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ПЕТ КО СЛА ВЕЈ КОВ

Звезде
као у по љу бе ле ов чи це,
сву да по не бу ја сне зве зди це,
чи ни се: ов чар-ме сец их во ди.
Јед на се од дру ге не ра ста је,
јед на дру гој на пут не ста је – 5
сва ка по сво јој ста зи хо ди.
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ХРИ СТО БО ТЕВ

Хаџи Димитар
Жив је он, жив! Та мо на Бал ка ну,
сав у кр ви, је чи без оду шке,
ју нак, на гру ди ма сти ска ра ну,
ју нак, пун мла до сти, сна ге му шке.

на јед ну стра ну ба цио пу шку, 5
на дру гу сло мље ну са бљу ону, 
очи мрк ну, гла ва кло не,
уста ку ну сву ва си о ну.

ле жи ју нак, на не бу са мо
сун це жар ко ср ди то пе че; 10
же тел ка пе ва у по љу та мо
и крв све ја че ју на ку те че!

Же тва је са да... пој те, ро би ње,
те ту жне пе сме! Греј, сун це, кру ти
тај крај роп ски! ето, ги не 15
и тај ју нак... али, ср це, ћу ти!

Тај ко ји пад не за сло бо ду
ни ка да не мре: ње га све жа ли,
зе мља и не бо, звер и при ро да,
пе сник га сво јом пе смом хва ли. 20

Да њу му сен ку чи ни ор ли ца
и вук му крот ко ли же ра не,
над њим је со ко, ју нач ка пти ца,
ка ко се смрк не и ка ко сва не.

пад не ве че – ме сец му стра жу чу ва, 25
зве зде му оба спу не бе сне сво де;
го ра за шу ми, ве тар за ду ва,
низ Бал кан хај дуч ка пе сма оде!

И гор ске ви ле му на сме ну
пе ва ју див не, кроз шу ме гу сте, – 30
ла га но га зе тра ву зе ле ну
и крај ју на ка све се спу сте.

Јед на ра ну са гру ди вр же,
дру га пр ска во дом – ка пљом ле да,
тре ћа га у уста по љу би бр же, 35
а он је ми лу, ве се лу гле да!
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________    Бугарски песници   ________

„ка жи ми, се стро, где је ка ра џа?
Шта је од мо је вер не дру жи не?
Ре ци, па ми он да ду шу тра жи, –
ме ни се, се стро, ов де ги не!“ 40

па их ра дост, гр ље ње ста не,
и с пе смом к не бу прх ну ту да, –
ле те, пе ва ју док не сва не.
И дух ка ра џе тра же сву да...

али већ сви ће. И на Бал ка ну 45
ју нак ле жи, крв му те че, –
вук му ли же љу ту ра ну
и сун це опет пе че ли, пе че!

у механи
Те шко ми је! Ви на лиј те,
не бих ли за бо ра вио
што ви, глу пи, не слу ти те
је ли по нос ил стид био!

Да за бо ра вим крај свој род ни 5
и кров оца сво га ми ли,
те што су ми дух сло бод ни,
дух бор бе ни оста ви ли.

За бо ра вим ту зе мљу пу сту
и гроб очев и плач мај чин, – 10
те што и за ло гај с уста
на бла го ро дан гло бе на чин –

гло бе на род по сто пу та:
гло бе под ле чор ба џи је,
тр гов ци жуд ни зла та жу та, 15
и поп од бож је ли тур ги је.

Гло би те га, не ра зум ни!
Гло би те га! ко вам сме та?
он се ско ро не ће ди ћи:
ме ха на га др жи кле та! 20

пи је мо и пе ва мо пе сме,
ко си мо се на ти ра на,
ме ха не су на ма те сне –
и ви че мо: „До Бал ка на!“
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Ви че мо, али све то тре зни 25
за бо ра ви мо као лањ ско ле то,
не ми мо и сме је мо се
кад ви ди мо на ро да стра да ње све то.

а ти ра нин жа ри, па ли
и род ни нам крај беш ча сти, 30
ко ље, би је, псу је, да ви,
гло би же љан си ле, вла сти!

о, на лиј те! Дај да пи јем,
хо ћу ду ши да од лак не,
тре зне ми сли да уби јем, 35
ру ка му шка да омек не!

Дај да пи јем уз инат вра гу,
уз инат ва ма, па три о ти!
Ви ше не мам ми ло, дра го,
а ви... ви сте иди о ти! 40

Ђурђев-дан
„Па си те сь, мир ные на ро ды, 
Вас не про бу дит че сти кли чь! 
К че му ста дам сво бо ды!? 
Их долж но ре за ть или стри чь...“

ли куј, на ро де! Ста ро и мла до
не ка хва ли да нас бо га и ца ра!
Ђур ђев-дан је. ова ца ста до
ту бле ја ше ју че по крај ов ча ра,
ка да тај цар, без ду шан, глу пав, 5
као и сви ца ре ви све та,
по те ра ста до ба ти ном ле пом
и с ми ни стри ма, ум ним пси ма,
без порт фе ља, а без пла те,
на ко је тај цар, и да по гле да, 10
ре као би: „Бла го њи ма, жи ве, од ре да,
и ов це бо ље од на ро да мо га!“
И од ла зи ста до с ма лом јаг ња ди,
иде, ми че се, пу тем уби је но,
под нож ће сви ти ја гањ ци мла ди 15
за све тог Ђур ђа – бож јег раз бој ни ка...
Без ду шан, глуп, тру ли по кој ник,
зар жр тве тра жи? ов чар иште,
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________    Бугарски песници   ________

глад но гр ло, и поп пи ја ни,
као што те бе, на ро де, цар гу ли, 20
тра жи за сво је ха ре ме гну сне
и за оне што те гло бе;
а ти им да јеш крв, ру ке обе,
и играш чак ка да те би ју!
Гле – да нас бо га ти и си ро ма си 25
за јед но пе ва ју та мо и пи ју
и хва ле с по пом бо га и ца ра...
ли куј, на ро де! То ов це бле је
и иду с пси ма по крај ов ча ра.

