 11 (1935).

Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанк а Макс имовић је као прево
дил ац поезије наступ ил а 1934. превод има по једне песме Доре Габе („Пст“) и Кал ине
Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове песме, уз следеће: Јана Јазова, „Јуни“;
Јорд ан Стубел, „Миш и учен иц и“, „За столом дед а сеђаше“, „Добро дош ла“; Елин Пе
лин, „Врапчево пис мо“; Лучезар Станчев, „Хор колед ара“; Симон Јенко, „Мат и“.

Димитар Пантелејев
Дим итар Пантелејев Менк аџ ијев (1901) пише пес ме за одрас ле и дец у. Превод ил ац је
словенс ке поезије. на бугарс ки језик. За антолог иј у Српски песници (Сръбски пое ти),
објав љен у 1946. у Софији, појавио се као превод ил ац и поезије Дес анке Макс имовић
(превео је три пес ме наше пес ник иње). Заједно са Јел ис аветом Баг рјаном 1963. превео
је и књиг у пес ама Дес анке Макс имовић Мирис зем ље. За ту књиг у је нап ис ао предговор
под нас ловом „Поезија Дес анке Макс имовић“.
Десанк а Макс имовић у ЗМ 1966. о њем у пише: „Бугарс ки пес ник Дим итар Пантеле
јев јавио се у књижевнос ти 1919. год ине. Од тог доба изд ао је некол ико збирк и песама,
од којих су важ није: ’Стрел ац’ (1924), ’Косач се враћа са кос идбе’ (1959), ’Јесењи грозд’
(1962), ’Ват ре под снегом’ (1963), избор из свих песама ’Лирик а’ (1963). Истак ао се као
превод ил ац поезије. С љубављу и са успехом превод и с наш их језик а.“ <Стр. 209>
Исте год ине, у СТР даје следећу белеш ку о пис цу: „Бугарс ки пес ник Дим итар Пан
телејев јавио се у књижевнос ти 1919. год ине. Изд ао је некол ико збирк и пес ама, од ко
јих су му познат ије ’Стрел ац’ 1924, ’Кос ач се враћа са кос идбе’ 1959, ’Јесењи грозд’ 1962.
и ’Ват ра под снегом’ 1963. год ине. Избор пес ама под нас ловом ’Лирик а’ изд ало му је
1963. год ине изд авачко преду зеће ’Бугарс ки писатељ’. Пес ник се истак ао и као превод и
лац, особито с језик а југос ловенс ких народ а.“ <Стр. 326>
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Косачсевраћасакосидбе(косачът се връща от коситба) – ЗМ, 209: 8–91966).
(
превод је употпису окарактерисан као „препев“.
Неисплаћенидуг(неисплатен дълг) – ЗМ, 209: 8–91966).
(
превод је у потпису окарактерисан као „препев“.
Ждралови(Жерави) – СТР, 323–324: 4 (1966).
превод је у потпису окарактерисан као „препев“.
Аутобускастаница(ав то бу сна спир ка) – СТР, 324–325: 4 (1966).
превод је у пот пису окарак терисан као „препев“.
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НАЗАД

Пијаница(пинница) – СТР, 325 4 (1966).
превод је у потпису окарактерисан као „препев“.
Поподневниодмор(обедна почивка) – СТР, 325–326: 4 (1966).

превод је у потпису окарактерисан као „препев“.

Камен Зидаров
Камен Зид аров је псеудон им бугарс ког пес ник а и драмс ког пис ца Тодора Сабева Ма
нева (1902), који пес ме објав љује од 1918, а прв у збирк у (Тишина) изд аје 1936. год ине.
НАЗАД

ЈелисаветиБагрјаниЗидаровКамен(на елисавета Багрнна от Зидаров камен) – пн,
8: 4–6 (1983).

Паулина Станчева
Паул ина Станчева је псеудон им бугарске списатељице Кал иопе Костове Бал акове-Стан
чеве. О њој Дес анк а Макс имовић у ПРБ саопш тава: „Рођена у Бургас у 1907.
Још као ученица гимназије заносила се есперантом и прве песме написала тим језиком.
Збирк а пес ама: ’Дан и и ноћ и’ 1934, ’Зат ишје’ 1937, ’Младост’ 1949.
Пише и прозу и пес ме за дец у. Збирке дечјих песама ’Горс ка школ а’ 1949, ’Маријк ина
хаљина’ 1953.“ <Стр. 102>
НАЗАД
НАЗАД

Набулевару(на булеварда) – пРБ, 103 (1971).
Лежи у пијану најлепша музика (В пианото спи найхубавата музика) – пРБ, 104
(1971).

Лучезар Станчев
Лучезар Станчев (1908) је бугарс ки пис ац пес ама и прозе за дец у и омлад ин у.
НАЗАД

Хор коледара – ЈЧЕ, 11: 4 (1935).
Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанк а Макс имовић је као прево
дил ац поезије нас туп ил а 1934. превод има по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и Кал и
не Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове пес ме, уз следеће: Јана Јазова,
„Јун и“; Љуба Касарова, „Кос идба“; Јорд ан Стубел, „Миш и учен иц и“, „За столом дед а
сеђаше“, „Добро дош ла“; Елин Пел ин, „Врапчево пис мо“; Симон Јенко, „Мат и“.

Јана Јазова
Јана Јазова (1912–1974) је једна од најпознат ијих бугарс ких пес ник иња двадесетог век а.
НАЗАД

Јуни (Юни) – ИД, 3: 11 (1935).

Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанка Максимовић је као прево
дил ац поезије нас туп ил а 1934. превод има по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и Кал и
не Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове песме, уз следеће: Љуба Касарова,
„Косидба“; Јордан Стубел, „Миши ученици“, „За столом деда сеђаше“, „Добро дош ла“;
Елин Пел ин, „Врапчево писмо“; Лучезар Станчев, „Хор коледара“; Симон Јенко, „Мати“.

Иван Рудников
Иван Рудн иков је псеудон им бугарског писца за дец у, омлад ин у и одрас ле. Ивана Стефа
нова Тодорова (1921). У ОКТ 1967. Д. Макс имовић о њем у пише: „Пес ник Иван Рудн и
ков је рођен 13. септембра 1921. у Мих аи ловг раду у Бугарској. Мајка му је бил а Српк иња
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родом из Бран ичева где је служ ил а као учитељица кад се удал а за Бугарина, Стефана
Тодорова, адвок ата, пријатеља Југос ловена, школованог у Заг ребу. Дед пес ников по
мајц и, Радован Пант ић, био је једно време учитељ у Беог раду.
Иван Рудн иков акт ивно пише и штампа у књижевн им лис товима и часоп ис има, као
и у лис товима за дец у и омлад ин у. <Овде је у штампању, вероватно техн ичком греш ком,
део текс та исп уштен. Ми белеш ку и даље пренос имо дос ловно онако како је штампана>
Редован <иза ове реч и, у следећем ретк у стоји: > ској. Касније узима учеш ћа у ант ифаш и
стичком пок рет у отпора. Год ине 1945. одл ази као добровољац, војн и доп ис ник 23. пе
шад ијс ког пук а са Првом бугарс ком арм ијом у Мађарс ку.
Иван Рудн иков акт ивно пише и штампа у књижевн им лис товима и часоп ис има, као
и у лис товима за дец у и омлад ин у. Редован је члан Савеза бугарс ких пис аца. Изд ао је
ове књиге: ’У име мира’, пес ме (1951), ’На широком фронт у’, пес ме (1953), ’Пут у живот’,
песме за омлад ин у (1953), ’Коњаник кроз пустињу’, песме (1957), ’Звезде над Копрившни
цом’ (1962), ’Једрил ице крај Китена’, песме (1964), ’Гора славуја’, песме (1966), ’Два гус ла
ра’, проза (1966), ’Разбијен и бункери’, пес ме (1967).
Рудн иков је нап ред ан пес ник, поборн ик зближења међу свима Јуж ним Словен има.“
<Стр. 9>
Те исте год ине, у ЗМ наша пес ник иња објав љује следећу белеш ку: „Пес ник Иван
Рудн иков је рођен 13. септембра 1921. у Мих аи ловг раду у Бугарс кој. Мајк а му је бил а
Српк иња, родом из Бран ичева.
Заврш ио је правн и фак ултет у Софији. Још од ране младос ти припад а нап редном
омлад инс ком пок рет у у Бугарс кој.
Иван Рудн иков акт ивно пише и штампа у књижевн им лис товима и часоп ис има, као
и у лис товима за дец у и омлад ин у. Редован је члан Савеза бугарс ких пис аца.
Рудн иков је нап ред ан пес ник, поборн ик зближења мећу свима Јуж ним Словен има.“
<Стр. 143>
До нас је, зах ваљујући љубазности професора Филолошког факултета у пензији др Пере
Половине, дош ло још једно сведочанство о лепом однос у наше песник иње према овом бу
гарском писцу. Реч је о „Изјави“ коју је Д. Максимовић предала др Пери Половини, тада
шњем продекан у Филолошког фак ултета у Беог раду, рад и рег ул исања нап лате школарине
за држављанина Бугарске, сина Ивана Рудникова. Тај текст гласи: „Отац Стефана Рудни
кова, студента Филолошког фак ултета у Беог раду, бугарски песник Иван Рудников, пише
и на српскох рватском језик у, јер му је мати Српк иња, родом из пожаревачког краја. Иван
Рудников је неке прозне текстове на нашем језик у објављивао у ’Нин у’ и ’Илустрованој
пол итици’. Његове песме, које увек пише на бугарском, превод ила сам и махом објавила у
Браничеву, пожаревачком часопис у, а дечје у ’Мал им новинама’ из Сарајева.
Иван Рудн иков ужива углед, као пес ник, у својој зем љи.
30. IX 1972.
Дес анк а Макс имовић
у Беог раду
Генерал а Жданова 16/1“ <Факс им ил пред ат на чување Задужбин и Дес анке Макс и
мовић, однос но Народној библио тец и у Беог раду>
НАЗАД

МуленРуж(Му лен Руж) – окТ, 9: 13 (1967).

НАЗАД

Неизбежност(неизбежно) – окТ, 9: 13 (1967).

НАЗАД

НАЗАД

Телеграм(Телеграма) – БРан, 55: 2/3 (1967).
песни ково прези ме погрешно штам па но: Руди ков.
Мумија(Му мин та) – БРан, 55–56 (1967).

песниково презиме погрешно штампано: Рудиков.

НАЗАД

Харфа(арфа) – БРан, 57–58 (1967).
песниково презиме погрешно штампано: Рудиков.
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НАЗАД

Графика(Гра фи ка) – БРан, 58–59 (1967).

песниково презиме погрешно штампано: Рудиков.

НАЗАД

Певачевасудба(Съдбата на певеца) – ЗМ, 143: 5 (1967).

НАЗАД

Пролећновиђење(пролетно видение) – ЗМ, 143: 5 (1967).

НАЗАД

Малиродољуб(Малкиа родолюбец) – МШ, 1: 167 (1967).

НАЗАД

Рибарскемреже(Рибарски мрежи) – МШ, 1: 167 (1967).

НАЗАД

Накеју(на кея) – МШ, 12: 169 (1967).

НАЗАД

Чудноватодрвце(Волшебно дървче) – ВС, 16: 6 (1972).

НАЗАД

Волшебник(Чаробник) – Мн, 7: 846 (1972).

Блага Димитрова
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој спис атељиц и пише: „Рођена у Белој Слат ин и
1922. Заврш ил а славенс ку филолог ију на Софијс ком универзитет у, кас није стиче виш и
степен образовања у инс тит ут у ’Макс им Горк и’ у Мос кви. Пос ледњих год ина двап ут је
посет ил а Демок ратс ку реп ублик у Вијетнам што је оставило дубоког и лепог трага у
њеном стварал аш тву.
Збирк а пес ама: ’Пес ме за вож да’ 1950, ’Пес ме домовин и’ 1954, ’Под отворен им не
бом’ 1956, ’До јут ра’ 1959, 1960, ’Свет у шац и’ 1962, поеме ’Љиљана’ 1959, 1964, 1967,
’Експед иц ија у сут раш њи дан’, ’Обратно време’ 1966, ’Осуђен и на љубав’ 1967, ’Трен у
ци’ 1968, ’Страш ни суд’ 1969, пес ме о Вијетнам у.
пи ше и прозу. Рома ни су јој ’пу та ње к себи’ и ’Заокрет’.
превођена је на стра не јези ке.“ <Стр. 106>
НАЗАД

Дозив(Вик) – пРБ, 107 (1971).

НАЗАД

Једнареч(една дума) – пРБ, 108 (1971).

НАЗАД

Рањеник(Ранен) – пРБ, 109 (1971).

НАЗАД

Љубав(любов) – пРБ, 110 (1971).

НАЗАД

Џунгла(Джунгла) – пРБ, 111 (1971).

НАЗАД

Труднажена(Бременна жена) – пРБ, 112 (1971).

НАЗАД

Свет лећимлаз(Све теща струя) – пРБ, 113 (1971).

НАЗАД

Arspoetica – пРБ, 114 (1971).

НАЗАД

Надпогинулиммладићем(към за ги на лия мла деж) – пРБ, 115 (1971).

НАЗАД

Материнство(Ма й чинство) – пРБ, 116 (1971).

НАЗАД

Виет-нам(Виет-нам) – пРБ, 117 (1971).

НАЗАД

Кининовапилула(Хи ни нов хап) – пРБ, 118 (1971).

НАЗАД

Котаричар(кошни чар) – пРБ, 221 (1971).

НАЗАД

Виетнамскират(Виет намската вои на) – пРБ, 120 (1971).

НАЗАД

Надноворођенчетом(към новородено то) – пРБ, 121 (1971).
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Бугарскакрв(Българска кръв) – БаГ, 19: 144 (1971); пРБ, 122 (1971).
у БаГ објављена под заједничким насловом „Четири бугарске песникиње“ са: Јелисавета Багрјана, „Бисер“; Дора Габе, „невидљиве очи“; Станка пенчева, „Моја власт“.

НАЗАД

Загрљај(прегръдка) – пРБ, 123 (1971).

НАЗАД

Свомоцу(на ба ща ми) – пРБ, 124 (1971).

Невена Стефанова
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој спис атељиц и пише: „Рођена у Софији 1923.
Збирке пес ама су јој: ’Без имена’, поема 1945, ’Пес ме’ 1948, ’Лето у пус тињи’ 1951,
’Штит мира’, поема, 1952, ’Гласови равн ице’ 1954, ’Пес ме’ 1957, ’Нове пес ме’ 1963, ’Пи
сма и пес ме’ 1967, ’Поезија’ 1968.“ <Стр. 126>
НАЗАД

На обали (На брега) – ПРБ, 127 (1971).

НАЗАД

Киша над Паризом (Дъжд над Париж) – ПРБ, 128 (1971).

НАЗАД

Балон (Балонче) – ПРБ, 129 (1971).

НАЗАД

Материнство (Май ч инс тво) – ПРБ, 130–131 (1971).

НАЗАД

Свакоме од нас (Към всек и от нас) – ПРБ, 127 (1971).

Људмила Исајева
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој спис атељиц и пише: „Рођен а у Шумен у 1926.
год ине.
Збирке пес ама: ’Срце говори’ 1957, ’Лирс ка биог рафија’ 1963, ’Истина’ 1967, ’Не до
звол ите свет у да остари’.“ <Стр. 134>
НАЗАД

Пробуђење(овбуждане) – пРБ, 135 (1971).

НАЗАД

Седмиконтинент(Седмиит континент) – пРБ, 136 (1971).

НАЗАД

Предосећање(предчувствие) – пРБ, 137 (1971).

НАЗАД

Друга(Другата) – пРБ, 138 (1971).

НАЗАД

Женскиодговор(Женскиит отговор) – пРБ, 139 (1971).

НАЗАД

Прелудиј(прелюдий) – пРБ, 140 (1971).

Лијана Даскалова
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој спис атељиц и пише: „Рођена у Перуш чиц и
1927. Гимназиј у заврш ил а у Перн ик у (Дим ит ров у), а право у Софији.
Почел а је штампат и год ине 1948. Збирке пес ама: ’Кад а се маш те остваре’ 1953, ’Бе
лајата’ 1954, ’Признање’ 1957, ’Пес ме за тебе’ 1959, ’Нит и’ 1961, ’Вол им овај град’ 1964,
’Трачанк а’ 1964, ’У оглед алу’ 1966, ’И нац рта њезин осмех’ 1967, ’Прс тење’ 1968, ’Ро
мант ичн и порт рет и’ 1968, ’Руже’ 1969.
Објавил а је и две збирке пес ама за дец у.“ <Стр. 142>
У ПРБ транс крипц ија пес ник ињиног имена није бил а усклађена са наш им право
писом: Лиа на.
НАЗАД

Пес ма у лила (Стихот ворен ие в лил аво) – ПРБ, 143–144 (1971).
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„Јасамземна.Каосо“(„аз съм земна. ктъто сол“) – пРБ, 145 (1971).

НАЗАД

Срце(Сърце) – пРБ, 146–147 (1971).

НАЗАД

Мајка(Майка) – пРБ, 148 (1971).

НАЗАД

Портретбабин(пор трет на баба) – пРБ, 149–150 (1971).

Станка Пенчева
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој спис атељиц и пише: „Рођена у Сливн у 1929.
Збирке пес ама: ’Пунолетност’ 1951, ’Затегн ута струна’ 1957, ’Птичји кладенац’
1960, ’Васељена’ 1964, ’Зем ља ват ре’ 1965, ’Горк а битк а’ 1966, ’Јабучар’ 1967, ’Јесењи сјај’
1968, ’Моја власт’ 1970.“ <Стр. 152>
НАЗАД

Мојавласт(Моята власт) – БаГ, 18: 144(1971); пРБ, 153 (1971).
у БаГ објављена под заједничким насловом „Четири бугарске песникиње“ са: Јелисавета Багрјана, „Бисер“; Блага Димитрова, „Бугарска крв“; Дора Габе, „невидљиве очи“.

НАЗАД

Јесењаприча(есенна приказка) – пРБ, 154–155 (1971).

НАЗАД

Редов(Редник) – пРБ, 156 (1971).

НАЗАД

Жене(Жени) – пРБ, 157 (1971).

НАЗАД

Глад(Глад) – пРБ, 158 (1971).

НАЗАД

Рука(Ръцете) – пРБ, 159–160 (1971).

НАЗАД

Материнство(Майчинство) – пРБ, 161 (1971).

НАЗАД

Бесмртножито(Безсмъртно жито) – пРБ, 162 (1971).

НАЗАД

„Лепо је да се све сврши на време“ („Хубаво е да се свърши на време“) – пРБ, 163

НАЗАД

„Кара-Танасе,хајдучиноцрна“(„кара-Танас, хайдутино черен“) – пРБ, 164 (1971).

НАЗАД

Светлећипепео(Светъщта пепел) – пРБ, 165 (1971).

(1971).

Љиљана Стефанова
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој спис атељиц и пише: „Рођена у Софији 1929.
Збирке пес ама: ’У Мос кви’ 1952, ’Кад а нам је двадесет год ина’ 1956, ’Свет који во
лим’ 1958, ’К вама идем’ 1961, ’С тобом у поход’ 1961, ’Не одл ази, дане’ 1965, ’Љубав и
патња’ 1967, ’Сунце ме цел ива’ 1970.
Избор песама јој је преведен на руски.“ <Стр. 168>
НАЗАД

Итрајелето(продължава лятото) – пРБ, 169 (1971).

НАЗАД

Хоћудаверујем(аз искам да ти вярвам) – пРБ, 170 (1971).

НАЗАД

Закаснеларазмишљања(Закъснели расъждения) – пРБ, 171–172 (1971).

НАЗАД

Реке(Реки) – пРБ, 173–174 (1971).

НАЗАД

Неодлази,дане(неси отивай, ден!) – пРБ, 175–176 (1971).