посланица св. Трновском
Све ти вла ди ко! па сти ру на род ни!
Да нас пе вам те би хва ле и сла ве
и го во рим: до сто јан ти си
не епар хи је – већ др жа ве;
али као чо век ре ли ги о зан, 5
же лим да знам – ра заг нам та му –
где ли је наш за по пљен по па –
да ли у цр кви или ама му?
Јер љу ди ве ле у мом кра ју
у ески-За го ра ка да си био, 10
др во или по па – то не зна ју,
тек не ког си у ба њи за по пио.

па три от
па три от је, ду шу да је
за на у ку, за сло бо ду,
са мо ту ђу, а не сво ју,
ду шу да је свог на ро да!
И сва ко ме до бар он је, 5
са мо, зна те, кад се пла ти,
као чо век, – шта да ка жем?
и ду шу ће тај про да ти.

До бар је он и хри шћа нин,
ли тур ги ју сва ку чу је, 10
али и у цр кву хо ди,
јер у њој се и тр гу је!
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И сва ко ме до бар он је,
са мо, зна те, кад се пла ти,
као чо век, шта да ка жем? 15
и же ну ће у за лог да ти.
И чо век је до брог ср ца:
бед ном по мог не по ко јем;
са мо што он вас не хра ни,
већ ви ње га сво јим зно јем! 20
И сва ко ме до бар он је,
са мо, зна те, кад се пла ти,
као чо век, шта да ка жем?
по јео би... да вам је зна ти!
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КОН СТАН ТИН ВЕ ЛИЧ КОВ

Жетелачка песма
Ве тар ди ше,
ти хо њи ше
њи ве злат не,
бла го дат не.
Ве тар збо ри 5
и шу мо ри
од њи ви це
до ку ћи це:

– Жи то ја сно,
жи то кра сно, 10
све је бе ло
и узре ло.
Же те о ци
мла ди мом ци!
Што ле жи те, 15
што сто ји те?
Вре ме те че,
сун це пе че,
клас врх њи ва
се пре ли ва. 20
Жи то зо ве,
за ср по ве!
по ра ни те
па жа њи те!

крај
Свр ши смо ову го ди ну
ура, ура, ура!
И ис пит ла ко про ми ну,
ура, ура, ура!

До бро се увек тру ди смо, 5
ура, ура, ура!
по хва ле, књи ге до би смо,
ура, ура, ура!

Би ли смо смер ни, без крет ње,
ура, ура, ура! 10
Сад на пред у игре и шет ње,
ура, ура, ура!
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СТО ЈАН ПО ПОВ

Играчка – плачка
Игрô пуж,
ма ли муж,
уда ри се,
рас пла ка се, –
од играч ке 5
ето плач ке!
До ђе жа ба,
ста ра ба ба,
ухва ти га,
по ди же га, 10
про шло све је,
сад се сме је,
и од плач ке
гле играч ке!

Мали учитељ
по гле дај те
ка ко ко ста
већ учи тељ
ма ли по ста.

Мил ки, Са ви, 5
па и ка ти
он ће са да
пре да ва ти.

луп не пр во
па за тим 10
он пру ти ћем
мах не злим,

а гла си ћем
тан ко збо ри,
слу шај ка ко 15
све жу бо ри!

Са свих стра на
пти це ми ле
крај ње га се
на че ти ле. 20



17
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ЦАН КО ЦЕР КОВ СКИ

пе тлић
ку ку ре ку, пе тли ћу,
ба бин ле пи мом чи ћу,
сад ће ба ба уста ти,
про са ће ти до да ти,
на ли ће ти во ди цу 5
у ту но ву зде ли цу.
Зо бај, про со по зо бај,
па на пу ни гу ши цу
и за тре си кре сти цу,
те за пе вај пе сми цу:  10
– ку ку-ку ку ру чи,
хај де, Иво, учи!

5

10

15

Дедини пра сци
Се ди де да на пра гу,
де ље се би то ја гу,
ем је де ље, ем кли ма
и сме је се очи ма:
– Спре мај те се, пра шчи ћи,
ви де ди ни мом чи ћи!
ка да де да уста не,
ста ви тор бу на ра ме,
го ни ће вас, де чи це,
до хра сто ве шу ми це.
Слат ко жир ту је шће те,
слат ко во де пи ће те,
ма сти се би збра ће те.
Њу узми те, пра шчи ћи,
мо ји дра ги мом чи ћи;
ме ни дај те сла ни ну,
да ми гре је гр би ну.

Медино руно
ој, ђи ди, Ме до, Ме да но,
пу сто ти ру но не пра но!
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Де вет се ба ба са бра ло,
у би стром га Ду на ву опра ло.

пра ле га ба бе три пу та, 5
би стри се Ду нав по му ти.

по му ти, ру но по не се,
ба бе гро зни ца за тре се.

Гле да ју ис под ве ђа,
и ту жно сва ка ми ре ђа: 10

– Му ти се, пе ни се, о, ре ко,
не но си ру но да ле ко,

оно је на ша ха љи ца,
на де вет гр ба бун ди ца.

Сунце греје
Сун це гре је
не бе си ма,
све тлост ве је
по по љи ма.

– Хеј, се стри це, 5
да тр чи мо,
ма ле пти це
да ло ви мо!

– не, се стри це,
оста ви те, 10
ма ле пти це
не ло ви те.

не ло ви те
пти це мо је,
нек се си те 15
сад на по је.
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________    Бугарски песници   ________

ЦО ЊО КАЛ ЧЕВ

па чи ћи
Ма ли, ма ли
па чи ћи,
жу ти, ми ли
бра ти ћи!

Где сте да нас хо ди ли? 5
ко јом во дом бро ди ли?

Чуј, ро ђе на,
ми ли це,
бе ја смо
до во ди це, 10

ску па да се гњур ка мо
слат ко да се брч ка мо,

а са сво јом
мај чи цом,
под вр бо вом 15
сен чи цом.

Сад иде мо сне ни,
чи сти, из ми ве ни.

пр ви мај
Већ је пр ви мај, де чи це,
већ је пр ви мај,
мај ске но ћи, ле по ти це,
иду у наш крај.

Сва ки врт и дô, де чи це, 5
сва ки врт и дô,
пун је шу ме и тра ви це,
ни је ви ше гô.

ни је ви ше сад, де чи це,
наш шу ма рак црн, 10
оки тио сад гла ви це
сва ки глог и трн.
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Већ је пр ви мај, де чи це,
већ је пр ви мај,
сви у по ље сад, ду ши це, 15
па ска чи, играј.
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ЕЛИН ПЕ ЛИН

Зрикавац

5

10

15

5

10

Мој зри кав че, мој сви ра чу 
ни ко те бе не по зи ва,
а ти сви раш, а ти пе ваш, 
сва ког бож јег ле та жи ва.

Трг ни ми се, по сти ди се, 
ка кав си ти сви рач, бра те?
Сви са то бом ша лу пра ве 
од ко ли бе до па ла те.

Знаш шта пи шу по књи га ма 
у ша ла ма, у гат ка ма, 
у ба сна ма, у пе сма ма,
у бај ка ма, чи тан ка ма.

Мој зри кав че, мој сви ра чу, 
ни ко те бе не по зи ва,
а ти сви раш, а ти пе ваш 
сва ког бож јег ле та жи ва.

Врапчево пи смо
пи смо пи ше сив врап чи ћу 
на бу ко вом, на ли сти ћу.

по ве тру ће да га ша ље
у не зна не зе мље да ље.

у афри ку, пре ко во де, 
ку да чво рак пе вач оде.

То пла на да ср цу го ди,
пи ше пи смо и на во ди:

– Ти по бе же, чвор че ма ли, 
нас оста ви, не за жа ли!

ов де са да снег већ па де, 
не чу ве на глад на ста де.

не ма зр на, ни му ши це; 
ни ти мра ва, ни мра ви це.
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по ша љи ми ти ова мо 15
про са јед но зрн це са мо.

па кад до ђеш на про ле ће,
уза луд ти би ти не ће.

ако спа сем ду шу жи ву,
вра ти ћу ти це лу њи ву. 20

ко?
ко по се ја
ово цве ће
по по љу, пла ни на ма?

ко удах ну
ми рис див ни 5
тим ру жа ма,
тра ва ма?

ко об у че
го ру ју че
та ко ле по 10
зе ле но?

ко на ре ди
у тој но ћи
укра ше ној зве зда ма
сла вуј див но 15
да за пе ва
го ра ма?

Тај ча роб ник
чу до твор ни,
са да знај! 20
наш је мла ди
ме сец слав ни,
ме сец мај!

Јесен зла то коса
Је сен зла то ко са,
по де ра на, бо са,
хо ди из го ри це
и стре са гран чи це.
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а на гра ни кле на 5
ма ју шна – ма ле на
љу љу шка се пти ца,
са ма, си ро ти ца.

Жа ло сна се њи ше,
уде ша ва ти хо 10
слат ку пе сми чи цу
чи сту ко пше ни цу.

ал’ го ра не зво ни
и ли шће се ро ни...
И за ћу та пти ца, 15
ма ла си ро ти ца.

Збо гом, птичице!
Збо гом, пти це,
кри ла ла ка,
са по ља на,
шу ма ра ка.

Је сен већ вас 5
го ни да ље,
у дру ге вас
зе мље ша ље.

Ра ста на ка
час уда ри, 10
сре ћан пут вам,
ој, дру га ри!

на про ле ће
ви ова мо,
при ја те љи, 15
да пе ва мо.
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КИ РИЛ ХРИ СТОВ

над ко лев ком
Там на ноћ. у ку ћи
ни је све по спа ло.
Мај ка крај ко лев ке
љу ља че до ма ло.

а на по љу бу ра 5
фи ју че про кле та,
стра хо ви то љу ља
су мор на др ве та.

Мај ка де те њи ше,
љу љу шка га ла ко 10
и над њи ме не жно
по пе ва, по ла ко:

Ве три, не ду вај те,
гра не, не шу ми те!
Сад ми је за спа ло 15
у ко лев ци де те.