НАЗАД

Двеподве(Две по две) – пРБ, 177–179 (1971).
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Вања Петкова
Вања Петкова је псеудон им Ваље Сад ик. У ПРБ Десанка Максимовић о бугарској песни
кињи пише: „Рођена у Софији 1942. г. На Софијс ком универзитет у заврш ил а бугарс ку
филолог иј у.
Збирке стихова су јој: ’Славн и вет рови’ 1965, ’Курш ум и у пес ку’ 1967, ’Прив лач
ност’ 1967, ’Греш ница’ 1969, ’Предс казање’ 1970. Превел а је Антолог ију арапс ке поезије
и изд ал а је.
Пес ме које превод имо узете су из пос ледње књиге и зборн ик а ’Поезија’ за 1961. и
1968. год ин у и из збирк и које се сад штампај у.“ <Стр. 188>
НАЗАД

Случајностинема(няма случайност) – пРБ, 189 (1971).

НАЗАД

Кристал(кристал) – пРБ, 190 (1971).

НАЗАД

Волиметако...(обичай ме така) – пРБ, 191 (1971).

НАЗАД

Сириус(Сириус) – пРБ, 192–193 (1971).

НАЗАД

Жеља(Желание) – пРБ, 194–195 (1971).

НАЗАД

Наочевомгробу(на бащиния гроб) – пРБ, 196–197 (1971).

НАЗАД

Мојаземљаибол(Моята земя и болка) – пРБ, 198–199 (1971).

НАЗАД

Легенда о Ропотаму и лепоти (легенда за Ропотао и красотата) – пРБ, 201–202

(1971).

Надја Кехлибарева
У ПРБ Дес анк а Макс имовић о бугарс кој пес ник ињи пише: „Рођена 1933. у Софији, али
је дет ињс тво провел а у Варн и. Заврш ил а је франц ус ку и рус ку филолог ију на Софијс ком
универзитет у. Рад ил а као професор гимназије. Сад је ред актор <уредн ик> за поезиј у у
изд авачком преду зећу ’Бугарс ки пис ац’, у Софији.
Збирке пес ама: ’Моје море’ 1960, ’Остан и, љубави’ 1965, ’План ина моћн их’ 1965,
’Вет рови над зал ивом’ 1970, ’Нем ири трај у дуго’ 1970. Две књиге за дец у, ’Шарен и ста
клић и’ и ’Глобус прича’ наг рад ио Цент ралн и ком итет Савеза Дим ит ровс ке народне
омлад ине.“
НАЗАД

„Стојидевојчицанапеску“(„Стои момиче на пясъка“) – пРБ, 183 (1971).

НАЗАД

Домовина(Родина) – пРБ, 184–185 (1971).

СЛОВЕН АЧК И ПЕСНИЦИ
С обзиром на то да је словеначк а књижевност бил а део нас тавн их прог рама из матерњег
језик а и књижевнос ти и у школ ама Србије и Црне Горе, пес ниц и које је Десанк а Макс и
мовић превод ил а су махом познат и и нашој најш ирој читал ачкој публиц и. Због тога не
би било рац ионално о њима дават и кратке биог рафс ке информац ије как ве се дај у о пе
сниц има из стран их књижевнос ти.
Из фундаменталних посебних издања дела појед иних писаца и из већих антологијских
избора словеначке поезије у мног им школс ким изд ањима, у читанк ама и разл ич ит им
приручн иц има за учен ике и нас тавн ике преш тампаван и су и превод и Дес анке Макс и
мовић. Пош то немај у посебног текс толош ког значаја, из техн ичк их разлога, под ац и о
њима у Напоменама по правилу нис у укључ иван и.
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Кад је једно изд ање више пута понав љано, а притом нис у вршене ник ак ве текс толо
шке измене, у Напоменама се навод и само једанп ут (по правилу, прво и пос ледње издање
за пес ник ињина живота).
Превод и Десанке Максимовић из словеначке поезије су по нек им својим карактери
стикама особен и у однос у на већ ин у њен их остал их песничк их превода. Та особеност је
проистицала, пре свега, из чињенице да је словеначка књижевност била део књижевности
народа у оно време заједн ичке државе, а испољавал а се како у избору дел а и фрек вентно
сти издања појед иних писаца (оних који су бил и укључени у школске наставне прог раме),
тако и у нач ин у превођења. Ово пос ледње се свело на то да се веома чес то, нароч ито у
изд ањим а која су приређив ал и стручњ ац и из Словен ије – суж ав ај у пое тс ко-уметн ич
ки захтеви превод иоц у. Из следећа два цитата може се разјас нит и о чем у је зап раво
реч. Наи ме, у напомен и на крај у књиге својих превод а Жупанч ичеве поезије, објав ље
не 1961. у изд ању Српс ке књижевне задруге (у сарадњи са Јос ипом Видмаром), Дес анк а
Макс имовић саопш тава: „За ово изд ање, у договору са сас тав љачем, превод ил ац је Жу
панч ичеве пес ме превод ио ритмованом прозом, како би се паж ња нашег читаоца што
је мог уће више обрат ил а на ориг иналн и текст.“ У Прос вет ином избору из Прешернове
поезије 1968, сач ињеном од превод а Дес анке Макс имовић, у напомен и на крај у књиге
је објаш њено: „Препеване су све оне пес ме које у препев у нис у губиле тачност мис ли и
израза. Остале (’Сонетн и венац’, ’Сонет и нес реће’ и друге) дате су (због немог ућнос ти
тачног препева) у тачном пое тс ком преводу који је истак ао лепот у мис ли вел иког пе
сник а, а сву лепот у пес ничког израза читал ац ће осет ит и у акцентованом ориг иналу.“
Могло би се рећ и да је наји нтензивн ије и најп лодонос није бав љење Д. Макс имо
вић словеначком поезијом прот ицало током педесет их и, нароч ито, шездесет их год ина
ХХ век а. Веома су значајна њена превод ил ачк а остварења у посебн им изд ањима на на
шем језик у поезије Ф. Прешерна, А. Ашкерца, О. Жупанч ича, и нароч ито њен превод
двотомне Антол огије словеначке пое зије, објав љене 1961. год ине у изд ању Српс ке књи
жевне задруге (огроман је њен удео и у школс ком Прос вет ином једнотомном изд ању
Антологије словеначке пое зије из 1968. год ине). То су књиге из којих су се са словеначком
поезијом упознавале генерац ије и генерац ије југос ловенс ких средњош кол аца, студе
ната књижевнос ти, као и пис аца са целок упног српс кох рватс ког језичког подручја.

Валентин Водник
Валент ин Водн ик (1758–1919).
НАЗАД

Вршац. Највиши глечер пос ле Триг лава (Vršac. Najv iši snežnik za Trig lavom) – АСП,

књ. 1, 19–21 (1961); АСППР, 32–35 (1968).
Д. Макс имовић је непос тојано а у лок ат иву од Вршац, вероватно, намерно задрж ал а,
да би избегла забун у због имена војвођанс ког град а Врш ца.

Франце Прешерн
Превод и Десанке Макс имовић из поезије Франца Прешерна (1800–1849), с обзиром на
то да је Прешерн у време кад а је она стварал а био већ добро познат и клас ик југос ловен
ских књижевнос ти, објав љиван и су пре свега у антолог ијс ким изборима и у књигама
његових изабран их дел а.
С обзиром на то да су у већ ин и тих изд ања аутори избора и приређивач и бил и друг и,
може се претпос тавит и да су мног и пес ник ињин и превод и Прешернових дел а рађен и
и по наруџбин и, што, разу ме се, ник ако не иск ључ ује и пес ник ињин у личн у заи нтере
сованост за Прешернов у поезиј у.
НАЗАД

Војничка(Soldaška) – пол, 1949, 3: 13153 (1949); СВ, 45–47

(1968). у пол је друга верзија превода, која гласи овако:
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Војничк а песма
Виш и ја сам од стопа пет;
адијо, драга, стари,
збогом и ви, другари!
Нап ун ио сам деветнаест,
виш и ја сам од стопа пет,
и пун сам снаге клете
од главе до пете.
Очинс ки доме! Здрав остај ту!
Ко није за што друго,
школе нек учи дуго,
нек а сед и жен и уз скут!
Јунак а мам и бој љут,
перо му нема чари,
за плуг не мари.
Учен их ред је запос тав љан,
бриге, од горих горе,
јадног сељак а море;
војн ичк и сталеж свуд је знана:
војн ик живи с дана у дан;
јер цес ар му да пô хлеба,
и што још треба.
Дома нема, свуд му је дом,
обил ази зем ље лице,
због њега девојч ице
и жен ице нач ине лом,
отк ле оде, у дом у том
многа се не смеје више,
сузице брише.
Само једној драгој срце да,
тој драгој ч а с т је име,
та иде у бој с њиме,
гором где пут се јед ва зна,
и преко тврд их зид ина,
куд смрт јунак а брата
зове за свата.
Та, знам свак и мора умрет’,
наћ и ће свак смрт кој у
у пос тељи или бој у,
слом љена старост, млад и цвет. –
Виш и ја сам од стопа пет,
весело ћу живет и,
јуначк и – умрет и.
НАЗАД

НАЗАД

„Пес ма моја је сасуд твога имена“ („Pesem moja je posoda tvojega imena“) – АСП, књ. 1,
25 (1961); СВ, 129 (1968); СВСН, 81 (1973,1985). Из цик лус а Газел е.
„Коме је непозната жалосна истина да је волим“ („Žalostna komu neznana je resnica, de
jo ljubim“) – АСП, књ. 1, 27 (1961); СВ, 131 (1968) СВСН, 83(1973, 1985).
Из цик лус а Газел е.
545

ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ
НАЗАД

„С децом си се, драга, играл а лане, – време јури“ („Med otroc i si igrala, draga! lan i čas

hiti“) – АСП, књ. 1, 29 (1961); СВ, 133 (1968); СВСН, 85 (1973, 1985).
Из цик лус а Газел е.

НАЗАД

На растанку (K slovesu) – АСП, књ. 1, 31 (1961); СВ, 37 (1968); СВСН, 139 (1973, 1985).

НАЗАД

Моћ сећања (Sila spom ina) – АСП, књ. 1, 33 (1961); СВ, 39 (1968); АСППР, 44–45

(1968).

НАЗАД

Рибар (Ribič) – АСП, књ. 1, 37–39 (1961); СВ, 93–95 (1968); АСППР, 41–43 (1968);

СВСН, 135–137 (1973, 1985).
Варијанте, АСППР:
37
Страд аће, потон уће ја се бојим;

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Оргуљаш (Org lar) – АСП, књ. 1, 41–43 (1961); СВ, 97–99 (1968).
Глоса (Glosa) – АСП, књ. 1, 45–47 (1961); СВДП, 123–125 (1968); СВСН, 43–45 (1973,
1985).
Растанак од младости (Slovo od mladosti) – АСП, књ. 1, 49–51 (1961); СВ, 119–121

(1968); СВСН, 25–27 (1973, 1985).

НАЗАД

НАЗАД

Сонети несреће (Sonet je nesreče) – АСП, књ. 1, 53–62 (1961); СВ, 177–188 (1968);
АСППР, 46–51 (1968); СВСН, 29–40 (1973, 1985).
Врба – Прешерново родно село.
Песнику (Pevc u) – АСП, књ. 1, 65 (1961); СВ, 65 (1968); АСППР, 38–39 (1968); СВСН,

47 (1985).
Варијанте, АСП:
12
у прс има нос ит и или пак ао или небо?

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

Куда? (Kam?) – АСП, књ. 1, 67 (1961); СВ, 35 (1968); СВСН, 125 (1973,1985).
Сонетни венац (Sonetni venec) – АСП, књ. 1, 69–97 (1961); СВ, 137–165 (1968); СВСН,
89–117 (1973, 1985).
Леонора Естијанк а – нес рећна љубав Торк вата Тас а.
Хем – стари назив за план ин у Балк ан.
Само – кнез који је у VII век у ујед ин ио Словенце и Чехе. Држ ава му је обу х ватал а
прос тор од Чеш ке Горе до Јадранс ког мора. Суп ротс тавио се Герман има.
Пипин – франачк и краљ (714–768). Са германским Баварцима освојио и поробио Сло
венију, што представља почетак њеног ропства под Францима, односно Немцима.
Витовец – као нас илн ик изу зетне снаге Пегам, познат и и у словеначком фолк лору
команд ант војс ке пород ице Нељас и, потом војс ковођа Хабзбурговаца Јан Витовец,
који је у динас тичк им борбама ових пород ица харао Словен ијом. Порек лом је Чех.
„Било је, Мојсије, теби поверено“ („Bilo je, Mojyes! tebi naročeno“) – АСП, књ. 1, 99

(1961); СВ, 167 (1968); АСППР, 52–53 (1968).
У АСППР као део ове песме објављен је и превод песме „Када ученост лекара док уч и“.

НАЗАД

НАЗАД

„Очи су ми на њој у девојака колу“ („Oči bile pri nji v dek let so sred i“) – АСП, књ. 1,101
(1961); СВ, 169 (1968).
„Када ученост лекара докучи“ („Kadar predv id i učenost zdravn ik a“) – АСП, књ. 1,103

(1961); СВ, 171 (1968); АСППР, 52–53 (1968).
У АСППР објав љена као друг и део превод а пес ме „Било је, Мојс ије, теби поверено“.

НАЗАД

„Отвориће се небо о судњем дану“ („Odprlo bo nebo po sodnem dnev i“) – АСП, књ. 1,
105 (1961); СВ, 173 (1968).
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САДРЖАЈ
НАЗАД

Спомен на Андреја Смолеа (V spom in And reja Smoleta) – АСП, књ. 1, 107 (1961); СВ,
53 (1968).

НАЗАД

Здравица (Zdravljica) – АСП, књ. 1, 111–113 (1961); СВ, 49–51 (1968).

НАЗАД

Крштење на Савици. Увод. (Krst pri Sav ici. Uvod) – АСП, књ. 1, 114–119 (1961); СВ,

193–197 (1968); АСППР, 54–59 (Увод).
Варијанте, АСП, СВ:
29
могле, ник ако, глад непобед ива

НАЗАД

Струнама (Strunam) – СВ, 33 (1968); СВСН, 57 (1973, 1985).

НАЗАД

Морнар (Mornar) – СВ, 41–43 (1968).

НАЗАД

Железничка пруга (Od železne ceste) – СВ, 57–61 (1968).

НАЗАД

Невенчана мати (Nezakonska mat i) – СВ, 63 (1968).

НАЗАД

Јеврејка (Judovsko dek le) – СВ, 69–71 (1968); СВСН, 149–151 (1973, 1985).

НАЗАД

Љубавни лек (Zdrav ilo ljubezni) – СВ, 73–77 (1968).

НАЗАД

Водени дух (Povodn i mož) – СВ, 79–83 (1968).

НАЗАД

Поновна сахрана (Prekor) – СВ, 85–87 (1968); СВСН, 127–129 (1973, 1985).

НАЗАД

Неиструнуло срце (Neizt rohnjeno srce) – СВ, 89–91 (1968); СВСН, 131–133 (1973,

1985).

НАЗАД

Читачи звезда (Zvezdog ledom) – СВ, 103–105 (1968).

НАЗАД

Ново списатељство (Nova pisar ija) – СВ, 107–117 (1968); СВСН, 65–75 (1973, 1985).

НАЗАД

Memento mori – СВ, 189 (1968); СВСН, 41 (1973, 1985).

Фран Левстик
Поезиј у Франа Левс тик а (1831–1887) Дес анк а Макс имовић је, осим једне дечје пес ме,
превод ил а само за АСП.
У библиог рафији се навод и и пес ник ињин превод Левс тикове пес ме „Сен ич ина жа
лопојк а“ („Sin ičja tožba“), објав љене у часоп ис у (или лис ту) Мај 1956. (бр. 5, стр. 27).
Међут им, так ве публик ац ије нема у поп ис има наше период ике, нит и, разу ме се, у фон
довима наш их водећ их библио тек а. Због тога тај превод зас ад није укључен у изд ање
Цел ок упних дел а Дес анке Макс имовић.
НАЗАД

Сеничина жалопојка – ЗМ, 27: 5 (1956).

НАЗАД

Када дете хвата месец и звезде (Kadar otrok lov i luno in zvezde) – АСП, књ. 1, 123–125

(1961).

НАЗАД

Живи цвет (Živa cvet lica) – АСП, књ. 1, 127 (1961).

НАЗАД

Први пољубац (Prv i poljub) – АСП, књ. 1, 129 (1961); АСППР, 62–63 (1968).

НАЗАД

Уздисаји (Vzdih ljaji) – АСП, књ. 1,131 (1961).

НАЗАД

Две утве (Dve otvi) – АСП, књ. 1,133 (1961).

НАЗАД

Краљ у бекству (Ubežni kralj) – АСП, књ. 1, 135–137 (1961).
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НАЗАД

Непријатељима (Sov ražnikom) – АСП, књ. 1, 139–141 (1961).

НАЗАД

У шуми (V gozdu) – АСП, књ. 1,143 (1961).

НАЗАД

Разни гласови (Razni glasov i) – АСП, књ. 1, 145 (1961).

Симон Јенко
Симон Јенко (1835–1869) је јед ан од пес ник а коме је Дес анк а Макс имовић међу први
ма пос вет ил а свој у превод ил ачк у паж њу: превод његове пес ме „Мат и“ објавил а је још
1935. год ине. Међут им, све остале његове пес ме превел а је за АСП.
НАЗАД

Мати (Mat i) – ЈЧЕ, 8: 10 (1935).
Иако своје прозне преводе објављује још од 1933, Десанк а Макс имовић је као прево
дил ац поезије нас туп ил а 1934. превод има по једне пес ме Доре Габе („Пст“) и Кал и
не Мал ине („Свирац“), и 1935. управо преводом ове пес ме, уз следеће: Јана Јазова,
„Јун и“; Љуба Кас аров а, „Кос идба“; Јорд ан Стубел, „Миш и учен иц и“, „За столом
дед а сеђаше“, „Добро дош ла“; Елин Пел ин, „Врапчево пис мо“; Лучезар Станчев, „Хор
колед ара“.
Ово је, дак ле, према досад познат им подац има, први објављен и превод Десанке Мак
симовић из словеначке поезије.

НАЗАД

Позив (Vabilo) – АСП, књ. 1, 149 (1961).

НАЗАД

„Ископао сам дубоку јаму“ („Skopal sem globoko jamo“) – АСП, књ. 1, 151 (1961).

НАЗАД

„Слабо је жмиркала свећа“ („Slabo sveča je brela“) – АСП, књ. 1, 153 (1961).

НАЗАД

„Мирно си ми десну дала“ („Mirno desno si mi dala“) – АСП, књ. 1, 155 (1961).

НАЗАД

„Гледај звезде како блеште“ („Glej jih, zvezde, kak bleščio“) – АСП, књ. 1, 157 (1961).

НАЗАД

Слика (Obrazi) – АСП, књ. 1, 159–161 (1961).

НАЗАД

По растанку (Po slovesu) – АСП, књ. 1, 163 (1961); АСППР, 68–69 (1998).

НАЗАД

Увод (Uvod) – АСП, књ. 1, 165 (1961); АСППР, 66–67 (1998).

НАЗАД

Слике (Obrazi) – АСП, књ. 1, 167 (1961).

НАЗАД

„Кад се сунце родило“ („Ko je sonce vstalo“) – АСП, књ. 1, 169 (1961).

НАЗАД

„Зелен-маховина обраста“ („Zelen mah obrasta“) – АСП, књ. 1, 171 (1961).

НАЗАД

„Кад заспим у смрти“ („Ko zaspal bom v smrt i“) – АСП, књ. 1, 173 (1961).

НАЗАД

„Лежи поље равно“ („Leži polje ravno“) – АСП, књ. 1, 175 (1961).

НАЗАД

На гробовима (Na grobeh) – АСП, књ. 1, 177 (1961); АСППР, 72–73 (1998).

НАЗАД

Трострука несрећа (Trojno gorje) – АСП, књ. 1, 179 (1961).