Бу ра ће пре ста ти,
спи ми, на до ми ла,
мај чи на мо ли тва
сан ти за шти ти ла. 20

Су тра кад отво риш
ве се ле очи це,
опет би ће сун це
и не бо и пти це!



25

________    Бугарски песници   ________

ЈОР ДАН СТУ БЕЛ

До бро до шла
До бро до шла. Се ди. Шта те но си?
За што ме гле даш ра до зна ло та ко
и ста вљаш пи та ње као увек што си
во лим ли још те не за сит но, ја ко?

о, не; хтео бих, али не мо гу. Са да 5
у су мра ку ср це ми се уса мље но
спо ми ње бес циљ них сво јих ја да –
кад је због те бе на све би ло спрем но,
кад сам то ли ко да на не за бо ра вље них
те би се пре да вао цео. 10

Са да – до ђи к ме ни. Се ди. ка жи ми –
за што сам те та ко ду бо ко во лео...

Фебру ар
– До бро ју тро, бу бо ма ла!
– До бро ју тро, фе бру а ре!
Ју че од ме две да чух
ле ден да је твој ко жух,
и бе ли част ко снег мек, 5
а на ње му ку ку рек,
на Јор да нов кро јен дан,
сме то ви ма опа сан.

– Је сте, је сте, ево га,
ши рок као пла ни на. 10
Ши ми га мај ка Го ди на

и тет ка ми Мра зо ви на –
кад на зе мљу до ђох ја
да по кри јем се ме на,
да са чу вам знан це ста ре 15
и зе мљи цу и дру га ре,
док у го ри
не за о ри
пе сму пре ма ле ћа цар –
жу ти ша фран бар јак тар. 20
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пре ла ма ца

5

10

15

20

25

пре ла ма ца, пре ла, 
баш на пра зник, ето
на пе тро во ле то,
па де вет ис пре ла
на ша ма ца пре ља 
ша ре них ку де ља.

али ли ја ста ра
ма цу ого во ри
код мла дих ов ча ра
у зе ле ној го ри. 

Јек ну ше син џи ри,
ско чи ше па сти ри.

„еј, овчари браћо,
не дирајте мене, 
сиромашне жене. 
Ја сам удовица,
мала ми дечица
и прела сам зато
вуну као злато
на петрово лето.“ 

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

Тужибаби лији,
ка да је видеше,
кожу одераше.

кос и медо
Медо мали, Медо плави, 
где то идеш? – кос се јави,
– Где по та квој ки ши греш?
Да ли за мед не идеш?
– ој, ко си ћу, зар не чу? 5
Ско тр ља се ле шник ту
и по зва ме на игру
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у зе ле ну го ри цу...
Бра ћу ро сом ро ше не
ја го ди це цр ве не, 10
кру шке ме ке и узре ле,
као зла то по жу те ле;
оти ћи ћу ма ми, та ти,
па и њи ма кру шке да ти.

Ро дина ко лев ка
ко лев ку сред хла да
ве за ро да мла да,
где цве та ју дрењ ци –
да бу де у сен ци,
где је кру шка су ва – 5
да је до бро чу ва.
у ко лев ци сла бе
две-три ма ле жа бе
ту жне, јад не сто је,
ти ху пе сму по је:  10
„на ма се сад хо да!
ова мла да ро да
као ха ла зи ја,
ду га јој је ши ја.
а кад за кле пе ће, 15
до бро би ти не ће.
Сјај не зве зде бла ге,
дај те на ма сна ге
да се од ве же мо
па да по бег не мо, 20
да се чу ди ро да
ко крај нас про хо да,
те нас осло бо ди,
па да она глад на
по сле по љем хо да.“ 25

Миши ученици
И ми ши од ју че
по че ли да уче,
сред та ван ског ку та
где је клоп ка љу та.
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клек ну ли ми ши ћи, 5
ми ши му шкар чи ћи,
сви иза ми ши ца
уз џак пре пун три ца.
па их учи ста ри
ка ко се бу ква ри, 10
чи та ју и ла ке
уче пе сме сва ке.
али тек од ју че
ми ши шко лу уче,
па им те шко иде 15
ка да сло ва ви де,
и још ма ње зна ју
ка да ра чу на ју.
а учи тељ сав
љут је као лав. 20
ка да ђа ци гра је
до кле им пре да је,
ка ко ко га стиг не,
прут на ње га диг не.
али ту из ку та 25
шкљоц ну клоп ка љу та.
И гле ја да но ва:
ма ци них бр ко ва!

Ми ши књи ге ску пе
па бе жи у ру пе. 30

За сто лом деда сеђаше
За сто лом де да се ђа ше,
сит не па ри це бро ја ше,
сит не па ри це, гро ше ве,
да за њих ку пи во ло ве,
да их у ко ла упрег не, 5
па да у го ру по тег не,
у зо ру та мо да ста ри
цр ве не дрен ке уз ва ри.
у де де има хра ни це,
хра ни це, жу те пше ни це, 10
и од два пе дља сла ни не,
су ше не це ле го ди не,
са мо још не ма да пи је –
од дрен ка љу те ра ки је.
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птичица – кукавица
Врх зе ле не чу ке
ни кле мла де бу кве,
сто је ја сно о ке,
вит ке и ви со ке.
а по сред њих пти ца, 5
ма ла ку ка ви ца,
го лу ждра ва, си ва,
ку ка и по зи ва:
„Ми ле, ле по ти це,
ма ле не му ши це, 10
до ђи те ова мо,
да вам ка жем са мо:
да ни ти сам плов ка
ни ти му хо лов ка.
До ђи, ко мар чи ћу, 15
и ти, дру гар чи ћу,
по ра сла сам са да
као ме ца мла да,
и од ју че знам
лу до да играм. 20
Сви ра ће нам стра ном,
под зе ле ном гра ном,
наш чу ве ни сви рац,
ћо са ви ска ка вац.
Са мо не сме ста ти, 25
јер га мо гу од мах
це лог про гу та ти“.

Мравак кућу градио
Мра вак ва здан ра дио,
ку ћи цу са гра дио
украј цвет не по ља не
по дигô је да ста не.
по ма га ли игра чи, 5
ле по та ни сви ра чи,
и ко мар ци гај да ши,
и зи да ри ле њив ци,
бо ја џи је пче ли це,
и дун ђе ри му ши це. 10
Ча са не по ча си ли,
ку ћи цу укра си ли
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с два дим ња ка ви со ка,
два про зо ра ши ро ка.
па ис пле ли врат ни це 15
од зе ле не тра ви це.
Тад мрав по зва го сте
от ме не и про сте.
И за тим на стра да
ка ко се не на да:  20
ка да ку ћу отво ри,
ве тар му је обо ри.

кад се жени...
кад се же ни чу чуг – ше вр љу га,
то не бе ше као свад ба дру га.
од је зди ше низ тр но во по ље
сто вра ба ца – ко ји мо же бо ље.
И про ђо ше свом го ром зе ле ном 5
сло жни сва ти, у ру ху свад бе ном.
За љу ља се тад шу ма бу ко ва,
вик ну је дан вра бац сред дру го ва:
„Ти хо, бра ћо, кроз го ру је зди те
и још ти ше пу те ве ми ни те! 10
не ша лим се, би ће да нас бо ја,
ов де жи ви со ко љу тог со ја,
из о дав на он се по злу сла ви,
из и ћи ће кав гу да на пра ви!“
по бе го ше – ко бр же, ко бо ље, 15
сто вра ба ца низ тр но во по ље.

Дете и зец 
Де те:

Зе че, ми ло зе че,
си во и стра шљи во,
што ме не по гле даш,
што си по но шљи во?
Да ћу ти во ди це 5
и соч не тра ви це,
по сле да игра мо,
ка ко са мо зна мо.
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Зец:
Жу рим, де те, жу рим,
у обли жњу го ру 10
где сам оста вио
сво ју ма му са му
да ши је чи зми це
и ко жу шчић но ви,
ка да до ђе зи ма 15
да су ми го то ви.
а ја сам ишао
да по зо вем ба ку,
она жи ви бли зу,
до ле у ле сја ку. 20
Ма ми сво јој ја сам
по моћ и од ме на,
јер је оста ри ла
и умор на же на.

Де те:
кад те че ка мај ка, 25
жу ри, зе че си во,
она те из гле да
бри жно и стра шљи во,
она се већ на да
да ћеш ско ро сти ћи, 30
па је за гр ли ти,
па је по љу би ти.

Зец:
Збо гом, збо гом, де те,
али до го ди не
сре шће мо се опет 35
кад про ле ће си не.

лења неда
по не де љак бе ше,
ки ши ца па да ше,
кад утор ник ми ну,
ки ши ца пре ми ну,
па по ми сли не да:  5
„Сад је пу ста сре да
и до ла зе го сти
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и ва здан се по сти;
у че твр так тре ба
уме си ти хле ба, 10
па ће пе так до ћи
и на трг ћу по ћи,
а су бо те ове
ићи у сва то ве.
не де љу дан це ли 15
плат но ћу да бе лим.“

Деда Мраз
над по љем се чу је глас,
ви че ве дри де да-Мраз:

– Ди жи те се сад, де чи це,
ево зи ме, ле по ти це,
до не се нам бе ле дан ке 5
за кли заљ ке и за сан ке.
на дво ри ште по хр ли те,
бе ле Сне шке на пра ви те,
са бра дом и бр ко ви ма,
нек шу ба ру сва ки има. 10
не ка се сви по љем ма ју,
као де ца по и гра ју.
а ста не ли мрак да па да,
ску пи те се ку ћи та да,
јер сад идем по зе мљи ци, 15
но сим при че у тор би ци.
Ба ки ца ће да вам при ча
са мо до кле тра је ци ча.
Бу ди те ми сви до бри
у шко ли ци и игри. 20

5

Ђурђевдан
о, ус кр се цр ве ни, 
Ђур ђев да не зе ле ни! 
оки ти нам дво ре, 
ку ће и обо ре. 
оби ђи др ве ће 
и пти це и цве ће, 
па ше и ли ва де,
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и ов ча ре мла де.
ло зу и ло за ре,
и бе ле ста на ре, 10
и де цу, не мир ке,
њи не ве дре свир ке.
Ти оби ђи сву да,
и ов де и ту да,
на њи ва ма жи то, 15
да ра сте че сти то.
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ДИ МИ ТАР БА БЕВ

киша
кап... кап... ки ша гре,
(све је мут но од ма гле),
ни за по ља, низ ду бра ве,
по то ци се сву да пра ве.

по ок ни ма, по вра ти ма, 5
луп ка, куц ка већ са ти ма,
са ули ца ста рих диг не
и од но си што год стиг не.