НАЗАД

Моје сузе (Moje solze) – АСП, књ. 1, 181 (1961).

НАЗАД

Словеначка историја (Slovenska zgodov ina) – АСП, књ. 1, 183 (1961).

НАЗАД

На избор (Na zbiranje) – АСП, књ. 1, 185 (1961); АСППР, 75 (1998).

Варијанте, АСП:
12
мало над зем љом кућу ћеш стећ и.

НАЗАД

Гори (Gôri) – АСП, књ. 1, 187 (1961).
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Јосип Стритар
Поезиј у Јос ипа Стритара (1836–1923) Д. Макс имовић је превод ил а само за АСП.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

„Уз прозор смо ћутке били ослоњени“ („Pri oknu sva molče slonela“) – АСП, књ. 1, 191
(1961).
„Људи, зашто седимо ту спокојно?“ („Možje, zak aj sed imo tu pokojno“) – АСП, књ. 1,
193 (1961).
„Ви ми хоћете хришћани да будете?“ („Vi hočete mi bit i kristijan i?“) – АСП, књ. 1, 195

(1961).

НАЗАД

„Тмине по мојим стазама су пале“ („Teme po pot ih mojih su nestale“) – АСП, књ. 1, 197

(1961).

НАЗАД

„Света је некад била, сад празна је реч пријатељ“ (Sveto je bilo negdaj, zdaj prazno ime

je prijatelj) – АСП, књ. 1, 199 (1961).

Симон Грегорчич
Поезиј у Симона Грегорч ича (1844–1906) Д. Макс имовић је, осим пес ме „Соч и“, прево
дил а само за АСП. У Змају 1956, уз превод Грегорч ичеве пес ме, у белеш ци она саопшта
ва: „Симон Грегорч ич је словеначк и пес ник из доба романт изма, кад а је Словен ија бил а
под Аустријом. У пес ми ’Соча’ он на сликовит нач ин прориче да ће доћ и једном дан сло
боде, и устанак народ а поред и с набујалом Сочом, која се изл ива из корита и униш тава
неп ријатеља.“ <Стр. 7>
НАЗАД

Сочи (Soč i) – ЗМ, 1956, 7: 3 (1956); АСП, књ. 1, 219–221 (1961).

У основн и текст књиг е укључ ујемо стариј у публик ац иј у, која, додуше, нос и на
слов „Соч а“, али је као прев од ориг ин ал а комп летн ија. Тај прев од је потп ис ан као
„препев“.
Прозни превод из АСП глас и:

Сочи
Дивна си, бис тра план инс ка кћери,
у чедној, природној лепот и,
кад а ти прозрачн их дубина
олује мрачне бес не мут и,
дивна си, план инс ка кћери!
Твој ток је живах ан и лак
као ход девојак а с план ине;
јас на си као горс ки зрак,
и звон иш као пес ма снаж на
план инс ке омлад ине, –
дивна си, план инс ка кћери!
Вол им да ти глед ам тал асе бодре,
тал асе те зеленомодре:
тамно зелен ило план инс ких трава,
и ведро вис ина плаветн ило
слило се лепо у њима;
са росе плавога неба,
са росе зелен их план ина
ту си лепот у пил а, –
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дивна си, план инс ка кћери!
Ти си ми познан ица предрага:
кад с горс ких дош ум иш дубрава,
од куће ми се пос лана чин иш,
да донесеш ми мног и поздрав мио, –
Бог те прим ио ту сред равн ица!...
Тако глас но, мило шум иш,
како чврс то, крепко скак ућеш
док ле кроз горе још пут те вод и!
А кад а дох уч иш у равн ице,
заш то те жива радост мине?
Што пужеш уморно и пол ако,
заш то су сетн и моји глас и?
Да ли се рас тајеш теш ко од брд а,
од колевке својих тал ас а?
Или знаш да течеш крај гробова,
гробова словеначк их стан иш та?
Зато двос труко ваљд а пат иш!
У томе болу сетна и спора,
огромна ми се суза чин иш,
али и као суза – дивна!
Дивна си, бис тра план инс ка кћери,
у чедној, природној лепот и,
кад а ти прозрачн их дубина
див ље олује бес не мут и!
Али, ах, сиротој теби прет и
вихор грозан, вихор страшан;
дох ујаће с топ лога југа,
бес неће преко плодне равн и
кој у брзац и твоји поје, –
јаој, далеко није тај дан!
Над тобом биће јас ан свод,
а око тебе оловн и град
и дажд крвав и суза поток
и муња и гром – ох, битк а врел а!
Туд а ће сећ и оштар чел ик,
и ти ћеш ми крвава тећ и:
крв наша ће те појит и,
неп ријатељс ка мут ит и!
Тад а се сет и, бис тра Сочо,
што топ ло срце ти поруч ује:
Што буде прич уване воде
у облац има твога неба,
што је у горама твојим буде,
што буде у цветн им равн ицама,
изруч и тад а све на дан,
нарас ти, уск ип и у страшан ток!
Не стис кај се у обал а меће,
срд ита преко уставе прећ и
и туђинце зем ље нам гладне потоп и
на дно узаврел их тал ас а!
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НАЗАД

Натрагупланинскирај(Nazaj v planinski raj) – аСп, књ. 1, 205–207 (1961); ЗМ, 205–207:

10 (1967).
паралелно са оригиналом, превод је у ЗМ објављен у рубрици „учимо словеначки“.
превод је у потпису окарактерисан као „препев“.
Варијанте, аСп:
24 натраг у планински рај! <ово је вероватно техничка грешка у штампању, јер
је у оригиналу, с леве стране штампан паралелан стих: Ne vprašajte za kaj!>

НАЗАД

Његанема!(Njega ni!) – аСп, књ. 1, 203 (1961).

НАЗАД

Свадбаприроде(Narave svatba) – аСп, књ. 1, 209 (1961).

НАЗАД

Тименисунцесветло!...(Ti meni svetlo sonce!...) – аСп, књ. 1, 211 (1961).

НАЗАД

„Дивнаноћ“(Divna nič) – аСп, књ. 1, 213 (1961).

НАЗАД

Разведримузвездетамне!(Zjasni zvezde mu temne!) – аСп, књ. 1, 217 (1961).

НАЗАД

Покајничканоћ(V pepelnični noči!) – аСп, књ. 1,223–229 (1961); аСппР, 82–87 (1998).

НАЗАД

Наобали(Na bregu) – аСп, књ. 1, 231 (1961).

НАЗАД

Заолује(O ne vih ti) – аСп, књ. 1, 233–235 (1961).

НАЗАД

Мојцрниплашт(Moj čr ni plašč) – аСп, књ. 1, 237–239 (1961).

НАЗАД

Човеканикад!(Člo ve ka ni kar!) – аСп, књ. 1, 241–243 (1961); аСп пР, 88–91 (1998).

Антон Ашкерц
Преводе из поезије Антона Ашкерца (1856–1912) Д. Макс имовић је објав љивал а пре
АСП у беог радс ком (1952) и сарајевс ком (1954) изд ању Ашкерчевих пес ама: ОП и ОПЈ.
НАЗАД

Мојамуза(Moja muza) – оп, 33 (1952); оШ, 3 (1954).

НАЗАД

Трипутника(Tri je popotniki) – оп, 37 (1952).

НАЗАД

Бродар(Brodnik) – оп, 38–39 (1952); оШ, 4–5 (1954).

НАЗАД

Пролећу(Pomladi) – оп, 40 (1952).

НАЗАД

Миустајемо(Mi vstajamo) – оп, 41 (1952).

НАЗАД

Винскабајка(Vinska bajka) – оп, 42–43 (1952).

НАЗАД

Словеначкалегенда(Slovenska legenda) – оп, 49–52(1952); опЈ, 28–31 (1954).

у основни текст књи ге укљу чи ли смо стари ју пу бли ка ци ју, јер је сматра мо бољом.
Вари јан те, опЈ:
5
„Ти, душо божја, ко си“ пита ветар
27
пред зван ице неба, небес ки ветар
35
Зар данаш њег тек он прем ин у дне?
38
раш ирио вражје мреже;
73
И анђел и златн и летај у у круг,

НАЗАД

Атилаисловеначкакраљица(Atila in slovenska kraljica) – оп, 53–54 (1952).

НАЗАД

НаКалемегдану(Na Ka lemegda nu) – оп, 65 (1952); оШ, 18–19 (1954).

НАЗАД

Каменмеђаш(Mejnik) – оп, 115–116 (1952); аСп, књ. 1, 263–265 (1961); аСп пР,

94–97 (1998).
у оп и аСп пР наслов превода је „Међаш“.
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НАЗАД

Последњастража(Poslednja straža) – оп, 117–118 (1952).

НАЗАД

Стариград(Stari grad) – оп, 119–120 (1952); опЈ, 6–7 (1954).

НАЗАД

Бајрамскалегенда(Bajramska legenda) – оп, 121–122 (1952); опЈ, 38–40 (1954).

НАЗАД

Светица(Svetinja) – оп, 123–124 (1952).

НАЗАД

Свадбаулуговима(Savatba v logeh) – оп, 125–127 (1952); опЈ, 22–24 (1954).

НАЗАД

„Богузалеђима“– оп, 128–131 (1952).

НАЗАД

Радниковапесмаоугљу(Delavčeva pesem o premogu) – оп, 132–135 (1952).

НАЗАД

Зимскароманса(Zimska romanca) – оп, 139–140 (1952); опЈ, 35–36 (1954).

НАЗАД

Грешник(Grešnik) – оп, 146–148 (1952).

НАЗАД

Ја(Jaz) – оп, 149–151 (1952).

НАЗАД

Чашабесмртности(Čaša nesmrtnosti) – оп, 152–155 (1952).

НАЗАД

Бреме(Breme) – оп, 156–157 (1952).

НАЗАД

Сликаревасмрт(Slikarjeva smrt) – оп, 160–161 (1952).

НАЗАД

Мирза(Mirza) – оп, 170–173 (1952).

НАЗАД

Будаубраманскојкњижници(Budha v brahmanski knji n
cži) – оп, 174–175 (1952).

НАЗАД

Херкуловкип – оп, 189–190 (1952).

НАЗАД

Пегазимагарац(Pegaz in osel) – оп, 191–192 (1952).

НАЗАД

Рускосело(Roska vas) – оп, 199 (1952).

НАЗАД

Украјинскастепа(Ukrajinska duma) – оп, 200–201 (1952).

НАЗАД

Укупеу(V kupeju) – оп, 202–203 (1952).

НАЗАД

Угондоли(V gondoli) – оп, 204–205 (1952).

НАЗАД

Укрчмипредграђа(V premestni krčmi) – оп, 207–208 (1952).

НАЗАД

Ноћнамору(Noč na morju) – оп, 209 (1952).

НАЗАД

Јутроналагунама(Jutro na lagunah) – оп, 209 (1952); аСп, књ. 1, 253 (1961).
пошто је у оп превод, у скла ду са ори ги на лом, ри мован, док је у аСп, као двојезичном изда њу, дат са мо дослован, нери мован превод, у основном тексту на шег изда ња
обја вљу јемо овај први превод, иако је штам пан пре. Верзи ја из аСп гласи:

Јутро на лаг ун ам а
Између Градеж а и Оглеја
Све тихо широм и широм... Лаг уна спава...
О, како далеко доп иру очи,
пред а мном море непок ретно леж и...
Као бел и галеб наша лађа плови...
Рибари још полуглас но говоре.
И притом пок аже ко ћутке преко крова:
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онамо је увек обил ат лов.
Да не пробуде лаг ун у, боје се...
Прозрачно танк а магла је пок рива,
одева је као невес тинс ки вео;
под њим лаг уна лик сак рива свој
и јутарње чаробне снове снива.
Свеж поветарац однек ле подувк ује тихо...
И жудно срчем мирисе сол и;
живахн ије жил ама потече крв,
и груд и се слободн ије шире, диш у.
Све тихо... Тамо с острва, из чес те
сад излете птица нек а.
Пис ком трен утно узнем ири ваздух
и опет је нес та чак негде у даљин и.
Ај, шта то букт и тамо на вид ик у!
Иза тал ас а се крвав диже жар;
по неи змерној равн и одс јај ми трепт и...
Окупан се диже дана светли цар...
како му се златна круна прес ијава,
а он победонос ан глед а по сињем мору...
НАЗАД

НАЗАД

Свудамесрета(Povsod me srečava) – OP, 212–213 (1952).
Облаку(Obla ku) – оп, 216 (1952); аСп, књ. 1, 249 (1961).
пошто је у оп превод, у скла ду са ори ги на лом, ри мован, док је у аСп, као двојезичном изда њу, дат са мо дослован, нери мован превод, у основном тексту на шег изда ња
обја вљу јемо овај први превод, иако је штам пан пре. Верзи ја из аСп гласи:

Облаку
Под небом иде облак,
облак као птица лак;
над гором, над дол ином
гон и га северац јак.
Облач ићу бел и мој!
Пловићеш и над селом
у дол ин и дубокој тамо...
Пос тој над њом, пос тој!
На кућу усред сел а
са вис ине се обазри!
Зацело да пред кућом
тамо сад сед и неко.
Ако углед аш лице
у оквиру златне косе, –
знај у душ и сам га нос ио,
лик тај, нек ад а ја.
НАЗАД

Зора(Zarja) – оп, 217 (1952).

НАЗАД

Коса(Kosa) – аСп, књ. 1, 247 (1961).
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НАЗАД

Пос ледњи зраци (Poslednji zrak i) – АСП, књ. 1, 251 (1961).

НАЗАД

О, море!... (O morje!...) – АСП, књ. 1, 255–257 (1961).

НАЗАД

Поноћна путница (Ponočna potn ica) – АСП, књ. 1, 259–261 (1961).

НАЗАД

Крунисање у Загребу (Koronanje v Zag rebu) – АСП, књ. 1, 267–273 (1961); АСППР,

НАЗАД

Анка (Ank a) – АСП, књ. 1, 275–277 (1961).

НАЗАД

Кришна (Krišna) – АСП, књ. 1, 279–281 (1961).

98–103 (1998).

Иван Цанкар
Поезиј у Ивана Цанк ара (1876–1918) Д. Макс имовић је превод ил а само за АСП.
НАЗАД

„Из моје усам љене, горке младости“ („Iz moje samotne, grenke mladosti“) – АСП, књ. 1,
285 (1961); АСППР, 106–107 (1998).

НАЗАД

„Прош ла си мимо мога живота“ („Šla si momo mojega življenja“) – АСП, књ. 1, 286 (1961).

НАЗАД

„Мој пут не посипај мирисним ружама“ („Na mojo pot ne troši rož dišečn ih“) – АСП,

књ. 1, 288 (1961).

НАЗАД

„И диже се и шири врели видик“ („In dviga in šir i se vroče obzorje“) – АСП, књ. 1, 291

(1961).

НАЗАД

„У богатим кочијама се возе“ („V bogatih kočija se vozijo“) – АСП, књ. 1, 292–294 (1961).

НАЗАД

„Од улице до улице крстарим градом“ („Od ulic do ulic križem po mestu“) – АСП, књ. 1,

296 (1961).

НАЗАД

„Куда, о, куда оде моја младост?“ („Kam, o kam je šla moja mladost“) – АСП, књ. 1, 299

(1961).

НАЗАД

„Младић је видео ружу чудотворку“ („Fant je videl rožo čudot vorno“) – АСП, књ. 1, 300
(1961).

Драготин Кете
Драгот ин Кете (1876–1899) је пос тао предмет превод ил ачког интересовања Д. Макс и
мовић поводом прип ремања АСП.
НАЗАД

Зимска идила (Zimska idila) – АСП, књ. 1, 305 (1961).

НАЗАД

Затворени су њени прозорци (Zaprta su njena okenca) – АСП, књ. 1, 307 (1961).

НАЗАД

Лаокон (Laokoont) – АСП, књ. 1, 309 (1961).

НАЗАД

„Тамно је данас, ах, тако тамно“ („Temno je dane, ah, tako temno“) – АСП, књ. 1, 311

(1961).

НАЗАД

„Како се вијеш тихо, лако око града“ („Kak tiho viješ se, lahno, krog mesta“) – АСП, књ. 1,

313 (1961).

НАЗАД

„Како те волим, мој анђеле, како“ („Kako te ljubim, angel moj, kako“) – АСП, књ. 1, 315

(1961).

НАЗАД

На тргу (Na trg u) – АСП, књ. 1, 317–319 (1961); АСППР, 114–117 (1998).
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Повратак (Vrn itev) – АСП, књ. 1, 321 (1961).

НАЗАД

„Као лабуд белогруди полако“ („Kako labud belog rud i počasi“) – АСП, књ. 1, 323 (1961);

АСППР, 112–113 (1998).

НАЗАД

„А ти тек... ’Али нисам могао“ („In šel si ti... ’Toda nisam mogel“) – АСП, књ. 1, 325 (1961).

НАЗАД

„У тиху самоћу се краду, сијају“ („V tiho samoto se kradejo, sijejo“) – АСП, књ. 1, (1961).

НАЗАД

НАЗАД

Меланхоличне мис ли (Melanhol ične misli) – АСП, књ. 1, 329 (1961); АСППР, 118–119
(1998).
„Кад дође ноћ, другарица маште“ („Ko pride noč, sod ruga fantazije“) – АСП, књ. 1, 331

(1961); АСППР, 120–121 (1998).

НАЗАД

„О Боже свет лости, творче хармоније“ („O Bog svetlove, stvarnik harmonije“) – АСП,
књ. 1, 333 (1961).

Јосип Мурн
Јос ипа Мурна (1879–1901) Дес анк а Макс имовић је превод ил а за АСП.
НАЗАД

Сајам (Semenj) – АСП, књ. 1, 337 (1961).

НАЗАД

Власи (Vlah i) – АСП, књ. 1, 339 (1961); АСППР, 140–141 (1998)..

НАЗАД

Ко у ту безгласну ноћ (Gdo v bezglasno to noč) – АСП, књ. 1, 341 (1961); АСППР, 136–137

(1998).

НАЗАД

Снег (Sneg) – АСП, књ. 1, 343 (1961); АСППР, 134–135 (1998).

НАЗАД

Песма („Прелепа ноћ, пролећна ноћ“) Pesem („Prelepa noč, pomladna noč“) – АСП, књ. 1,

345 (1961).

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

Ах, ти борови (Ah, ti bor i) – АСП, књ. 1, 347 (1961).
Кад се дубраве мраче (Ko dobrave se mrače) – АСП, књ. 1, 349 (1961); АСППР, 124–125
(1998).
„Срце је жалосно и болно од стрепње“ („Srce je žalostno in bolno od tesnove“) – АСП, књ. 1,

351 (1961).

НАЗАД

Пелен (Pel in) – АСП, књ. 1, 353 (1961).

НАЗАД

Е, нећу вам преко пољана (Pa ne pojdem prek poljan) – АСП, књ. 1, 355 (1961); АСППР,

138–139 (1998).

НАЗАД

Српањ (Srpan) – АСП, књ. 1, 357 (1961).

НАЗАД

Иста (Enak a) – АСП, књ. 1, 359 (1961); АСППР, 126–127 (1998).

НАЗАД

Пес ма („Као ружа на пољани“) Pesem („Kako roža na poljani“) – АСП, књ. 1, 361 (1961).

НАЗАД

Чежња за невестом (Želja po nevesti) – АСП, књ. 1, 363–365 (1961); АСППР, 130–131 (1998).

НАЗАД

Ивањдан (Šent janževo) – АСП, књ. 1, 367 (1961); АСППР, 128–129 (1998).

НАЗАД

Пес ма о хељди (Pesem o ajd i) – АСП, књ. 1, 369–371 (1961); АСППР, 132–133 (1998).

НАЗАД

Ту је јесен и ми свадбујемо (Tu je jesen i mi se žen imo) – АСП, књ. 1, 373 (1961).
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Зима (Zima) – АСП, књ. 1, 375 (1961).