не ка, не ка па да, па да,
али ка да се на па да, 10
сун це ја сно ће да бле сне,
и чу ће мо птич је пе сме.
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ВА СИЛ СТО ЈА НОВ

Змај
Ју че зма ја на пра вих,
дру зи ма се по хва лих:

„кад се диг не
па по ле ти,
до не ба ће 5
да до ле ти.“

Ја се хва лим,
он се тр же
па на зе мљу
па де бр же. 10

Са бра ше се дру га ри,
сва ки у смех уда ри.
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СТИ ЛИ ЈАН ЧИ ЛИН ГИ РОВ

прела баба
пре ла ба ба
две не де ље,
па ис пре ла
две ку де ље.
про да ла их 5
за па ри цу,
па ку пи ла
стар де ди цу,
баш де ди цу
бе ло бра дог – 10
пе даљ ви сок,
ду га бра да.
од не се га
пра во ку ћи,
оста ви га 15
украј ва тре:
пра сну жи шка,
из го ре га;
пре ме сти га
код олу ка; – 20
па де ка пља,
уда ви га;
оста ви га
на по ли цу,
на по ли цу 25
под зде ли цу; –
до ђе ми шић,
од не се га.
Тра жи ба ба
де да ста ра, 30
де да ста ра,
ко жу ша ра.
Тра жи ла га
две не де ље,
па за пла ка 35
због ку де ље.
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СТО ЈАН ДРИ НОВ

Ша фране, бра те
о, ша фра не, бра те,
да ли имаш та те,
па да ми те ма зи,
па да ми те па зи?

– Имах... он пре ми ну 5
има већ го ди ну.
Ја ну ар се зва ше,
мног љут бе ја ше.

– о, ша фра не, бра те,
ка да не маш та те, 10
јел’ ти жи ва мај ка,
да се за те вај ка?

– Ма ће ха ми мај ка,
за ме се не вај ка,
нит ме ну ди чи ме. 15
Мар та јој је име.

– Ша фра не, бра те,
ка да не маш та те,
ма ће ха ти мај ка,
за те се не вај ка – 20
имаш ли се стри цу,
ма лу ме зи ми цу?

– ој, ви си ба би це,
мо је су се стри це.
И оне су са ме, 25
без та те и ма ма.

Ми смо си ро та ни,
не ма мо има ња.
ле по се дру жи мо,
слат ко се те ши мо. 30
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РАН БО СИ ЉАК

5

10

15

Блага го дина
Хтео бих да идем
у сун че ве дво ре,
о ко ји ма при че
че сто нам го во ре.

Сун че ва ће мај ка 
да ме тад за пи та:
„Шта тра жиш од сун ца 
ју тра ма гло ви та?“

„Тра жим, ре ћи ћу јој, 
го ди ни це бла ге, 
сун че во га зла та
за бо се и на ге.“

а мај ка ће мо ли ти 
зла то гла вог си на,
да се че сто се ти 
на зе мљи до ли на.

по рука
Сун це ја сно нам до ла зи,
ба ба Зи ма већ од ла зи.

„Збо гом, сун це, она ре че,
жу рим док не пад не ве че.

по ру ка ти мо ја све та:  5
чу вај жи то све до ле та.

Врх пло до ва бди ми ма лих,
на ср цу су мом кли ја ли.
Греј им до бро ста бла тан ка,
по ји ро сом са уран ка, 10

да по ра сту, на је дра ју,
злат но кла сје за њи ха ју.
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ТРАЈ КО СИ МЕ О НОВ

Златни обла чићи
обла чи ћи злат ни
не бе си ма пло ве.
ко ће на но ћи ште
да их сад по зо ве?

Мо жда ће но ћи ти 5
у да ле ком сво ду,
мо жда ће са ве тром
чак та мо да оду.

Да ле ко за сво јим
род ним кра јем та да 10
за пла ка ће сва ки
од ту ге и ја да.

Где год пут на не се
обла чи ће злат не,
сву да ће ро ни ти 15
су зе бла го дат не.

Су зе бла го дат не –
ка пљи це ки ши це –
бле сну ће им не жно
кроз ту жне очи це. 20
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ДО РА ГА БЕ

пст...
Спа вај, спа вај, ко ки це –
Ма ка ти је – ли си ца,
Та та ти је – вук...
Слав ка те ма зи,
ан ка те па зи. 5
Мир, ан чи це – мук!

Спа вај, спа вај, ко ки це –
Мај ка ти је – ли си ца,
Та та ти је – вук...
под кри ло се сви ла 10
од све та се скри ла.
Мир, ан чи це – мук!

Ме ка је, нек’ спа ва,
отац јој је – вук...
Жар му с ока би је,  15
кроз дла ку ве тар ви је.
Мир, ан чи це – мук...

амин
И вр ху тво је га гро ба тра ва би,
и све ну – и дру га опет ни че ра зна.
нео па же но ту ђи нац гне здо сви
на оста вље ном тво ме ме сту пра зном.
И вал се не ки пре ли врх сто па тво јих 5
и чи ни се: ни шта ни је би ло...
Јед но пи та ње огром но са мо сто ји
и без од го во ра ср це ми се сви ло.

Са да не ће про збо ри ти мо ја уста
ни ре чи це, ни у ко је до ба ни вре ме... 10
За у век је ле гао из над све та
жи вот мој, као огром но бре ме.

Судба
Сви го во ре: та ко је су ђе но,
и та ко је од у век дра го Бо гу.
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не ка ми је, Го спо де, про ште но,
што не мо гу да ве ру јем, не мо гу.