НАЗАД

Дош ло је време око Божића (Prišel čas je krog Božiča) – АСП, књ. 1, 377 (1961).

НАЗАД

Мис лио сам на прош ле дане (Mislil sem na prošle dni) – АСП, књ. 1, 379 (1961).

НАЗАД

Што тако жалостан, ћут љив и замиш љен (Kaj tak žalosten, tih i zam išljen) – АСП,

књ. 1,381 (1961).

Отон Жупанчич
Поезији Отона Жупанч ича (1878–1949) Д. Макс имовић је као превод ил ац пос вет ил а
вел ик у паж њу. Своје преводе Жупанч ичеве поезије објављивал а је у период иц и, у АСП,
као и у више посебн их изд ања избора из дел а вел иког словеначког пес ник а.
НАЗАД

Песниче, дужност знаш? (Veš, poet, svoj dolg?) – КЖ, 81: 3/4 (1949); ЖОПЈ, 32–33

(1954); ЖП, 217–219 (1961); ЖИД, 178–179 (1963); АСППР, 172–173 (1968); ЖЦ,
113 (1977); ЖЦИЦ, 67 (1989).
Варијанте, КЖ:
Зар немаш ни једн у реч?
2
8
кад се отме грл а звук
вучји чопор, урл ик
27
Варијанте, ЖОПЈ:
Нас лов: Пес ниче, знаш ли свој дуг
1	Пес ниче, да ли свој дуг знаш?
зареж ат и ко вук сам,
10
27
вучји чопор, урл ик
Варијанте, ЖЦ:
8
кад се отме из грл а звук,
12
зареж ат и између пећ ина.
чуће Блегаш, одјекн ут Крим
15
27
вучји чопор, урл ик,
Пош то је у свим варијантама у 27. стих у иза реч и „чопор“ запета, што је и према пра
вил има интерп ункц ије, вероватно, боље – може се претпос тавит и да је у текс ту који смо
узел и за основн и на том мес ту запета изос тав љена штампарс ком греш ком. Међут им,
како тај стих, у комe се, због препева, иначе, ориг иналн и словеначк и текст не пренос и
дос ловно, може гласит и и овако како гласи, приређивач је смат рао да у овом случају нема
пот ребе за ред акторс ком интервенц ијом.
У ЖП, чији је сас тав љач избора био Јос ип Видмар, Дес анк а Макс имовић на крај у
књиге саопш тава: „За ово изд ање, у договору са сас тав љачем, превод ил ац је Жупанч и
чеве песме превод ио ритмованом прозом, како би се паж ња нашег читаоца што је мог уће
више обрат ил а на ориг иналн и текст.“
Верзија у „ритмованој прози“ из ЖП глас и:

Знаш ли, песнич е, свој у дуж ност?
Знаш ли, пес ниче, свој у дуж ност?
Зар немаш ниједне реч и?
Бац и пес му у свет,
пес му за данаш њиц у,
ми ћемо је певат и за тобом.
Знам, о знам свој у дуж ност,
ту, у прс има, ме пече;
нек а ми се грло отвори,
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завићу као вук,
побауљке стаћу врх план ина,
шкрг утаћу и реж ат и између пећ ина...
Врх Мож ак ље ћу стат и,
урл икн ућу свој у пес му,
чуће је Блегаш,
одјекн уће њом Крим;
у све вет рове ћу је вргн ут и,
јед ан ће је однет и на Похорје.
Шумо и план ино пој,
силн и диж имо хук,
убога рајо, скуп љај се,
скуп љај се, скуп љај се, уза ме,
стару правду у мрак урл ич имо,
да ову зим у проу рл амо.
Биће пролећа још кад,
освитаће још те зоре,
тад ће вучји чопор
поћ и ловце да коље:
хитај низ Сав у, плови низ Драв у –
зуб за зуб, глав у за глав у.
У свом реферат у на симпозијум у поводом стогод ишњице рођења, одржаном у Љубља
ни 1978. год ине „Zadrege pri prevajanju Otona Župančiča v srbohrvaščino“ Д. Макс и
мовић саопштава да је ову Жупанч ичеву песму превод ил а три пута (како из реферата
проист иче, трећ и њен превод, који би могао бит и и трећа верзија, није објављен). Из
тог превод а цит ирал а је прву строфу. Она глас и:
Пес ниче, знаш ли свој дуг?
Заш то пос таде нем?
Заш то потон у у мук?
Довикн и свет у свем
реч над ахн ут у овим добом,
ми ћемо је певат и са тобом.
Вид и пес ник ињин коментар поводом превод а ове пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Župančiča v srbohrvaščino“).
НАЗАД

НАЗАД

Зелени Ђурђе (Zeleni Jurij) – ЖОПЈ, 42–43 (1954); ЖИЗ, 115 (1959); ЖИД, 209 (1963).
Варијанте, ЖОПЈ:
4
Главом климне – мрава се дигне (очигледно, штампарс ка греш ка)
18
налето опет бићу код вас.
У изд ању су превод и назван и „препевима“.
Језеро (Јezero) – АСП, књ. 2, 39 (1961); ЗМ, 321: 10 (1963).
Верзија у „ритмованој прози“ из АСП:

Језеро
Све часе дана који сводом журе
одблес кује оглед ало те воде,
све зоре у њу потапај у крило,
све звезде у њој бележе пут.
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Све што пос тоји у језеру има слик у:
горе, дрво и острво и звон ик,
облак и птица, пребеглице вис ина,
све удвос тручено из дубина глед а.
И језеро се игра са блес ком тим,
прел ива светлост и сенке,
и оку вечно je чудо; и док их глед амо,
уплел и смо себе у чар им снова...
НАЗАД

Дума(Duma) – Жп, 129–143 (1961); ЗМ, 204: 8–9 (1966); ЖЧоп, 123 (1981); ЖЦИД,
74–81 (1986).
у ЗМ је објављен само одломак из „Думе“ – под насловом „Домовино, гдe си“, и то
напоредо са словеначким текстом, у рубрици „учимо словеначки“.
Види песникињин коментар поводом превода ове песме (у нашем издању под насловом „Zadrege pri prevajanju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“).

НАЗАД

Успаванка(Uspavanka) – аСп, књ. 2,13 (1961); ЗМ, 348: 10 (1967).

НАЗАД

Пролећналађа(Pomlad na ladja) – аСп, књ. 2, 9–11 (1961).

НАЗАД

Брезаихраст(Breza in hrast) – аСп, књ. 2, 15 (1961).

НАЗАД

Првопролеће(Pr va pomlad) – аСп, књ. 2, 17 (1961).

НАЗАД

Подне(Poldan) – аСп, књ. 2, 19 (1961); Жп, 35 (1961); ЖИД, 71 (1963); ЖЧоп, 45

(1981).
Верзи ја у аСп гласи:

Подн е
дај мојој дес ниц и левиц у и стас,
дај мојој левиц и дес ниц у
повеш ћу те, вољен у робињу,
у мирно подне где се нише клас,
где мак вихори слободно,
и ветар, као no вод и,
кроз устал ас ан брод и лан...
Усред небес а, на божји длан,
на блис тави мишар je ceo,
тамо трепт и и не може ник уд...
О, голубице бел а,
у спарном буктању врел их поља,
ухваћена у врелу мреж у омаме,
куд а, куд а би хтел а?...
НАЗАД

Тихо, без речи (Tiho, brez besed) – АСП, књ. 2, 21–23 (1961); ЖП, 31–33 (1961); АСППР,

148–149 (1968); ЖЧОП, 39 (1981).
Варијанте, ЖЛ:
3
крај људ и;
6
мај мојој душ и ej a...
11
што у поноћ.
пун чезнућа
14
19
рек ао му: брате.
27
Не знам за њу ja!
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30
31
НАЗАД

НАЗАД

Њега ja не знам!
Знам само свој у срећу

Љубавна пес ма (Ljubavna pesem) – АСП, књ. 2, 25 (1961); ЖП, 29 (1961); ЖЧОП, 65
(1981).
Варијанте, АСП:
3
преко меке лед ине лебд и,
6
лет над оглед алом воде;
13
тајна je мис ао, гле,
16
a ипак све зем ље
Пољуби ме, загрли ме (Poljubi me, objemi me) – АСП, књ. 2, 27 (1961); АСППР, 146–147

(1968).

НАЗАД

У души ми je избледела јасна слика (V moji duši je jasna podoba zbledela) – АСП, књ. 2,
29 (1961); ЖП, 43–45 (1961); ЖИД, 81–82 (1963).
У АСП је друга верзија превод а oвe пес ме, која глас и овако:

У души ми je изблед ел а јасна слик а
у душ и ми je избледел а јас на слик а:
ти си избрис ал а из ње свој лик;
a у ритмовима ћеш ми тал ас авим живет и,
гле, пес ма те je собом у будућност понел а,
гле, пес ма с тобом побед ил а je време.
Биће заборав љене све твоје врш њак иње:
цветал а си, свен и, судбина je руж а;
остаће, сијаће само твоје лице,
неп рек идно младо како га глед ах ja.
Знал а си и сама? Ko дијамант усред злата
душом си младом обг рљена бил а;
Ja с тобом, ти са мном – миш љах – богат и смо,
лабуд а два – миш љах – заједно вес лај у,
истом љубав љу – миш љах – осветљен и.
О, прс тене мој златн и, сад а си без ока!
Дијамант ми je сјао, сад а je тама;
лабуд с лабуд ицом je хтео у небес а,
лабуд без лабуд ице пао je на тле.
Пут се дел и. Срце ће бит и без друга,
усам љено ће траж ит и стазе нове,
ко што се међ’ краш ким стењем вије рек а,
обу зме ли га радост, задес и ли га туга,
одс ад а све ће мирно поднос ит и.
Пут се дел и. Што срце сања
нек ти се исп ун и – греј се у љубави,
и кад а те доба негдање позове,
скриј се за спомен, и ко ja се зас меј...
НАЗАД

НАЗАД

Сусрет (Srečanje) – АСП, књ. 2, 31 (1961).
Меланхолија (Melanhol ija) – АСП, књ. 2, 33 (1961); ЖП, 55 (1961); АСППР, 150–151
(1968); ЖЧОП, 61 (1981); ЖЦИД, 63 (1986).
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НАЗАД

НАЗАД

С вечери (Zvečer) – АСП, књ. 2, 35 (1961); ЖП, 47 (1961); АСППР, 144–145 (1968);
ЖЧОП, 51 (1981).
Пош то су обе публик ац ије превод а из исте год ине, у основн и текст књиге уврш ћу
јемо онај из ЖП, јер нам се чин и за нијанс у бољим. Варијанте, АСП:
у вечерњи мир дун уо
11
14
ишла преко гробова драг их
16
Или из далек их самоћа
17
дош ла је пес ма сирота
Варијанте АСППР:
Haслов: Свечера
Тихо долази мрак (Tiho prihaja mrak) – АСП, књ. 2, 37 (1961); ЖП, 57 (1961); ЖЧОП,
59 (1981).

НАЗАД

Ноћна мелодија (Nočna melod ija) – ЖЧОП, 35 (1981).

НАЗАД

„Гробови урлају...“ („Grobov i tul ijo...“) – АСП, књ. 2, 41–43 (1961); АСППР, 160–161

(1968).

НАЗАД

„Тихо преко поља“ („Tiho čez polje“) – АСП, књ. 2, 45 (1961).

НАЗАД

„Сав свет уздише“ („Ves svet vzdihuje“) – АСП, књ. 2, 47–49 (1961).

НАЗАД

НАЗАД

„Шта си? Фантом? Изданак фантазије?“ („Kaj si? Fantom? Izrodek domišljije?“) – АСП,
књ. 2, 51–53 (1961).
Месечина (Mesečina) – АСП, књ. 2, 55–57 (1961); ЖП, 177–179 (1961); АСППР, 156–157

(1968).
У основн и текст књиге уврш ћујемо онај из ЖП, јер нам се чин и за нијанс у бољим.
Варијанте, АСП:
4
као слап слеђен што ћут и.
8
саг ибање у шумс кој чес ти.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Ноћни псалам (Nočn i psalem) – АСП, књ. 2, 59 (1961); ЖП, 85 (1961); ЖИД, 101–102
(1963); АСППР, 154–155 (1968); ЖЧОП, 63 (1981).
Варијанте, АСП:
1
Звезде журе кроз висок у поноћ.
2
тихе, златне;
7
тамо је цвеће:
9	Упут и још једном звездама око:
10
светла цес та
11
у бујне градове,
12
тамо чеж ње душа певај у.
Слушај доле: племена дрвећа
13
16
певај у химн у низина до небес а.
18
дах тајне:
19
ни радос ти,
24
бићеш харфа на којој Гос под свира.
Само ову ноћ (Samo to noč) – АСП, књ. 2, 61 (1961); ЖП, 193 (1961); ЖЦИД, 87 (1986).
Вечерња пес ма (Večema) – АСП, књ. 2, 63 (1961); ЖП, 63 (1961); ЖИД, 80 (1963);
ЖЧОП, 81 (1981).
Варијанте, АСП:
1	О, шумови вод а свечера
2
из даљине неп рек идн и!
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3	О, пес мо слапова складна
до у звездан и зад ив љен и мир!
4
сводови и сводови...
6
11
за једнос тавн и склад звук а
12
боре се без страс ти.
13	Неистец ив je извор,
14
ам се из себе хран и...
15	О, пес мо слапова складна
16
из даљине свако вече!
НАЗАД

Крај Кварнера (Ob Kvarnera) – АСП, књ. 2, 65–67 (1961); ЖП, 97–99 (1961); ЖИД,

76–77 (1963); АСППР, 162–165 (1968).
У АСП је посебна верзија превод а, која глас и:

Крај кварн ера
угљари су скин ул и капе,
погли главе и мол ил и се:
на врх у цес те дизао се крст
високо и широко
из камен итог краш ког тла,
a доле иза њега као опал што се прес ијава
стојало je море... и теби, море,
скин уо сам кап у ja.
Ти, море, још си лепше него свет и крст!
Још шире леж иш, још више стојиш,
ти грл иш зем љу, ти љубиш небо
и твоји тал ас и из даљине шуме,
као сребро крил а
узлетел их птица
поздрав љај у дрхтећ и
путн ик а из даљине...
Ти, море, старије си него свет и крст!
Све седе косе и браду имаш,
све дрхт иш као старац, и кад зас пиш,
као старац у сну шапћеш...
Страх људ и те није створио,
лицемерје ти није пок лон ило вел ичанс тво,
ти си од прад авн ина.
Ти, море, јаче си него свет и крст!
Ти не жел иш верн их крвн ик а,
без помоћн ик а одушев љен их
ти само у своје име мориш.
НАЗАД

Ковачка (Žebljarska) – АСП, књ. 2, 69–71 (1961).

Bиди пес ник ињин коментар поводом превод а ове пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“).

НАЗАД

Зимска (Zimska) – АСП, књ. 2, 73 (1961).

НАЗАД

Dies irae – АСП, књ. 2, 75–77 (1961); ЖП, 145–147(1961); ЖИД, 125–127 (1963); АСППР,

166–169 (1968); ЖЧОП, 139 (1981).
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Варијанте, АСП:
Црк ва
1
16
згрн ут и у црн буран облак,
Сиви пок ајн иц и, ћел ави пророц и
19
24
свак стоји, на вечност укована прил ик а:
Варијанте, ЖП:
16
згрн ут и у црн буран облак,
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Зелени шлем (Zelena čelada) – АСП, књ. 2, 79 (1961); ЖП, 167 (1961); ЖИД, 139–140
(1963).
У тексту из последњег издања (ЖИД), који доносимо као основни, исправљена je, пре
ма истоветном тексту из публикације ЖП, једна штампарска грешка у 14. стих у – уме
сто: код, сад а је: кад (према словеначком: kdaj).
Варијанте, АСП:
преко мрт ве зем ље језди спас...
20
21
И трес нуо je о тле зелен и шлем,
Наша реч (Naša beseda) – АСП, књ. 2, 81–85 (1961); ЖП, 167 (1961); ЖИД, 141–144
(1963); ЖЦИД, 89–91 (1986).
У текс ту из пос ледњег изд ања (ЖИД), који донос имо у књизи као основн и, према
истоветном текс ту публик ац ије из књиге ЖП, исп рав љене су три штампарс ке гре
шке – у 21. стих у, умес то: и јед ва смо знал и да je отк уцај срца, сад а je: и јед ва смо
знал и да ли je отк уцај срца (према словеначком ориг иналу: in komaj vedel i, če vtrip
srca); у 38. стих у, умес то: чит и, сад а je: чита; у 55. стих у, умес то: праведн их дивн их
снова што их je сањао дед, сад а je: прад авн их дивн их снова што их je сањао дед, (пре
ма словеначком: pradavn ih, divn ih sanj, ki ih je sanjal ded,).
Варијанте, АСП:
21
и јед ва смо знал и да ли je отк уцај срца 31 Осуђен и на мук у савет у народ а
36
развеј нас – плев у – што ме брига! –
37
Био je међ’ нама човек као зрно јед ар и здрав;
39
тако се задубио у тајн у нарав
нашега човек а, да ли je отис ак
40
46
о правд и и слобод и златн и сан;
56
прад авн их дивн их снова што их je сањао дед,
Варијанте, ЖП:
21
и јед ва смо знал и да ли je отк уцај срца
36
развеј нас – плев у – што ме брига! –
46
о правд и и слобод и златн и сан
прад авн их дивн их снова што их je сањао дед,
56
У тишини (V tišino) – АСП, књ. 2, 87–89 (1961); ЖП, 195–197 (1961); ЖИД, 165–166

(1963).
Варијанте, АСП:
нас лов: У тиш ин у
24
да кренем за тобом, јас на, чис та, верна.
31
кој у сам у словеначкој крутој робији изг убио –
Варијанте, ЖП:
нас лов: У тиш ин у

НАЗАД

Очајање (Obup) – АСП, књ. 2, 91–93 (1961); ЖП, 209–211 (1961); ЖИД, (1963); АСППР,

179–171 (1968); ЖЧОП, 85 (1981).

НАЗАД

Разговор у тами (Pogovor v temn in i) – АСП, књ. 2, 97–97 (1961); ЖП, 201–203 (1961);

ЖИД, 168–169 (1963); АСППР, 152–153 (1968).
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Варијанте, АСП:
Исп ред 2, 5, 6. и 7. строфе – по једна звездица и размак од претходне строфе.
разговор тих и je однек уд дол азио
3
15
ти, у себе пог ружен, стално осећаш
НАЗАД

Јерала: Интермецо, Треће пог лавље (Jerala: Intermezzo, Tret je pog lav je) – АСП, књ. 2,
87–89 (1961); ЖП, 195–197 (1961).
У АСП je објав љен само превод „Трећег поглав ља“, са ознаком у поднас лов у дa je то
одломак. Да не би дош ло дo забуне у обележ авању стихова, пош то и иначе има вари
јаната у преко двадесет стихова, oвaj превод ћемо овде донет и у цел ин и:

Јерал а
Одлом ак
Трећ е поглавље
A ђаво je рек ао овако:
„Јерал а, стој и глед ај и чуј
шта двојица доле говоре!“
Глас живога
Стигли смо дубоко
у ровове под зем љом;
ко си да си, дај, и рук у.
Глас мрт вога
Дубље, још дубље!
докгод ти je дух
горње пун таме,
док ти не продре
у дубине слух,
да ти отвори зем ља
своја звонк а чуд а –
дубље, дубље још!
Глас живога
Шта то као у сновима у мен и жубори?
Глас мрт вога
По невид љивим пукот инама,
материнс ким корит има
прво зачеће вод а.
Ми ту доле,
лежеће, тихо племе,
ми ниш та више за себе не кушамо:
положен и без жеља,
сред семенк и и изд анак а,
без жеља слушамо
дуге год ине и год ине и год ине
звонко обнав љање света
no невид љивим пукот инама,
материнс ким корит има
прво зачеће вод а.
По рупама се мрачн им муче,
no тес ним процеп има се точе,
no стрм им прел ивима плач у,
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у незнане поноре се бацај у,
кроз стене-пећ ине се довик уј у,
крис тално звецк ај ућ и:
будуће Саве и Драве и Соче
и Волге и свет и Гангови и Нилови –
нас лућуј у се, осећај у се,
траже се на све стране,
око нас, преко нас и кроз нас,
сес тра сес три звонећ и
у тајн им звуц има
пре него што у млаз у и поток у,
и врелу, слап у, велерец и
припевај у до вас...
A ми који за себе више ниш та не кушамо
леж имо без жеља, ми их слушамо
дуге год ине и год ине и год ине,
сан животн и нас звуц има преп лиће
неп рес тано
да нам je лакш и мрт ви сан...
Глас живога
У мен и пева звук
тајанс твен их вод а...
као сес тра душа
у мен и је жубор...
У мен и je страх и туга,
у мен и je сласт и страст,
над а и чуђење
хиљад а душа...
једна траж и друг у
у мен и... ja сам корито
хиљад ама душа...
Глас мрт вога
У теби je зачетак...
У теби je...
Ђаво
Јерал а, чујеш ли још?
Јерал а
Вид им само то
да још говоре,
a не чујем.
НАЗАД

Теби (Tebi) – ЖП, 195–197 (1961); ЖИД, 87 (1963).