Ју че их за ко пах, дра ге ко сти 5
оче ве, у зе мљу пу ну во де.
на род – ре дом се пре кр сти,
„Бож ја во ља“ ре че и оде.

а у ме не, у ме не ле же те шка
жа лост му и по глед по след њи... 10
Ја не ћу та суд би на људ ска,
не ћу тај усуд му бед ни

као му ши цу да га за да ви,
као гра ну те шку да га скр ши,
ту жну реч цу сво ју да не ја ви, 15
и хлеб на че ти да не свр ши...

И да чу јем: та ко је су ђе но,
та ко је од у век дра го Бо гу...
не ка ми је, Го спо де, про ште но,
не ве ру јем у то, не ћу, не мо гу.

Су срет
Мра ви ћу, бра ти ћу,
мра ви ћу ма ли,
же га те па ли,
сун це те пе че,
а зби раш, зби раш, 5
зрн це по зрн це,
ста ни, од мо ри се,
док гре је сун це.

– Шта го во риш, де те,
зар да се по чи не? 10
а дан по дан ми не
и це ле го ди не,
ако ја за ста нем,
ста ће и дру га ри,
а ми смо за дру жни, 15
и мла ди и ста ри.
Зби ра мо за зи му
све зрн це по зрн це,
док су да ни ду ги,
до кле гре је сун це. 20
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Јунак

5

10

15

5

10

Свако ми се чу ди,
(ко ме не познаје) 
јер јуначка снага 
вечито ми траје.

Медведе сам лако 
хватао за гушу, 
свакоме сам вуку 
извадио душу.

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

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

пе сми ца
Баба Месечино, 
бела, оседела, много 
си ми рано, кућу 
огрејала.

Рано пођох, дете, уз 
прву звездицу, треба 
да успавам малену 
дечи цу.

Сутра када почне 
сунце да их бу ди нек’ 
су испавани, 
несташни и лу ди.

Бајка
Сне жа на, Сне жа на бе ла,
ис под тан ких, ла ких ве ла,
спа ва ла си сто го ди на
иза по ље и до ли на.
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Ме сец сре бр ни где је 5
где зве зда ве ли ка гре је,
кроз ок но те ца ре спа зи,
су за му за су зом сла зи.

Сне жа на, Сне жа на бе ла,
ис под тан ких, ла ких ве ла, 10
усред да ле ког по ља,
нај леп ша и нај бо ља.

Хо ћеш ли проћ овим пу ти ћем,
по ку ца ти ма лим пр сти ћем,
свра ти ти на ма у го сте, 15
у ку ћи це на ше про сте?

И за на шу зде лу се сти,
и са на ма ску па је сти?
И пи ти из на ших ча ша,
и би ти по ма ло на ша? 20

Снег ве је мек као сви ла,
Сне жа на, где си би ла?
по сне гу су сто пе ти це ле
као ма ра ми це бе ле.

не иди где ву ко ва има, 25
глад ни су кад је зи ма,
у се ло до ла зе сву да
и глад ни пра ве чу да.

Ма ла је у нас со би ца,
сто ла не ма већ со фри ца, 30
али слат ког хле ба има мо,
и те би ће мо, Сне жа на, да да мо.

Сне жа на, Сне жа на бе ла,
ис под тан ких, ла ких ве ла,
у со би цу сво ју, крај се бе, 35
при ми ће мо ра до и те бе.

Радост
Гра ди ни це ма ла, рас цве та ла,
од цве ћа си це ла по бе ле ла,
од цве ћа си це ла по жу те ла,
ма ко ве се кру ни це цр ве не.
Гра ди ни це, ах, узми и ме не, 5
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на чи ни ми цве так од ру чи ца,
на чи ни ми ста бло од но жи ца,
ко нај леп ше цве ће да про цве там,
и да зо ру увек ра но сре там.

Сунце
Сун це већ за ла зи,
и мрак се увла чи,
где ли то од ла зи
сун це, кад се смра чи?

Где ли јад но лу та, 5
ко ли му је та та,
има ли кре ве тац
и ма ло га бра та?

Да ли зо ром ра но
сâмо се и бу ди. 10
ко ли ње га ство ри
да се сва ко чу ди?

Ћутање
не се ћам се ре чи,
пам тим тво је ћу та ње
и со бу до вр шка пу ну
на ших ми сли.

не се ћам ти се ли ка, 5
гу бе се цр те
у мом пам ће њу,
али се се ћам ка ко сам осе ћа ла
да си ов де,
у ши ро кој на сло ња чи, 10
иза те бе про зор,
ла нац Ста ре пла ни не,
ви со ко не бо
и обла чак ко ји леб ди.

Ти пр ви упи та: 15
– За што ћу тиш?
од вра тих ти:
– не ћу тим!
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по гле да ме, осмех ну се
и од сјај ста кла 20
об ли нам ли ца све тло шћу.

Ћу та ње!
Ћу та ње пре пу но
љу ба ви и не жно сти и по ве ре ња!
Да смо це ла жи во та 25
ћу та ли за јед но,
не би се реч ни јед на
усу ди ла да нас ра ста ви.

Интимно
о, мо је ства ри,
не иште те од ме не ни шта
јер зна те
да ће те ме над жи ве ти
и жао вам је... 5
осе ћам ка ко ме гле да те
из свих угло ва
и чи та те ми на ли цу,
ка да отва рам ко ве рат,
да ли ме је пи смо ожа ло сти ло. 10
осе ћам ка ко ме гле да те дру гар ски
ка да се вра тим умор на
и ба цим ма ску с ли ца,
из бри шем осмех
и на ки те ски нем. 15

ка да сед нем за пи са ћи сто
ви се
та ко уми ри те
да бих мо гла да от кри јем у се би
оне при че и пе сме 20
ко је се пре тва ра ју у осмех!