НАЗАД

Вихор („Поглед ао joj je у очи“) Vihar („Pog ledal ji je v oči“) – ЖП, 37–39 (1961).

Bиди пес ник ињин коментар поводом превод а ове пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“).

НАЗАД
НАЗАД

Ko у љубави... (Kdo v ljubezni...) – ЖП, 41 (1961); ЖИД, 64 (1963); ЖЧОП, 37 (1981).
Moтo (Motto) – ЖП, 49 (1961); ЖИД, 83 (1963).
Мото из цик лус а Разговори са самим собом.
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НАЗАД

„Тражио сам своје младе дане“ („Iskal sem svojih mlad ih dni“) – ЖП, 51 (1961).

НАЗАД

Одох на прело (Pojdem na prejo) – ЖП, 53 (1961).

НАЗАД

Затворени парк (Zaprt i park) – ЖП, 59–61 (1961); ЖИД, 88–89 (1963); ЖЧОП, 55

(1981).

НАЗАД

Песнику (Poet u) – ЖП, 67 (1961); ЖИД, 92 (1963).

НАЗАД

„По богазама“ („Po stranskih pot ih“) – ЖП, 65 (1961).

НАЗАД

Свеж дах са планина (Svež dih od gora) – ЖП, 67 (1961); ЖИД, 92 (1963).

НАЗАД

Здравица (Zdrav ica) – ЖП, 71 (1961); ЖИД, 119 (1963).

НАЗАД

Глоса (Glosa) – ЖП, 73–75 (1961).

НАЗАД

Божићна здравица (Božična zdrav ica) – ЖП, 77 (1961).

НАЗАД

„Пуна свет лих снова“ („Polna svet lih sanj“) – ЖП, 79 (1961).

НАЗАД

Зов ноћи (Klič noč i) – ЖП, 81–83 (1961); ЖИД, 93–94 (1963); ЖЧОП, 47 (1981).

НАЗАД

Сени Јосипа Мурна-Александрова (Manom Josipa Murna-Aleksandrova) – ЖП, 87–89

(1961).

НАЗАД

Визија (Vizija) – ЖП, 91–95 (1961); ЖЧОП, 105 (1981).

НАЗАД

Буђење (Prebujenje) – ЖП, 101–105 (1961); ЖИД, 97–100 (1963); ЖЧОП, 111 (1981).

НАЗАД

НАЗАД

Ha Бледу (Na Bledu) – ЖП, 119–121 (1961); ЖИД, 157–158 (1963); ЖЦ, 87 (1986);
ЖЦИД, 65 (1986).
Возом (Z vlakom) – ЖП, 123–127 (1961); ЖЦ, 91 (1986); ЖЧОП, 117 (1981); ЖЦИД,

71–73 (1986).

НАЗАД

Географска карта (Zem ljev id) – ЖП, 149 (1961); ЖИД, 133 (1963); ЖЦ, 99 (1986);
ЖЦИД, 82 (1986).
Варијанте, ЖЛ:
12
ти, роде овд аш њи, хоћеш бит и чврст?
Bиди пес ник ињин коментар поводом превод а oвe пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Župančiča v srbohrvaščin i“).

НАЗАД

Питања (Vprašanja) – ЖП, 151 (1961); ЖЦ, 101 (1986); ЖЦИД, 83 (1986)..

НАЗАД

Пес ма ковача (Kovaška) – ЖП, 153–155 (1961); ЖЦ, 103 (1986); ЖЦИД, 84–85
(1986).
Bиди пес ник ињин коментар поводом превод а oвe пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Župančiča v srbohrvaščino“).

НАЗАД

Наше пис мо (Naše pismo) – ЖП, 157–161 (1961); ЖИД, 136–138 (1963).
Варијанте, ЖП:
28	О, вино прок ис ло!
29	О, нап ук ли крчази!

НАЗАД

Горичким изгнаницима (Goriškim izgnancem) – ЖП, 163–165 (1961); ЖИД, 131–132
(1963).

НАЗАД

У спомен Јожету Берцету (Joži Bercet u v spom in) – ЖП, 169 (1961); ЖИД, 148–149

(1963); ЖЧОП, 83 (1981).
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НАЗАД

Вихор („Ветар иде“) Vihar („Veter gre“) – ЖП, 181–183 (1961); ЖИД, 150–151 (1963);

ЖЧОП, 75 (1981).

НАЗАД

Покајничка пес ма (Spokoma pesem) – ЖП, 185–187 (1961).

НАЗАД

Игра je шумела... (Ples je šumel) – ЖП, 189 (1961).

НАЗАД

Гледам... (Gledam...) – ЖП, 191(1961); ЖЦ, 107 (1986); ЖЧОП, 73 (1981); ЖЦИД, 86
(1986).

НАЗАД

Снежник (Snežnik) – ЖП, 199 (1961); ЖИД, 167 (1963); ЖЦ, 111 (1986); ЖЦИД, 88

(1986).

НАЗАД

Обрачун (Obrač un) – ЖП, 205–207 (1961); ЖИД, 170–171 (1963); ЖЧОП, 89 (1981).

НАЗАД

У часу очајања (Ob uri brezupa) – ЖП, 213 (1961); ЖИД, 183 (1963); ЖЧОП, 93 (1981).

Варијанте, ЖП, ЖИД:
Нас лов: У час у очаја.

НАЗАД

Несаница (Nespečnost) – ЖП, 215 (1961); ЖИД, 182 (1963).

НАЗАД

Шта je метал (Kar je kov ina) – ЖП, 221 (1961); ЖИД, 189 (1963); АСППР, 174–175
(1968); ЖЦ, 117 (1986).
Варијанте, ЖП:
2
збиља то ми се вреднош ћу не чин и
Само што и дише, чезне, и љуби,
9
11
што, док се разд аје, у радос ти сија:
о, цвеће мило телес а наш их,
14

НАЗАД

Изјава (Izjava) – ЖП, 223 (1961); ЖИД, 186 (1963); ЖЦ, 119 (1986).

НАЗАД

У безг ласност (V bezg lasje) – ЖП, 225 (1961).

НАЗАД

Онамо ћемо наћи пут... (Тја bomo našli pot...) – ЖП, 227–231 (1961).

НАЗАД

Пролећни поздрав (Pom ladn i pozdrav) – ЖП, 233–235 (1961); ЖИД, 197 (1963); ЖЦ,

125 (1986).
Bиди пес ник ињин коментар поводом превод а ове пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“).

НАЗАД

Растанак (Slovo) – ЖП, 237 (1961); ЖИД, 197 (1963); ЖЦ, 125 (1986).
Овај превод има верзиј у која je, и према оцен и саме пес ник иње боља, и објав љена je
у оквиру њеног реферата о проблем има превођења Жупанч ичеве поезије на српс ко
хрватс ки језик, одрж аног и објав љеног у Љубљан и поводом стогод иш њице рођења
О. Жупанч ича, под нас ловом „Zadrege pri prevajanju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“.
Међут им, тако „скривен у“ приређивач и потоњих издања Жупанч ичеве поезије, обја
вљиван их за пес ник ињина живота, очигледно je нис у уочил и. Она глас и:

Растан ак
Сад мис ли су ми лепо уређене
као руде и драго камење под а мном
и као златн и цртеж звезда над а мном,
и као зрел их жита одеж да око мене
и усред домовине положене чек ај у одано
да под њима се бусен тихо разг рне
и да се опет тихо над њима згрне,
да их за будућност у дубине склон и
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међу клице што из семена гоне,
да с њима кад за то отк уца час,
другови, зазелене између вас.
Bиди пес ник ињин коментар поводом превод а ове пес ме (у нашем изд ању под нас ло
вом „Zadrege pri prevajanju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“).
НАЗАД

НАЗАД

„Како бих дисао, слушао, гледао радо“ („Kako bih dihal, poslušal, gledal“) –ЖП, 239
(1961); ЖЦ, 127 (1986).
Веверица – ПК, 7: 44 (1964); ЖЦ, 69 (1968).

Из под атак а у изд ању ЖЦ проист иче дa je ово превод уредн ик а Боре Ћос ића (на на
словној стран и стоји да је „Циц ибан“ превео Б. Ћос ић, a „Друге пес ме“ – Д. Макс и
мовић, a ова пес ма припад а одељк у „Циц ибан“) . Међут им, исти текст превод а две
год ине ран ије у ПК je објав љен под именом превод иоца Д. Макс имовић.

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

Стари меда (Star i medo) – ПК, 7: 44 (1964); ЖЦ, 59 (1986).
Варијанте, ПК:
Нас лов: Стари медо.
Из под атак а у изд ању ЖЦ проист иче дa je oвo превод уредн ик а Боре Ћос ића (на на
словној стран и стоји да је „Циц ибан“ превео Б. Ћос ић, a „Друге пес ме“ – Д. Макс и
мовић, a oвa пес ма припад а одељк у „Циц ибан“). Међут им, исти текст превод а две
год ине ран ије у ПК je објав љен под именом превод иоца Д. Макс имовић.
Гес ло (Geslo) – ЖЦ, 82 (1986); ЖЦИЦ, 7 (1989).
Заспали Цицибан (Ciciban zaspi) – ЖУЦ, 16 (1980... 1989); ЖЦНД, 7 (1996).
Превод који је у ЖЦ објављен као превод уредн ика Боре Ћосића аутор избора у изда
њу ЖЦНД Драг ут ин Огњановић објав љује као превод Д. Макс имовић. Он не наво
ди извор под ат ка о имен у превод иоца. У усменом разговору са приређивачем изд ања
превод а у Цел ок упним делима, указивао je на то да му није познато да је Б. Ћос ић,
иначе, превод ио са словеначког, a да је, и на основ у тога што се у тим превод има осе
ћа спец ифич ан стил и рим а Д. Макс имовић, он и даље уверен да је ову и још сед ам
пес ама, објав љен их у Прос вет и под именом Б. Ћос ића, превел а Д. Макс имовић.
Морамо примет ит и да су неке од тих пес ама за живота Д. Макс имовић у појед ин им
изборима објављиване такође под именом Б. Ћосића као превод иоца, a нисмо наиш ли
на трагове било как вих исп равк и у вези са ауторс твом превод а од стране Д. Макс и
мовић или Б. Ћос ића.
Што се тиче oвe пес ме, примећујемо дa у пес ник ињином текс ту „Zadrege pri prevaja
nju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“ има нек их подуд арнос ти из навођен их примера
превод ил ачк их решења која би се могла узет и као док аз о ауторс тву „спорног“
преводa, али има у тим примерима и разл ик а од текс та у ЖЦ, однос но у ЖЦНД.
Међут им, у избору Владимирa Мил арића за изд ање „Циц ибана“ у оквиру новос ад
ске едиц ије „Домаћа лект ира 1“ пронаш ли смо превод са потп исом Д. Макс имовић,
који одговара примерима из пес ник ињиног текс та „Zadrege pri prevajanju Otona Zu
pančiča v srbohrvaščino“, превод објав љиван 1980, 1982, 1987. и 1989, као и у новос ад
ској едиц ији „Школска лект ира 2“, штампаној 1984. год ине – дак ле све за песник ињи
на живота. Због тога у основни текст нашег издања уносимо тај превод, a у напоменама
навод им и верзију превода, ран ије познат у као превод Б. Ћосића, a у Огњановићевом
избору прип ис ан Д. Макс имовић. Ta верзија из ЖЦНД глас и:

Заспал и Цицибан
Циц ибан
тоне у сан.
Дајте му и пос тељу нек у –
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маховин у мек у;
још кад би пок ривке било –
јабуково крило.
Ветар с гора дуне,
јабуке разг рне,
гране њене свије,
Циц ибана скрије,
a лиш ће се оспе,
пa га цвећем пос пе.
Чин и нам се дa je најозбиљн ији арг умент дa се не иск ључ и мог ућност дa je Д. Макс и
мовић аутор овог и осам друг их „спорн их“ превода чињен ица што je преводе песама
„Веверица“ и „Стари меда“, сврстане у Просвет ином издању такође у преводе Б. Ћоси
ћа, пес ник иња сама, две год ине пре тога, објавил а као cвoje преводе.
Имајућ и у виду свe побројане арг ументе, превод песама: „Зас пал и Циц ибан“, „Кад
Циц ибан плаче“, „Деца пуштају мех уриће“, „Циц ибан и пчел а“, „Циц ибан-Циц ифуј“,
„Haшe светлос ти“, „Звона“, „Жабе“ и „Лис ица“, на основу изд ања ЖЦНД, унос имо у
Целокупна дела Д. Макс имовић, али само условно, дак ле са резервом – у нaди дa ћe се
једног дана, мож да, доћ и дo поу здан их под атак а за решење сад аш ње непознан ице.
НАЗАД

Кад Цицибан плаче (Kadar Ciciban joče) – ЖЦНД, 8 (1996).

Вид и напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.

НАЗАД

Деца пуштају мехуриће (Otroci spuščajo mehurč ike) – ЖЦНД, 9 (1996).

Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Цицибан и пчела (Ciciban in čebela) – ЖЦНД, 12 (1996).
Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.
Цицибан-Цицифуј (Ciciban-Cicif uj) – ЖЦНД, 15 (1996).
Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.
Наше свет лости (Naše svet losti) – ЖЦНД, 16 (1996).

Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Звона (Zvonov i) – ЖЦНД, 22 (1996).
Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.
Жабе (Žabe) – ЖЦНД, 23 (1996).
Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.
Лисица – ЖЦНД, 25 (1996).
Bиди напомен у о пес ми „Зас пал и Циц ибан“.

Алојз Градник
Осим једног превод а из 1954. год ине, објављеног у КН у оквиру избора „Савремена сло
веначк а поезија“, Д. Макс имовић je Алојза Градн ик а (1882–1967) превод ил а за АСП.
У КН 1954. дајe следећу белеш ку: „Рођен 1882. у Мед ан и у Гориш ким Брд има. Сту
дирао у Гориц и и у Беч у. Сад а живи у Љубљан и. Збирке пес ама ’Пад ајоче звезде’ (1916),
’Пот болес ти’ (1922), ’De prof und is’ (1926), ’Светле самоте’ (избор, 1932), ’Вечн и сту
денц и’ (1938), ’Злате лес тве’ (1940), ’Пес ми о Маји’ (1944), ’Појоча кри’ (1944). Много
превод ио, нароч ито пес ме: ’Китајс ка лирик а’ (1928), ’Итал ијанс ка лирик а’ (1940), ’Мо
дерна шпанска лирика’ (1943), Његошев ’Горски вијенац’, Маж уранићев ’Смрт Смаи л-аге
Ченг ића’ и др.“ <Стр. 8>
568

ПОЧЕТАК

________ Напомене ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ
НАЗАД

У туђини (V tujin i) – КН, 8: 17–18 (1954); АСП, књ. 2, 125 (1961); АСППР, 188–189

(1968).
Превод објав љен под заједн ичк им нас ловом „Савремена словеначк а поезија“ са: Ка
јетан Кович, „Дет ињи пог реб“; Антон Водн ик, „Сећање“; Цене Випотн ик, „Понор
ница“; Јоже Удович, „Играч ица“; Вид а Тауфер, „Вече“; Иван Минат и, „Из вapиjaциja
’Забрањене теме’“; Јанез Менарт, „Сарабанд а мрт вих љубавн ик а“; Павел Гол ија,
„Педесетогод иш њица“; Дора Груден, „Усам љено дрво“; Миле Клопч ич, „Мери се
предс тав ља“; Едвард Коцбек, „Ноћ сећања“.
Верзија превод а у ритм изованој прози oвe пес ме у АСП глас и:

У туђини
о, како далеко, далеко си, Мед ана,
ти моје тихо, драго родно село!
Док мис лим на те, скривам своје лице
и знам тад а како je суза слана.
Ha бреж уљк у си, no виног рад има расејана,
пред тобом у сунц у море, сиви Крас,
Раван фурл анс ка, златн и појас Соче
и далеко иза тебе два дива,
Триглав и Крн, још даље Долом ит и:
тако те вид им и око тебе Брд а
и траж им за тебе слатке реч и.
И најс лађа реч ми je прет врд а
и језик je не може растоп ит и
и као камен у срц у ми леж и.
НАЗАД

De profundis – АСП, књ. 2, 107–113(1961).

НАЗАД

Очекивање (Pričakovanje) – АСП, књ. 2, 115(1961).

НАЗАД

У омами (V omam i) – АСП, књ. 2, 117 (1961); АСППР, 178–179 (1968).

НАЗАД

Меланхолија (Melanhol ija) – АСП, књ. 2, 119 (1961).

НАЗАД

Eros – Tanatos – АСП, књ. 2, 121 (1961).

НАЗАД

„Из срца дубине тајнотамне“ („Iz srca tajnotemne globočine“) – АСП, књ. 2, 123 (1961).

НАЗАД

„Угас ле звезде у ноћи су као златни“ („Ugasle zvezde v noč i so ko zlat i“) – АСП, књ. 2,

127 (1961).

НАЗАД

Задушнице у брдима (Vsi Svet i v brd ih) – АСП, књ. 2, 129431 (1961).

НАЗАД

Пред Гупчевом главом (Pred Gubčevo glavo) – АСП, књ. 2, 133–137 (1961).

НАЗАД

Наша реч (Naša beseda) – АСП, књ. 2, 1139 (1961).

НАЗАД

Часови ћутања (Molčeče ure) – АСП, књ. 2, 141 (1961).

НАЗАД

Бунар (Vodn ik) – АСП, књ. 2, 143 (1961); АСППР, 186–187 (1968).

НАЗАД

Фонтана и водени млаз (Fontana in vodnu curek) – АСП, књ. 2, 145 (1961).

НАЗАД

Зима (Zima) – АСП, књ. 2, 147 (1961); АСППР, 184–185 (1968).

НАЗАД

Moj живот (Moje življenje) – АСП, књ. 2, 149 (1961).
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Вечерње сенке (Večerne sence) – АСП, књ. 2, 151 (1961).

НАЗАД

Пос ледњи гост (Poslednji gost) – АСП, књ. 2, 153 (1961).

НАЗАД

У дозревајућој јесени (V zoreč i jesen i) – АСП, књ. 2, 155–157 (1961); АСППР, 183
(1968).
У АСППР je објав љена само I пес ма, под нас ловом, према првом стих у, „Из цвета си
ме у плод прет ворио“ („Iz cveta si me izpremen il v plod“).

Лили Нови
Поезиј у Лил и Нови (1885–1957) Д. Макс имовић je превод ил а само за АСП.
НАЗАД

Викерче (Vikerče) – АСП, књ. 2,161–163 (1961).

НАЗАД

Мртвац (Mrl ič) – АСП, књ. 2,165 (1961).

НАЗАД

Умрети (Umret i) – АСП, књ. 2,167 (1961).

НАЗАД

Mуњe (Bliskav ice) – AСП, књ. 2,169 (1961).

НАЗАД

Пред олују (Pred nev ihto) – AСП, књ. 2, 171 (1961).

Павел Голија
Поезију Павел а Гол ије (1887–1959) Д. Максимовић je, осим једне песме у КН, превод ил а
само за АСП.
Уз прев од у КН дат а je след ећ а бел еш ка пис цу: „Рођен 1887. у Требњ ем. Гимн аз ија
у Нов ом Мес ту, онд а акт ивн и офиц ир. За време Прв ог светс ког рат а пад а у рус ко за
робљен иш тво, прел аз и у рус ку војс ку, жив и у Мос кви и студ ира рус ко поз ориш те.
1919. враћ а се у Љубљан у, пос таје драм ат ург и директ ор Драме и остаје на том мес ту
све до 1943. Дел а: збирке пес ам а: ’Пес ми о злат ол ас ках’ (1921), ’Вечерн а пес мариц а’
(1921), ’Избране пес ми’ (1921).“ П. Гол ија је и јед ан oд превод ил ац а Д. Макс имовић на
слов ен ачк и јез ик.
НАЗАД

Опојномиришуцветови(Opojno dehtijo cvetlice) – аСп, књ. 2, 175 (1961).

НАЗАД

„Тајанствен народ у касне часе“ („Tajinstven na rod v uri pozni“) – аСп, књ. 2, 177

(1961).

НАЗАД

„Иовоjeмолитватихнесрећнихулица“(„In to je teh ulic nesreč nih molitev“) – аСп,
књ. 2, 179 (1961).

НАЗАД

O,Естер–o,Рене (O Ester – o Renée
) – аСп, књ. 2, 181–183 (1961).

НАЗАД

Познајемруку (Poznam roko) – аСп, књ. 2, 185 (1961); аСп пР, 196–197 (1968).

НАЗАД

Кајање (Kes) – аСп, књ. 2, 187 (1961).

НАЗАД

Рибице (Ri bi ce) – аСп, књ. 2, 189–191 (1961); аСп пР, 198–201 (1968).

НАЗАД

Манифест (Ma ni fest) – аСп, књ. 2, 193–195 (1961); аСп пР, 202–205 (1968).

НАЗАД

MarcheFunbè re – аСп, књ. 2, 197–199 (1961).

НАЗАД

Педесетогодишњица (Pedesetletnica) – кн, 8: 17–18 (1954); аСп, књ. 2, 201–203

(1961). превод je у кн објављен под заједничким насловом „Савремена словеначка
поезија“: алојз Градник, „у туђини“; кајетан кович, „Детињи погреб“; антон Водник,
„Сећање“;
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Цене Випотн ик, „Понорн ица“; Јоже Удович, „Играч ица“; Bидa Тауфер, „Вече“; Иван
Минат и, „Из вapиjaциja ’Забрањене теме’“; Јанез Менарт, „Сарабанд а мрт вих љубав
ник а“; Дора Груден, „Усам љено дрво“; Миле Клопч ич, „Мери се предс тав ља“; Едвард
Коцбек, „Ноћ сећања“.
Верзија превод а у ритм изованој прози oвe пес ме у АСП глас и:

Пед есетогодишњиц а
пет десетлећа мин уло je брзо,
вид ик je био дивно олујан,
небо над а мном ретко кад а бис тро,
непогод ама увек преи здаш но.
И увек ме још вуче што je бурно,
и дос адно ми je све мирно, безбедно
и дос ад још не сазнах шта управо
пo бурама и вртлозима траж ио сам.
Одвећ сам јурио и мож да сам зато
презро збиља које благо украј пута,
a како сâм je ко у гом ил и неће,
сродн у душ у нађе у свакоме граду.
Ах, драге још увек вол и врело
ваш витез заблудел и, a до гроба верн и.
Срце нес тално и нем ирна крв
од племен ите су, драгоцене грађе.
Moj круг сад а je с дана на дан теш њи.
И косе моје поч ињу да седе.
Зуби из дес ни изл азе режећ и,
дуг и, пож утел и и без блес ка,
бел и лук ми препоруч уј у лек ари,
дијет у мир, угљен ичне бање.
To знам за педесет и рођенд ан
нас амарен сам и преварен.
И где су успес и, где рез ултат и
док се епох а славна зак ључ ује?
Aкo што знадох, знадох стих коват и.
Ни пас их у Словен ији више не поњуш и.
Тако при жет ви тој небогатој
Весел и слав љен ик се иза уха чеше
и страш но се брине кад сегне у џеп:
Бог зна има ли, кад умре, за пог реб.
A крајем другог педесетлећа
кад нас тан им се у крис талној пал ат и,
спролећа и лет и усред цвећа
јурн уће руља (прис тал ице, лас кавц и)
моја тих а отк рића хвалећ’
глас но, не би ли само ушла к мен и.
Ал коморн ик мој ће их све удаљит и:
Пст! Не прима се, екселенца спава.
НАЗАД

Канаринац и песник (Kanarček in poet) – АСП, књ. 2, 205–207 (1961).
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Фран Албрехт
Поезиј у Франа Албрехта (1889–1963) Д. Макс имовић je превод ил а само за АСП.
НАЗАД

Шетња по снегу – АСП, књ. 2, 211 (1961).

НАЗАД

Отаџбина. 1914 (Domov ina. 1914) – АСП, књ. 2, 213 (1961).

НАЗАД

Где је? (Кје је?) – АСП, књ. 2, 215 (1961).

НАЗАД

„Раширимо, албатросе, крила“ („Razpniva krila, albat ros“) – АСП, књ. 2, 217 (1961).

Франце Бевк
Франце Бевк (1890–1970).
НАЗАД

Прсти – ЗМ, 10: 1 (1954).

Иго Груден
У НВ, уз cвoj превод из поезије Ига Грудена (1893–1948), 1954. прил аже следећу беле
шку: „Словеначк и пес ник Иго Груден род ио се 1893. год ине 13. април а у Набреж ин и
код Трс та. Основн у школу je заврш ио у Набреж ин и, a прип равн иц у у Трс ту. Мат ури
рао je 1912. у Гориц и, која je тад а бил а под Аустријом. Још исте год ине упис ао je права у
Беч у и прек ин уо je студ ије 1914. год ине због рата.
Ha Соч и je теш ко рањен од гранате у лев у рук у и као инвал ид враћен je с фронта.
Пос ле рата je нас тавио студ ије у Грац у и на чеш ким Карловим Универзима пос тао je
доктор права.
Једно време je био адвок ат у Љубљан и. За време окупац ије прошао je у тој истој Љу
бљан и кроз све мог уће зат воре да би на крај у био интерн иран у Падов у.
У Љубљан и je изд ао 1920. год ине прв у књиг у пес ама ’Нарц ис’. Одмах зат им ’При
морс ке пес ме’. Год ине 1939. изд ао je књиг у пес ама са соц ијалн им мот ивима ’Дванаес та
ура’. Пос ле рата изд ао je књиг у ’В прегнанс тво’ и збирк у ’Пес никово срце’.
Умро je у Опш тој држ авној болн иц и пос ле операц ије црева 29. новембра 1948. год и
не.“ <Стр. 6>
У ЗМ 1957, такође уз пес ник ињин превод, читамо следећу белеш ку: „Иго Груден ро
ђен je 1893. у Словеначком Приморј у, у Набреж ин и, код Трс та. Већ у првим разред има
гимназије објав љивао je дечје пес ме. Био je вел ик родољуб. Кад je његов родн и крај пао
под Итал иј у (1918. г.), много je пат ио због тога и нап ис ао je низ родољубивих пес ама за
одрас ле и за дец у. За време Народноос лобод ил ачке борбе био je у логору, али je успео и
тад а да пише израж авај ућ и патње свога народ а под фаш измом. Из тога времена je и пе
сма ’Другово пис мо син у’, чији превод донос имо; пос вет ио ју je син у свога пријатеља,
сапатн ик а у Фурл анс ком логору. Она се прво појавил а у збирц и ’У изг нанс тву’, кој у je
изд ао одмах no ослобођењу. Умро je 1948. год ине.“ <Стр. 104>
НАЗАД

ПосланицаДрагишиВасићу(Poslanica Dragiši Vasicu) – СкГ, 347–348: 5 (1938).

НАЗАД

Јожаимакућицу(Joža ima hišico) – ЗМ, 21: 1 (1954).

превод је потписан као „препев“.

НАЗАД

Камнишкеелегије(Kamniške elegije) – нВ, 6: 39 (1954).
превод je обја вљен са над насловом „Из ју гословенске међу рат не поези је“. уз превод су дата и обја шњења:
Жа ле – гробље у Љу бља ни
Меки ње, Стра ње, Са мот ни Млин, Хомец, Тун це, Ту хињ – места око кам ни ка.
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Друговопис мосину(Pismo tova riša si nu) – ЗМ, 104: 4 (1957).

о песми вид. бе лешку која је ци ти ра на у окви ру увод них подата ка о песни ку.

НАЗАД

НАЗАД

„О,чинимиседаслушамтвојеснове“(„о, zdi se mi, da slišim tvoje sa nje“) – аСп, књ. 2,
221 (1961).
„Ујастуцимаjeостаомириствојекосе“ („V blazi nah vonj ostal je tvojih las“) – аСп,
књ. 2, 223 (1961).

НАЗАД

Занетост(Zasanjanost) – аСп, књ. 2, 225 (1961).

НАЗАД

Јутронамору(Jutro na mor ju) – аСп, књ. 2, 227 (1961).

НАЗАД

Барковље(Barkovlje) – аСп, књ. 2, 229 (1961).

НАЗАД

Пролећниветар(Pomlad ni veter) – аСп, књ. 2, 231–133 (1961).

НАЗАД

ПраљенаСави(Perice na Savi) – аСп, књ. 2, 235 (1961); аСп пР, 208–209 (1968).

НАЗАД

УспоменТомажаБизиља(V spomin Toma ža Bizi lja) – аСп, књ. 2, 237–239 (1961).

НАЗАД

ПодсећањенаАлфредаШерка(V opombo Al fredu Šerku) – аСп, књ. 2, 241 (1961).

НАЗАД

Дванаестичас(Dva najsta ura) – аСп, књ. 2, 243 (1961) аСп пР, 212–213 (1968).

НАЗАД

Силвестарсказдравица(Silvestrova zdravica) – аСп, књ. 2, 245 (1961).

Миран Јарц
Поезиј у Мирана Јарца (1900–1942) Д. Макс имовић je превод ил а за АСП.
НАЗАД

Модре даљине (Mod re dalje) – АСП, књ. 2, 249 (1961); АСППР, 216–217 (1968).

НАЗАД

Вртешка (Vrt iljak) – АСП, књ. 2, 251 (1961).

НАЗАД

Пес ма (Pesem) – АСП, књ. 2, 253 (1961).

НАЗАД

Неми град (Nemo mesto) – АСП, књ. 2, 255–257 (1961).

НАЗАД

Пог лед унатраг (Pog led nazaj) – АСП, књ. 2, 259 (1961).

НАЗАД

Сејач у зими (Sejalec v zim i) – АСП, књ. 2, 261 (1961); АСППР, 218–219 (1968).

НАЗАД

Сонет очајања (Sonet obupa) – АСП, књ. 2, 263 (1961).

НАЗАД

Сонет краја (Sonet konca) – АСП, књ. 2, 265 (1961).

Аница Чернејева
Аница Чернејева (1900–1970).
НАЗАД

Незгода – ЗМ, 10: 1 (1954). Овај превод је означен као „препев“.

Дора Груден
Уз превод у КН, дата je следећа белеш ка о словеначкој песник ињи: „Рођена у Небреж ин и
код Трс та 1900. год ине, школовал а се у Грац у, Трс ту и Љубљан и. Пре рата изд ал а збир
ку пес ама ’Црвене камел ије’. Пос ле рата сарађивал а у већем број у лис това и часоп ис а.
Превод ил а je и са српс ко-хрватс ког.“ <Стр. 9>
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Meђу нама (Med nam i) – ЗР, 8: 76 (1951).

НАЗАД

Усам љено дрво (Samotno drevo) – КН, 9: 17–18 (1954).

Превод објав љен под заједн ичк им нас ловом „Савремена словеначк а поезија“ са:
Алојз Градн ик, „У туђин и“; Кајетан Кович, „Дет ињи пог реб“; Антон Водн ик, „Сећа
ње“; Цене Випотн ик, „Понорн ица“; Јоже Удович, „Играч ица“; Bидa Тауфер, „Вече“;
Иван Минат и, „Из вapиjaциja ’Забрањене теме’; Јанез Менарт, „Сарабанд а мрт вих
љубавн ика“; Павел Гол ија, „Педесетогод иш њица“; Миле Клопч ич, „Мери се предста
вља“; Едвард Коцбек, „Ноћ сећања“.

Тоне Селишкар
Осим поезије, Десанка Максимовић je превод ила и прозу Тонета Сел ишкара (1900–1969).
НАЗАД

НАЗАД

Итакавсисадпреднама – Р, 9: 7 (1954).
превод је обја вљен са на поменом ис под наслова (ту на помену je, можда, да ло и уредни штво нови на): „Дру гу Ђу ру Са лају поводом 65-годи шњи це рођења упу тио je
књи жевник Тоне Се ли шкар песму-честит ку (ори ги нал на словенач ком обја вљену у
’Delavskoj enotnosti’ од 9. апри ла о. г.“
Седморо рођених (Sed morojenčki) – аСп, књ. 2, 269–271 (1961); аСп пР, 222–223

(1968).

НАЗАД

Распеванирудари(Pojoči rudar ji) – аСп, књ. 2, 273 (1961).

НАЗАД

Стак лана(Gla žuta) – аСп, књ. 2, 275 (1961).

НАЗАД

Уцветаликактус(Cvetoča kakteja) – аСп, књ. 2, 277–279 (1961); аСп пР, 224–225
(1968).

НАЗАД

Исцепанапописница(Pretrga na popisnica) – аСп, књ. 2, 281 (1961).

НАЗАД

Тамноцрвенибожур(Tem nordeča potoni ka) – аСп, књ. 2, 283–285 (1961).

НАЗАД

Mojотац(Moj oče) – аСп, књ. 2, 287–289 (1961).

НАЗАД

Лицеујутарњојсвет лости(Obraz v jutrenji svetlobi) – аСп, књ. 2, 291 (1961).

Антон Водник
О Антон у Водн ик у (1901–1965), уз превод његове пес ме стоји следећа белеш ка: „Рођен
1901. у Подут ик у код Љубљане. Рад ио у разним ред акц ијама. Књиге пес ама ’Жалостне
роке’ (1922), ’Виг ил ије’ (1923), ’Скози вртове’ (1941), ’Сребрн и рог’ (1948), ’Злат и крог и’
(1952). Уређивао ревију ’Криж на гори’ (1924–1927). Одабрао и уред ио антолог ију ’Сло
венс ка содобна лирик а’ (1938),“ <Стр. 8>
НАЗАД

Сећање(Spomin) – кн, 8: 17–18 (1954).

превод je у кн обја вљен под зајед нич ким насловом „Са времена словенач ка поези ја“
cа: па вел Голи ја, „педесе тогоди шњи ца“; алојз Град ник, „у туђи ни“; каје тан кович,
„Дети њи погреб“; Цене Ви пот ник, „понорни ца“; Јоже удович, „Играчи ца“; Bидa Тауфер, „Вече“; Иван Ми нати, „Из вари ја ци ја ’Забра њене теме’“; Ја нез Менарт, „Сарабан да мр твих љу бавни ка“; Дора Груден, „уса мљено дрво“; Ми ле клоп чич, „Мери се
предста вља“; едвард коцбек, „ноћ сећа ња“.
НАЗАД

Девојкасцветом(Deklica s cvr tlico) – аСп, књ. 2, 295 (1961).

НАЗАД

Јецајућизвуци(Diteči zvoki) – аСп, књ. 2, 297 (1961).
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Тужба (Tožba) – АСП, књ. 2, 297 (1961).

НАЗАД

Пролећна пес ма (Pom ladna pesem) – АСП, књ. 2, 301 (1961).

НАЗАД

Пролеће у гробу (Pom lad v grobi) – АСП, књ. 2, 303–304 (1961).

НАЗАД

Зашто се враћам (Čemu se vračam) – АСП, књ. 2, 307 (1961).

НАЗАД

Kao зрно (Kakor zrno) – АСП, књ. 2, 309–311 (1961).

НАЗАД

Ha свет лом прагу (Na svet lem prag u) – АСП, књ. 2, 313–315 (1961).

Вида Тауфер
У КН 1954, уз превод стихова Bидe Тауфер (1903–1966), Д. Макс имовић даje следећу
белеш ку: „Рођена 1903. у Топ лицама код Загорја. Учитељица. Збирке пес ама: ’Веје з ве
тру’ (1938), ’Крижев пот’ (1941), ’Избран и лис ти’ (1949).“ <Стр. 8>
НАЗАД

Вече (Večer) – кн, 8: 17–18 (1954).

превод je у кн обја вљен под зајед нич ким насловом „Са времена словенач ка поези ја“
са: па вел Голи ја, „педесе тогоди шњи ца“; алојз Град ник, „у туђи ни“; каје тан кович,
„Де ти њи погреб“; ан тон Вод ник, „Сећа ње“; Цене Ви пот ник, „понорни ца“; Јоже
удович, „Играчи ца“; Иван Ми нати, „Из вари ја ци ја ’Забра њене теме’“; Ја нез Менарт,
„Сарабанда мртвих љубавника“; Дора Груден, „уса мљено дрво“; Ми ле клоп чич, „Мери
се предста вља“; едвард коцбек, „ноћ сећа ња“.
НАЗАД

Смех (Smeh) – аСп, књ. 2, 319 (1961); аСп пР, 236–237 (1968).

НАЗАД

Презренопис мо (Zavr ženo pismo) – аСп, књ. 2, 321 (1961).

НАЗАД

Хељда (Ajda) – аСп, књ. 2, 323 (1961).

НАЗАД

Пауци (Pajki) – аСп, књ. 2, 325 (1961).

Сречко Косовел
Поезиј у Сречк а Косовел а (1904–1926) Д. Макс имовић je превод ил а за АСП.
НАЗАД

Балада (Balada) – АСП, књ. 2, 329 (1961); АСППР, 240–241 (1968).

НАЗАД

Ветар (Veter) – АСП, књ. 2, 331 (1961).

НАЗАД

Старица крај села (Starka za vasjo) – АСП, књ. 2, 333 (1961); АСППР, 242–243 (1968).

НАЗАД

Борови (Bor i) – АСП, књ. 2, 335 (1961).

НАЗАД

Вече под црвеним прудом (Večer pod rdečo sipino) – АСП, књ. 2, 337 (1961).

НАЗАД

Дрвеће у долини (Drevesa v dol in i) – АСП, књ. 2, 339 (1961).

НАЗАД

Сонет смрти (Sonet smrt i) – АСП, књ. 2, 343 (1961).

НАЗАД

Кратак je живот (Kratko življenje je) – АСП, књ. 2, 341 (1961).

НАЗАД

Сред ноћи (Sred noč i) – АСП, књ. 2, 345 (1961).

НАЗАД

Лабудова пес ма (Labodja pesem) – АСП, књ. 2, 347 (1961); АСППР, 244–245 (1968).

НАЗАД

Предс мртница (Predsmrtn ica) – АСП, књ. 2, 349 (1961).

НАЗАД

Ниси ти (Ti nisi) – АСП, књ. 2, 351 (1961).
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Само једна je гроза (Ena je groza) – АСП, књ. 2, 353 (1961); АСППР, 250–251 (1968).

НАЗАД

Алилуја (Aleluja) – АСП, књ. 2, 355 (1961).

НАЗАД

Вече пред зиму (Večer pred zimo) – АСП, књ. 2, 357 (1961); АСППР, 246–247 (1968).

НАЗАД

Пролећна свирка (Godba pom lad i) – АСП, књ. 2, 359 (1961).

НАЗАД

Екстаза смрти (Ekstaza smrti) – АСП, књ. 2, 361–363 (1961); АСППР, 252–253 (1968).

НАЗАД

„Хладан je, хладан океан“ („Mrzel, mrzel je ocean“) – АСП, књ. 2, 365 (1961).

НАЗАД

„О, на, морнару, те лепе руже“ („О, na, mornar, teh lepih rož“) – АСП, књ. 2, 367 (1961).

НАЗАД

„Бићеш биљка, међу слојем слој“ („Ti boš rast lina med plastjo plast“) – АСП, књ. 2, 369

(1961); АСППР, 254–257 (1968).
У АСППР под заједн ичк им нас ловом „Трагед ија на океа н у“.

НАЗАД

„Лаганом водом, тамном водом“ („Po tih i vod i, temn i vod i“) – АСППР, 255 (1968);

АСППР, 254–257 (1968).
У АСППР под заједн ичк им нас ловом „Трагед ија на океа н у“.

НАЗАД

НАЗАД

„За двадесет хиљада година можда“ („Čez dvajset tisoč let mogoče“) –АСП, књ. 2, 371
(1961); АСППР, 254–257 (1968).
У АСППР под заједн ичк им нас ловом „Трагед ија на океа н у“.
„Четири веслача иду у ноћ“ („Štirje veslači v noč gredo“) – АСП, књ. 2, 373 (1961); АСППР,

254–257 (1968).
У АСППР под заједн ичк им нас ловом „Трагед ија на океа н у“.

Едвард Коцбек
У КН 1954. белеш ка уз превод Дес анке Макс имовић глас и: „Рођен 1904. у Св. Јуриј у об
Шчавн иц и. Студ ирао роман ис тик у у Љубљан и и Париз у. Збирк а пес ама ’Зем ља’ (1934).
Мемоарс ко дело из доба Народноос лобод ил ачке борбе Товариш ија’ (1949). Новеле
’Страх ин пог ум’ (1951).“ <Стр. 8>
НАЗАД

НАЗАД

Ноћсећања(Noč spomina) – кн, 8: 17–18 (1954).
превод je у кн обја вљен под зајед нич ким насловом „Са времена словенач ка поези ја“
са: па вел Голи ја, „педесе тогоди шњи ца“; алојз Град ник, „у туђи ни“; каје тан кович,
„Де ти њи погреб“; ан тон Вод ник, „Сећа ње“; Цене Ви пот ник, „понорни ца“; Јоже
удович, „Играчи ца“; Иван Ми нати, „Из вapиjaциja ’Забра њене теме’“; Ја нез Менарт,
„Сарабанда мртвих љубавника“; Дора Груден, „уса мљено дрво“; Ми ле клоп чич, „Мери
се предста вља“; Bидa Тауфер, „Вече“.
„Haпрозорусеиграјудваголуба“ („Na ok nu se igrata dva goloba“) – аСп, књ. 2, 377

(1961).

НАЗАД

„Ноћасистежедрвећесвојегране“(„Nocoj isteza drevje svoje veje“) – аСп, књ. 2, 379

(1961).

НАЗАД

НАЗАД

„Женеидуспољаиизмеђуњивасе“(„Že
ne gredo z dela in se med njivami“) – аСп, књ. 2,
381 (1961).
„Утамномпросторудвесвећегоре“(„V temnem prostom dve sveci gorita“) – аСп, књ. 2,

383 (1961).

НАЗАД

„Светиљкегоре,садћуступити“(„Luči gorijo, zdaj bom stopil“) – аСп, књ. 2, 385 (1961).
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Миле Клопчич
У КН 1954. белеш ка уз превод Д. Макс имовић глас и: „Рођен 1905. као син словеначког
руд ара у Лотаринг ији (L’Hopital). Револуц ионарно рад и већ као ђак. Збирке пес ама
’Пламтећ и окови’ (1924), ’Преп рос те пес ми’ (1934, друго изд ање 1951). Дос та прево
дио из стран их књижевнос ти, нароч ито Пуш кина. Нек и пес ничк и превод и сабран и у
књизи ’Див љи грм’ (1952).“ <Стр. 8>
Миле клопчич je преводио и поезију Десанке Максимовић.
НАЗАД

Мерисепредставља(Ма гу se pred sta vi) – кн, 8: 17–18 (1954); аСп, књ. 2, 401–403
(1961).
превод je у кн обја вљен под зајед нич ким насловом „Са времена словенач ка поези ја“
са: па вел Голи ја, „педесе тогоди шњи ца“; алојз Град ник, „у туђи ни“; каје тан кович,
„Де ти њи погреб“; ан тон Вод ник, „Сећа ње“; Цене Ви пот ник, „понорни ца“; Јоже
удович, „Играчи ца“; Иван Ми нати, „Из вapиjaциja ’Забра њене теме’“; Ја нез Менарт,
„Сарабан да мртвих љу бавни ка“; Дора Груден, „уса мљено дрво“; Bидa Тауфер, „Вече“;
едвард коцбек, „ноћ сећа ња“.
у основни текст укљу чу јемо, као бли жи ори ги на лу, стари ји превод.
Верзи ја из аСп гласи:

Мери се представља
немој сувише питат и.
Из Дет рои та сам, имам чет рнаест год ина,
зовем се Мери. Ако ме сећање не вара,
бил а сам рођена негде крај Саве.
A не знам збиља како се крај зове,
тако ми je далек и потп уно туђ.
Aкo бис те хтел и да вам још што кажем,
збун ил и бис те ме, признајем вам.
Отк ад смо дом свој нап ус тил и,
ми деца смо га заборавил и.
Како je било, не знам више
и родн их крајева не познајем.
A мат и каже да je тамо лепо,
да смо становал и у дол ин и,
у насељу малом под план ином.
Са страна у сунц у њиве су леж але,
на вод и ноћ и дан млинови млел и
и ступе су до зоре тук ле.
Ha мал им прозорима цветало je цвеће:
поточн ице, каранфил, шебоји и трнови венц и.
Крај кућ ице у врт у имал и смо леје,
у њима вртне руже, шимш ир и бож уре.
Изд алек а чак мам ио je мирис резеде,
с цвета опет на цвет журиле су пчеле.
Само премало смо имал и зем ље,
и отац je отишао преко мора у свет.
Дош ло je пис мо „... и поруч ујем вам
у Америц и je јед ва мало боље...“
Прод ал и смо и отиш ли за њим.
Отад а je већ много год ина.
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Још ово: Оца понек ад мат и упита:
„Шта вел иш, да ли тамо још стоји млин
и стоји ли још под брдом наша кућ ица?“
A отац смркн ут не каже ниш та.
Бил а сам Марица, то je све што памт им,
a овде се зовем Мери Сус терс ич.
НАЗАД

Мати ми пише (Mat i mi piše) – АСП, књ. 2, 393–395 (1961); ЗМ, 236: 10 (1966).

У ЗМ je објав љен само превод одломк а пес ме, напоредо са ориг иналом – у рубриц и
„Учимо словеначк и“.

НАЗАД

Светиљка крај рова (Svet ilk a ob rov u) – АСП, књ. 2, 389–391 (1961).

НАЗАД

Погреб (Pog reb) – АСП, књ. 2, 397–399 (1961).

НАЗАД

Некоме тек онако (Nekomu kar tako) – АСП, књ. 2, 405–407 (1961).

НАЗАД

Кишовито пролеће 1933 (Deževna pom lad 1933) – АСП, књ. 2, 409 (1961); АСППР,

274–275 (1968).

Божо Водушек
У КН 1954. са преводом Д. Макс имовић објав љена је и следећа белеш ка: „Рођен 1905. у
Љубљан и. Доврш ио филозофс ки и правн и фак ултет у Љубљан и. Данас сарадн ик Ака
дем ије за знаност и уметност у Љубљан и. Збирк а пес ама ’Очаран и свет’ (1939). Студ ија
о Иван у Цанк ару (1937). Много превод ио из стран их језик а. ДЗС изд аће његов превод
Гетеова ’Фаус та’.“
НАЗАД

Дардрагој(Darilo ljubi) – кн, 4: 19 (1954).
С над насловом „Са времена словенач ка поези ја“.

НАЗАД

Пролећниветар(Pomladni veter) – аСп, књ. 2, 413–415 (1961); аСппР, 278–281 (1968).

НАЗАД

Зачараникруг(Zača ra ni krog) – аСп, књ. 2, 417 (1961); аСп пР, 282–283 (1968).

НАЗАД

Пес маорастанку(Pesem ob ločitvi) – аСп, књ. 2, 419 (1961).

НАЗАД

Мртваприрода(Ti hožitje) – аСп, књ. 2, 417 (1961).

НАЗАД

Уречениболесник(Uročeni bol nik) – аСп, књ. 2, 423 (1961).

НАЗАД

Концертупољу(Koncert na polju) – аСп, књ. 2, 425 (1961).

НАЗАД

Баладаопијаници(Ba lada о pijancu) – аСп, књ. 2, 427 (1961).

НАЗАД

Златнотеле(Zlato tele) – аСп, књ. 2, 429 (1961).

НАЗАД

Лов(Lov) – аСп, књ. 2, 431 (1961); аСп пР, 284–285 (1968).

НАЗАД

Мас линовврт(Oljčni vrt) – аСп, књ. 2, 433 (1961).

НАЗАД

Јесењевече(Jesenski večer) – аСп, књ. 2, 435 (1961).

НАЗАД

Ваздушнинапад (Zračni napad) – аСп, књ. 2, 437–9 (1961).

Јоже Удович
Уз превод у КН, дата je и следећа белеш ка о словеначком пес ник у: „Рођен 1912. у Ста
ром Трг у при Лож у. Филозофс ки фак ултет у Љубљан и. Објав љивао пес ме и новеле већ
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пре рата, нароч ито у ревији ’Дејање’. Пос ле рата објављује песме у ’Новом свет у’ и ’Нашој
содобнос ти’.“ <Стр. 8>
НАЗАД

Играчица(Plesalka) – кн, 8: 17–18 (1954).

превод обја вљен под зајед нич ким насловом „Савременa словенач ка поези ја“ cа: каје тан кович, „Де ти њи погреб“; ан тон Вод ник, „Сећа ње“; Цене Ви пот ник, „понорни ца“; Видa Тауфер, „Вече“; Иван Ми нати, „Из вари ја ци ја ’Забра њене теме’“; Ја нез
Менарт, „Сарабан да мртвих љу бавни ка“; па вел Голи ја, „педесе тогоди шњи ца“; Дора
Груден, „уса мљено дрво“; Ми ле клоп чич, „Мери се предста вља“; едвард коцбек,
„ноћ сећа ња“.

Богомил Фатур
Богом ил а Фат ура (1914) Д. Макс имовић je превод ил а за АСП.
НАЗАД

Ветар (Veter) – АСП, књ. 2, 443 (1961).

НАЗАД

Серенада (Serenada) – АСП, књ. 2, 445 (1961).

НАЗАД

„Сав свет je срцу био бескрајно драг“ („Ves svet je srcu bil neskončno drag“) – АСП, књ. 2,
447 (1961).

НАЗАД

„Студенац сам ком je било усахнуло“ („Studenec sem, ki mu je usahnil vir“) – АСП, књ. 2,

449 (1961).

НАЗАД

„C тобом ce рвем као птић с вихором“ („S teboj se rujem kakor ptič z viharjem“) – АСП,

књ. 2, 451 (1961).

Цене Випотник
Уз превод у КН, дата је следећа белеш ка о словеначком пес ник у: „Рођен 1914. у Загорј у
об Сави. Заврш ио филозофс ки фак ултет у Љубљан и. Пес ме објав љивао у разним слове
начк им часоп ис има. Прип рема збирк у пес ама.“ <Стр. 8>
НАЗАД

Понорница (Ponorn ica) – КН, 8: 17–18 (1954).
Превод објав љен под заједн ичк им нас ловом „Савремена словеначк а поезија“ са:
Алојз Градн ик, „У туђин и“; Кајетан Кович, „Дет ињи пог реб“; Антон Водн ик, „Сећа
ње“; Јоже Удович, „Играч ица“; Bидa Тауфер, „Вече“; Иван Минат и, „Из вapиjaциja
’Забрањене теме’“; Јанез Менарт, „Сарабанд а мрт вих љубавн ик а“; Павел Гол ија, „Пе
десетогод иш њица“; Дора Груден, „Усам љено дрво“; Миле Клопч ич, „Мери се пред
став ља“; Едвард Коцбек, „Ноћ сећања“.

Иван Минати
Уз превод у КН, дата је следећа белеш ка о словеначком пес ник у: „Рођен 1924. у Словен
ским Коњицама. Сврш ио филозофс ки фак ултет у Љубљан и. Објављивао пес ме у разним
часоп ис има. Збирк а пес ама ’С пот и’ (1947).“ <Стр. 9>
Иван Минат и од 1952. год ине пос таје и превод ил ац Дес анке Макс имовић на слове
начк и језик. Год ине 1956. објавио je и књиг у својих превод а њен их пес ама „Вет рова
успаванк а“.
НАЗАД

Из варијација „Забрањене теме“ (Prepovedane teme) – КН, 9: 17–18 (1954).
Превод објав љен под заједн ичк им нас ловом „Савремена словеначк а поезија“ са:
Алојз Градн ик, „У туђин и“; Кајетан Кович, „Дет ињи пог реб“; Антон Водн ик, „Сећа
ње“; Јоже Удович, „Играч ица“; Bидa Тауфер, „Вече“; Цене Випотн ик, „Понорн ица“;
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Јанез Мен арт, „Сарабанд а мрт вих љубавн ик а“; Павел Гол ија, „Педесетогод иш њи
ца“; Дора Груден, „Усам љено дрво“; Миле Клопч ич, „Мери се предс тав ља“; Едвард
Коцбек, „Ноћ сећања“.

Лојзе Кракар
Уз превод пес мама Лојзе Крак ара (1926), 1963. je у БН објав љена и следећа белеш ка:
„Лојзе Крак ар je јед ан од најис такн ут ијих словеначк их пес ник а прве пос лератне гене
рац ије. Овај изразит и лирик не би се могао пох вал ит и бројем књига кол ико вреднош ћу
онога што je дао. Објавио je две књиге ’У успон у младос ти’ (1949) и ’Цвет пел ина’, за коју
je добио и наг раду Прешерновог фонд а. Његови најбољи стихови намењен и вама обја
вљен и су у збирц и ’Сунце у књизи’ за кој у je добио Левс тиков у наг раду. Крак ар се афир
мис ао и као врс ан превод ил ац са пољс ког језик а. Kao рез ултат дугогод иш њег рад а не
давно се појавил а у његовом избору и преводу ’Антолог ија пољс ке лирике XX век а’,
књига са око 400 страна, у којој je зас туп љено 55 пес ник а.
Ha питање о ’Сунц у у књизи’, ево шта нам je Крак ар рек ао:
– Пес ме за дец у почео сам писат и једнос тавно из жеље да млад им читаоц има, тој нај
зах валн ијој публиц и, кажем на нек и леп и прис тупачан нач ин оно што сам сâм дож и
вљавао у младости или касније кад сам дол азио у дод ир са децом. Збирка ’Сунце у књизи’
предс тавља избор из мојих дечјих песама, објављиван их no разним словеначк им дечјим
лис товима и часоп ис има и у рад ио-емис ијама. Te пес ме сам писао нек ако између 1951. и
1961. год ине...“ Уобичајено je дa уредн иц и лис това и часоп иса, кад објављују преводе, бе
леш ке о аутору ориг инал а наруч ују oд сам их превод ил аца. Ова белеш ка, међут им, обја
вљена под нас ловом „Умес то деце пита Иван Цековић“, чије је питање било; „Јес те ли Ви
изм ис лил и ’Сунце у књизи?’“ – вероватно припад а пес ник у Иван у Цековићу.
Лојзе Крак ар се oд 1951. год ине јав љао и као превод ил ац Дес анке Макс имовић на
словеначк и.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

Белеиграчице(Bele plesalke) – ЗМ, 75: 3 (1957).
Песниководрвоулогорусмрти(Pesnikovo drevo v taborišču smrti) – кЊ, 558: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следећих кракарових дела: „крик“, „о, свети Михаело тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „подне“, „Терцине“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак дa je написана 1945. године.
О,светиМихаелотамодолеподселом(о, sveti Mihael tam spodaj za vaši) – кЊ, 559: 12
(1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „крај фебруара“,
„Хвала, драга“, „подне“, „Терцине“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак дa je написана 1947. године.
Терцине(Tercine) – кЊ, 562–563: 12 (1959).
превод je објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом joш и следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михаело
тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „подне“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак дa je написана 1954. године.
Подне(Poldan) – кЊ, 561–562: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михаело тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „Терцине“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак да je написана 1955. године.
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НАЗАД

НАЗАД

Станичниресторан(Kolodvorska restavracija) – кЊ, 563–564: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом joш следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михаело тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „подне“, „Терцине“.
Испод песме је дат податак да je написана 1956. године.
Крајфебруар
 а(Konec februarja) – кЊ, 559–560: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михаело тамо доле под селом“, „Хвала, драга“, „подне“, „Терцине“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак да je написана 1953. године.
Хвала,драга(Hvala, draga) – кЊ, 560–561: 12 (1959).
превод je објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михаело тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „подне“, „Терцине“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак да je написана 1957. године.

НАЗАД

Крик(Krik) – кЊ, 558–559: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „о, свети Михаело тамо доле
под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „подне“, „Tepцинe“, „Станични ресторан“.
Испод песме је дат податак да je написана 1958. године.

НАЗАД

Сунцеукњизи(Solnce v knjigi) – Бн, 12: 99 (1963).

НАЗАД

Ах(Ah) – Бн, 12: 99 (1963).

Јанез Менарт
Уз превод у КН 1954. стоји следећа белеш ка: „Рођен 1929. у Марибору. Студент слави
стике у Љубљан и. Пес ме у ’Бесед и’, ’Нашој содобнос ти’ и друге. Избор пес ама у збирц и
’Пес ми штирих’. Дос та превод и стране пес нике.“ <Стр. 9>
НАЗАД

Сарабанда мртвих љубавника (Sharabanda mrt vih ljubimcev) – КН, 9: 17–18 (1954).
Превод објављен под заједн ичк им нас ловом „Савремена словеначка поезија“ са: Алојз
Градн ик, „У туђин и“; Кајетан Кович, „Дет ињи пог реб“; Антон Водн ик, „Сећање“;
Јоже Удович, „Играч ица“; Bидa Тауфер, „Вече“; Цене Випотн ик, „Понорн ица“; Па
вел Гол ија, „Педесетогод иш њица“; Дора Груден, „Усам љено дрво“; Миле Клопч ич,
„Мери се предс тав ља“; Едвард Коцбек, „Ноћ сећања“; Иван Минат и, „Из вapиjaциja
’Забрањене теме’“.

Кајетан Кович
Уз превод његове пес ме у КН je 1954. дата следећа белеш ка: „Рођен 1931. у Марибору.
Студент љубљанс ког универзитета. Пес ме објављује no часоп ис има, нароч ито у ’Бесе
ди’. Јед ан од чет ворице, који су објавил и пес ме заједно у ’Пес ми штирих’, 1953.“ <Стр. 9>
НАЗАД

Детињи погреб (Otroški prekop) – КН, 9: 17–18 (1954).

Превод објављен под заједн ичк им нас ловом „Савремена словеначка поезија“ са: Алојз
Градн ик, „У туђин и“; Јанез Менарт, „Сарабанд а мрт вих љубавн ик а“; Антон Водн ик,
„Сећање“; Јоже Удович, „Играч ица“; Bидa Тауфер, „Вече“; Цене Випотн ик, „Понор
ница“; Павел Гол ија, „Педесетогод иш њица“; Дора Груден, „Усам љено дрво“; Миле
Клопч ич, „Мери се предс тав ља“; Едвард Коцбек, „Ноћ сећања“; Иван Минат и, „Из
вapиjaциja ’Забрањене теме’“.
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Садржај
ПОЕ ЗИЈА ЈУЖ НИХ СЛОВЕН А
БУГАРСКИ ПЕСНИЦИ

Петко Славејков
Звезде � 9
Христо Ботев
Хаџи Димитар � 10
у механи � 11
Ђурђев-дан � 12
посланица св. Трновском
патриот � 13

�

13

Константин Величков
Жетелачка песма � 15
крај � 15
Стојан Попов
Играчка – плачка � 16
Мали учитељ � 16
Цанко Церковски
петлић � 17
Дедини прасци � 17
Медино руно � 17
Сунце греје � 18
Цоњо Калчев
пачићи � 19
први мај � 19
Елин Пелин
Зрикавац � 21
Врапчево писмо � 21
ко? � 22
Јесен златокоса � 22
Збогом, птичице! � 23
Кирил Христов
над колевком

�

24
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Јордан Стубел
Добро дошла � 25
Фебруар � 25
прела маца � 26
кос и медо � 26
Родина колевка � 27
Миши ученици � 27
За столом деда сеђаше � 28
птичица-кукавица � 29
Мравак кућу градио � 29
кад се жени... � 30
Де те и зец � 30
ле ња не да � 31
Де да Мраз � 32
Ђурђевдан � 32
Димитар Бабев
киша � 34
Васил Стојанов
Змај � 35
Стилијан Чилингиров
прела баба � 36
Стојан Дринов
Шафране, брате

�

37

Ран боси љак
Блага година � 38
порука � 38
Трајко Симеонов
Златни облачићи

�

39

Дора Габе
пст... � 40
амин � 40
Судба � 40
Сусрет � 41
Јунак � 42
песмица � 42
Бајка � 42
Радост � 43
Сунце � 44
Ћутање � 44
Интимно � 45
Тишина � 46
Телепатија � 47
Мој час � 47
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невидљиве очи � 48
Судбина � 49
Враћање � 50
признање � 50
Тајна � 51
питање � 51
Звук � 52
Жалба � 53
октобар � 53
Дозив � 54
Воља � 55
Мимогредно � 55
Растојања � 56

Јелисавета Багрјана
Изгнаник � 57
Сусрет („Дотакле се чаше и зазвониле“)
Јесен � 58
као дете које... � 59
Судбина � 59
Requ iem � 59
Говорим с тобом � 60
Зов � 60
Љубав � 61
плавоока � 61
потомак � 62
Вечна � 63
Моја песма � 63
кућа у Бојани � 64
Шака снега � 65
пламено дрво � 66
освета � 66
Занос � 67
Вече � 67
Дозив мора � 68
Бисер � 69
Бретања � 70
Intérieur � 70
Индустрија � 71
не замени те нико � 72
Монолог � 72
пре 13. века � 73
Славоспев � 73
на дан свођења рачуна � 74
невеста � 75
непознати човек � 75
Вали � 76
Између јесени и зиме � 76
април � 77
књига � 77
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Точак � 77
Тежак час � 78
Хоризонти � 78
не знам и знам � 79
Триптих на стогодишњицу Бојана пенева
Вечерња песма � 81
Дете � 81

�

80

Асен Расцветников
Вујо и лија � 83
Река � 83
Калина Малина
Свирац � 84
лалка � 84
Бленика
Земља � 86
Туђинац � 87
„Свеједно осећаш ли љубав према мени“ � 88
писма � 88
Љубав � 89
Благо � 89
Дете � 89
„Стрмим стазама идеш ти, младости“ � 90
„каквим словима историја треба да запише“ � 90
Магда Петканова
Туђи град � 91
Рат се свршио � 91
Девојачка песма � 91
печалбарске песме � 92
Град � 92
Заљубљени � 93
Вучица � 93
писмо � 94
Марија Грубеш лијева
Домовина � 96
Роман без лажи � 97
Бура � 99
први зраци � 100
Скице � 101
Виринеја Вих ра
ка ко је чуд но � 102
Зим ска пе сма � 102
откриће � 103
Љуба Касарова
косидба � 104
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Димитар Пантел ејев
косач се враћа са косидбе � 105
неисплаћени дуг � 105
Ждралови � 106
аутобуска станица � 107
пијаница � 108
поподневни одмор � 108
Камен Зидаров
Јелисавети Багрјани Зидаров камен
Паулина Станчева
на булевару � 111
лежи у пијану најлепша музика
Лучезар Станчев
Хор коледара

�

�

�

111

112

Јана Јазова
Јуни � 113
Иван Рудников
Мулен Руж � 114
неизбежност � 115
Телеграм � 116
Мумија � 116
Харфа � 117
Графика � 118
певачева судба � 119
пролећно виђење � 120
Мали родољуб � 121
Рибарске мреже � 122
на кеју � 122
Чудновато дрвце � 123
Волшебник � 123
Блага Димитрова
Дозив � 125
Једна реч � 125
Рањеник � 126
Љубав � 126
Џунгла � 127
Трудна жена � 127
Светлећи млаз � 127
Ars poetica � 128
над погинулим младићем
Материнство � 129
Виет-нам � 129
кининова пилула � 130
котаричар � 130
Виетнамски рат � 130

�

128
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над новорођенчетом
Бугарска крв � 131
Загрљај � 131
Свом оцу � 132

�

131

Невена Стефанова
на обали � 133
киша над паризом � 133
Балон � 134
Материнство � 134
Свакоме од нас � 135
Људмил а Исајева
пробуђење � 136
Седми континент � 136
предосећање � 137
Друга � 138
Женски одговор � 138
прелудиј � 139
Лијана Даскал ова
песма у лила � 140
„Ја сам земна. као со“ � 141
Срце � 141
Мајка � 142
портрет бабин � 142
Станка Пенчева
Моја власт � 144
Јесења прича � 144
Редов � 146
Жене � 146
Глад � 147
Рука � 147
Материнство � 148
Бесмртно жито � 148
„лепо је да се све сврши на време“ � 149
„кара-Танасе, хајдучино црна“ � 149
Светлећи пепео � 150
Љиљана Стефанова
И траје лето � 151
Хоћу да верујем � 151
Закаснела размишљања � 152
Реке � 153
не одлази, дане � 154
Две по две � 155
Вања Петкова
Случајности нема
кристал � 157

�

157
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Воли ме тако... � 158
Сириус � 158
Жеља � 159
на очевом гробу � 160
Моја земља и бол � 161
легенда о Ропотаму и лепоти

Надја Кех либарева
„Стоји девојчица на песку“
Домовина � 163

�

�

162

163

СЛОВЕНАЧКИ ПЕСНИЦ И

Валентин Водник
Вршац. највиши глечер после Триглава

�

167

Франце Прешерн
Војничка � 169
„песма моја је сасуд твога имена“ � 170
„коме је непозната жалосна истина да је волим“
„С децом си се, драга, играла лане, – време јури“
на растанку � 171
Моћ сећања � 172
Рибар � 172
оргуљаш � 173
Глоса � 175
Растанак од младости � 176
Сонети несреће � 177
песнику � 179
куда? � 180
Сонетни венац � 180
„Било је, Мојсије, теби поверено � 186
„очи су ми на њој у девојака колу“ � 186
„када ученост лекара докучи“ � 187
„отвориће се небо о судњем дану“ � 187
Спомен на андреја Смолеа � 188
Здравица � 189
крштење на Савици. увод � 190
Струнама � 192
Морнар � 193
Железничка пруга � 194
невенчана мати � 196
Јеврејка � 197
Љубавни лек � 198
Водени дух � 199
поновна сахрана � 201
неиструнуло срце � 202
Читачи звезда � 204
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ново списатељство � 204
Memento mori � 209

Фран Левстик
Сеничина жалопојка � 210
када дете хвата месец и звезде
Живи цвет � 211
први пољубац � 211
уздисаји � 212
Две утве � 212
краљ у бекству � 213
непријатељима � 214
у шуми � 215
Разни гласови � 215

�

210

Симон Јенко
Мати � 217
позив � 217
„Ископао сам дубоку јаму“ � 217
„Слабо је жмиркала свећа“ � 218
„Мирно си ми десну дала“ � 219
„Гледај звезде како блеште“ � 219
Слика � 219
по растанку � 220
увод � 220
Слике � 221
„кад се сунце родило“ � 221
„Зелен-маховина обраста“ � 222
„кад заспим у смрти“ � 222
„лежи поље равно“ � 222
на гробовима � 223
Трострука несрећа � 223
Моје сузе � 224
Словеначка историја � 224
на избор � 225
Гори � 225
Јосип Стритар
„уз прозор смо ћутке били ослоњени“ � 227
„Људи, зашто седимо ту спокојно?“ � 227
„Ви ми хоћете хришћани да будете?“ � 228
„Тмине по мојим стазама су пале“ � 228
„Света је некад била, сад празна је реч пријатељ“
Симон Грегорчич
Сочи � 230
натраг у планински рај � 231
Њега нема! � 232
Свадба природе � 233
Ти мени сунце светло!... � 233
„Дивна ноћ“ � 234
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Разведри му звезде тамне!
покајничка ноћ � 236
на обали � 238
За олује � 239
Мој црни плашт � 240
Човека никад � 241

�

235

Антон Ашкерц
Моја муза � 243
Три путника � 243
Бродар � 244
пролећу � 245
Ми устајемо � 245
Винска бајка � 246
Словеначка легенда � 247
атила и словеначка краљица � 250
на калемегдану � 251
камен међаш � 252
последња стража � 253
Стари град � 254
Бајрамска легенда � 256
Светица � 257
Свадба у луговима � 259
„Богу за леђима“ � 260
Радникова песма о угљу � 263
Зимска романса � 266
Грешник � 267
Ја � 269
Чаша бесмртности � 271
Бреме � 274
Сликарева смрт � 275
Мирза � 276
Буда у браманској књижници � 278
Херкулов кип � 280
пегаз и магарац � 281
Руско село � 283
украјинска степа � 283
у купеу � 284
у гондоли � 285
у крчми предграђа � 287
ноћ на мору � 287
Јутро на лагунама � 288
Свуда ме срета � 289
облаку � 290
Зора � 290
коса � 290
последњи зраци � 291
о, море!... � 291
поноћна путница � 292
крунисање у Загребу � 293
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анка � 295
кришна � 297

Иван Цанкар
„Из моје усамљене, горке младости“ � 299
„прошла си мимо мога живота“ � 299
„Мој пут не посипај мирисним ружама“ � 300
„И диже се и шири врели видик“ � 300
„у богатим кочијама се возе“ � 301
„од улице до улице крстарим градом“ � 302
„куда, о, куда оде моја младост?“ � 302
„Младић је видео ружу чудотворку“ � 303
Драготин Кете
Зимска идила � 304
Затворени су њени прозорци � 304
лаокон � 305
„Тамно је данас, ах, тако тамно“ � 305
„како се вијеш тихо, лако око града“ � 306
„како те волим, мој анђеле, како“ � 306
на тргу � 307
повратак � 308
„као лабуд белогруди полако“ � 308
„а ти тек... али нисам могао“ � 309
„у тиху самоћу се краду, сијају“ � 309
Меланхоличне мисли � 310
„кад дође ноћ, другарица маште“ � 310
„о Боже светлости, творче хармоније“ � 311
Јосип Мурн
Сајам � 312
Власи � 312
ко у ту безгласну ноћ � 313
Снег � 313
песма („прелепа ноћ, пролећна ноћ“) � 313
ах, ти борови � 314
кад се дубраве мраче � 314
„Срце је жалосно и болно од стрепње“ � 315
пелен � 315
е, нећу вам преко пољана � 315
Српањ � 316
Иста � 316
песма („као ружа на пољани“) � 317
Чежња за невестом � 317
Ивањдан � 318
песма о хељди � 318
Ту је јесен и ми свадбујемо � 319
Зима � 320
Дошло је време око Божића � 321
Мислио сам на прошле дане � 321
Што тако жалостан, ћутљив и замишљен � 322
592

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Садржај ________

Отон Жупанчич
песниче, дужност знаш? � 323
Зелени Ђурђе � 323
Језеро � 324
Дума � 324
успаванка � 330
пролећна лађа � 331
Бреза и храст � 331
прво пролеће � 332
подне � 332
Тихо, без речи � 333
Љубавна песма � 334
пољуби ме, загрли ме � 334
у души ми je избледела јасна слика � 335
Сусрет � 336
Меланхолија � 336
С вечери � 336
Тихо долази мрак � 337
ноћна мелодија � 337
„Гробови урлају...“ � 338
„Тихо преко поља“ � 339
„Сав свет уздише“ � 340
„Шта си? Фантом? Изданак фантазије?“ � 341
Месечина � 342
ноћни псалам � 344
Само ову ноћ � 344
Вечерња песма � 345
крај кварнера � 345
ковачка � 346
Зимска � 347
Dies irae � 348
Зелени шлем � 349
наша реч � 350
у тишини � 352
очајање � 353
Разговор у тами � 354
Јерала: Интермецо, Треће поглавље � 354
Теби � 358
Вихор � 359
Ko у љубави... � 359
Moтo � 360
„Тражио сам своје младе дане“ � 360
одох на прело � 361
Затворени парк � 361
песнику � 362
„по богазима“ � 363
Свеж дах са планина � 363
Здравица � 364
Глоса � 365
Божићна здравица � 366
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„пуна светлих снова“ � 366
Зов ноћи � 367
Сени Јосипа Мурна-александрова � 368
Визија � 369
Буђење � 371
Ha Бледу � 372
Возом � 373
Географска карта � 376
питања � 376
песма ковача � 377
наше писмо � 377
Горичким изгнаницима � 379
у спомен Јожи Берцету � 380
Вихор � 381
покајничка песма � 382
Игра je шумела... � 383
Гледам... � 383
Снежник � 384
обрачун � 384
у часу очаја � 385
несаница � 385
Шта je метал � 386
Изјава � 387
у безгласност � 387
онамо ћемо наћи пут... � 388
пролећни поздрав � 389
Растанак � 390
„како бих дисао, слушао, гледао радо“ � 391
Веверица � 391
Стари меда � 392
Гесло � 392
Заспали Цицибан � 392
кад Цицибан плаче � 392
Деца пуштају мехуриће � 393
Цицибан и пчела � 393
Цицибан-Цицифуј � 394
наше светлости � 395
Звона � 396
Жабе � 396
лисица � 397

Алојз Градник
у туђини � 398
De profundis � 398
очекивање � 401
у омами � 401
Меланхолија � 402
Eros – Tanatos � 402
„Из срца дубине тајнотамне“ � 402
„угасле звезде у ноћи су као златни“ � 403
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Задушнице у брдима � 403
пред Гупчевом главом � 404
наша реч � 406
Часови ћутања � 406
Бунар � 407
Фонтана и водени млаз � 407
Зима � 408
Moj живот � 408
Вечерње сенке � 409
последњи гост � 409
у дозревајућој јесени � 410

Лили Нови
Викерче � 411
Мртвац � 412
умрети � 412
Mуњe � 413
пред олују � 413
Павел Голија
опојно миришу цветови � 415
„Тајанствен народ у касне чace“ � 415
„И ово je молитва тих несрећних улица“
O, естер – o, Рене � 416
познајем руку � 417
кајање � 418
Рибице � 418
Манифест � 419
Marche Funèbre � 421
педесетогодишњица � 422
канаринац и песник � 423
Фран Албрехт
Шетња по снегу � 425
отаџбина. 1914. � 425
Где је? � 426
„Раширимо, албатросе, крила“

�

�
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426

Франце Бевк
прсти � 428
Иго Груден
посланица Драгиши Васићу � 429
Јожа има кућицу � 430
камнишке елегије � 430
Другово писмо сину � 432
„о, чини ми се да слушам твоје снове“
„у јастуцима je остао мирис твоје косе“
Занетост � 434
Јутро на мору � 435
595

�

433
434

�

ПОЧЕТАК

________ Десанка Максимовић ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Барковље � 435
пролећни ветар � 435
праље на Сави � 436
у спомен Томажа Бизиља � 437
подсећање на алфреда Шерка � 438
Дванаести час � 439
Силвестарска здравица � 439

Миран Јарц
Модре даљине � 441
Вртешка � 441
песма � 442
неми град � 442
поглед унатраг � 443
Сејач у зими � 444
Сонет очајања � 444
Сонет краја � 444
Аница Чернејева
незгода � 446
Дора Груден
Meђу нама � 447
усамљено дрво � 447
Тоне Селишкар
И тако си сад пред нама � 449
Седморо рођених � 449
Распевани рудари � 450
Стаклана � 451
уцветали кактус � 451
Исцепана пописница � 452
Тамно црвени божур � 453
Moj отац � 454
лице у јутарњој светлости � 455
Антон Водник
Сећање � 456
Девојка с цветом � 456
Јецајући звуци � 457
Тужба � 457
пролећна песма � 458
пролеће у гробу � 459
Зашто се враћам � 459
Kao зрно � 460
Ha светлом прагу � 461
Вида Тауфер
Вече � 463
Смех � 463
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презрено писмо
Хељда � 464
пауци � 464

�

463

Сречко Косовел
Балада � 466
Ветар � 466
Старица крај села � 466
Борови � 467
Вече под црвеним прудом � 468
Дрвеће у долини � 468
Сонет смрти � 469
кратак je живот � 469
Сред ноћи � 469
лабудова песма � 470
предсмртница � 470
ниси ти � 470
Само једна je гроза � 471
алилуја � 471
Вече пред зиму � 472
пролећна свирка � 472
екстаза смрти � 473
„Хладан je, хладан океан“ � 474
„о, на, морнару, те лепе руже“ � 474
„Бићеш биљка, међу слојем слој“ � 475
„лаганом водом, тамном водом“ � 475
„За двадесет хиљада година можда“ � 476
„Четири веслача иду у ноћ“ � 476
Едвард Коцбек
ноћ сећања � 478
„Ha прозору се играју два голуба“ � 478
„ноћас истеже дрвеће своје гране“ � 479
„Жене иду с поља и између њива се“ � 479
„у тамном простору две свеће горе“ � 480
„Светиљке горе, сад ћу ступити“ � 480
Мил е Клопчич
Мери се представља � 481
Мати ми пише � 482
Светиљка крај рова � 483
погреб � 484
неко ме тек онако � 485
кишовито пролеће 1933. � 486
Божо Водушек
Дар драгој � 487
пролећни ветар � 487
Зачарани круг � 489
песма о растанку � 489
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Мртва природа � 490
уречени болесник � 490
концерт у пољу � 491
Балада о пијаници � 491
Златно теле � 492
лов � 492
Маслинов врт � 492
Јесење вече � 493
Ваздушни напад � 493

Јоже Удович
Играчица

�

495

Богомил Фатур
Ветар � 497
Серенада � 497
„Сав свет je срцу био бескрајно драг“
„Студенац сам ком je било усахнуло“
„C тобом ce рвем као птић с вихором“
Цене Випотник
понорница

�

498
498
� 499

�
�

500

Иван Минати
Из варијација „Забрањене теме“

�

501

Лојзе Кракар
Беле играчице � 502
песниково дрво у логору смрти � 503
о, свети Михаело тамо доле под селом � 504
Терцине � 504
подне � 505
Станични ресторан � 506
крај фебруара � 507
Хвала, драга � 508
крик � 509
Сунце у књизи � 509
ах � 510
Јанез Менарт
Сарабанда мртвих љубавника
Кајетан Кович
Детињи погреб

�

�

511

512

НАПОМЕНЕ
опште напомене � 515
посебне напомене � 521
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Kонцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена

је на решења која је применила сама песникиња учествујући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним
песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауто
ризованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пункто
вима, у научној апарат ури детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник сно
ва (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки
(1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потома
ка (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зо
вина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не забора
вити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Стра
шна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швај
царске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
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VIII том ПРЕВОДИ
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