по не кад сам вас на пу шта ла
јер су ме при вла чи ли
да љи на и ви со ко не бо,
а чим се вра тим, 25
ви дим ка ко вас је без ме не
ту га по кри ла пра хом,
на ли це вам спу сти ла вео.
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о, мо је ства ри,
с ко ли ко ра до сти се сре та мо 30
кад за све тли те
из бри са не мо јом ру ком,
кад раз го ва ра мо ћут ке
сва ко ве че
а не по ми шља мо 35
да се јед ног да на
не ћу ви ше вра ти ти,
а ви ће те ме че ка ти, че ка ти...

Тишина
у мом ћу та њу
при та је не су ми сли
ко је из не на да до ле те
и бу ду у ме ни
док се не рас цве та ју у пла ми чак. 5
Ја че кам њи хо во цве та ње,
да бих ши ром отво ри ла све про зо ре
сво га ср ца за овај свет.

Ти ко ји до ла зиш у мој дом
и пла шиш ти ши ну 10
и со бом ис пу ња ваш
мо је ћу та ње – схва ти:
Ја мо рам би ти ћу тљи ва
јер тра жим ре чи,
јер тра жим чи ни 15
ко је би пре тво ри ле
тво је ми сли
у ви дљи ве и гла сне
ко је би их ство ри ле пти ца ма,
ка ко би из ле те ле и за пе ва ле. 20

не пла ши их.
Се ди мир но до про зо ра
и уду би се у ти ши ну.
До та ћи ће те мо ја ми сао
и ту гу ти ра заг на ти. 25
Та да ћеш схва ти ти
ма ги ју ре чи
за че тих у ћу та њу,
ро ђе них у ти ши ни.
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Телепа тија
не ви дљи ва се ру ка
та че мо га ра ме на...
Јед но ли це, дав но за бо ра вље но,
из ро ни ми у се ћа ње
и ста де ис пред ме не. 5
Да ли му је ми сао би ла
до ме не до ле те ла
кроз вре ме
пре тво ре но у про стор?

Вол шеб на ми сао? 10
Бр жа и од све тло сти,
ока ти ја и од очи ју нам,
осе тљи ви ја и од до ди ра
на ших ру ку?
пре тво ри ла у жи ви лик 15
мо је се ћа ње!

на у ка ће је сва ка ко от кри ти,
по ста ће ви дљи ва као не бо,
и ја сна као му зи ка,
али ка ко ће до пре ти 20
до ду ша нам дна
где је веч ност
пу сти ла кли цу.

Сад је ти хо у мо јој со би.
Ћу те зи до ви, ства ри, 25
са мо сам ја жи ва
и твој лик и она тај на
ко ју ни јед на на у ка не ће от кри ти.

Мој час
ка да мој час куц не,
не знам ка ко ћу се ра ста ти
од ово га све та,
од нео б у хват ног му за гр ља ја
с хо ри зон та на хо ри зонт, 5
од осме ха ње го ва сун ца,
то пли јег чак и од ми ло ва ња.

ка ко ћу от ки ну ти од очи ју
за ма гље ну Ви то ше груд
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с про зо ри ма-жу тим све тли на ма 10
под не бом зве зда ним?

ка ко ћу се ра ста ти
од пе не на шег мо ра
с та ла си ма до ле те лим из да ле ка
што но се по лет не ког ср ца 15
за гле да ног у њих?

ка ко ћу за бо ра ви ти на ше ждра ле
чи ји се ту жни зов у обла ци ма
плач но ро ни над До бру чом?

ка ко за гу ши ти пи сак 20
обли жње фа бри ке
ко ја ме бу ди упла ше ну
с пи та њем „Што ле жиш?
Ру ке су нам по треб не,
по треб не су нам ру ке.“ 25

не знам ка ко ћу се ра ста ти
од ово га све та
ка да ре чи ни су до вољ не
за ову не на си ту жеђ
ко ју ми је знао уто ли ти 30
и про бу ди ти опет –
чак пре ма тој смр ти
ко ја се не пре ста но
у жи вот пре по ра ђа?
Ре чи ће ми би ти 35
кап у оке а ну,
а не из ре че но ће оста ти у ме ни
и иш че зну ће с мо јим ћу та њем.

не знам ка ко ћу се ра ста ти
од овог све та? 40

невидљиве очи
„не ма чу да“ – го во риш ми,
а ја сам стал но за чу ђе на.
За чу ђе на сам што жи вим,
што, чим отво рим очи,
кроз про зор угле дам и 5
не бо,
што, чим се из по сте ље диг нем,
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спа зим у огле да лу се бе
и ми слим: ја сам двој на,
а он не по сто ји. 10
И још ми слим:
мо жда жи вим је ди но
да бих се се ћа ла.
Та ко жи вот по ста је дво јан.
а нај ве ће је чу до 15
што ње га ви дим жи вог
не ви дљи вим не ким очи ма.

„уобра же ње“ – од го ва раш.

али да оно не по сто ји,
да огле да ла не ма 20
са мо јим двој ним ли ком,
да не ви дљи вих очи ју не мам –
ка ко бих жи ве ла?
не, ни тре на не ма без чу да!
Без чу да не би би ло жи во та! 25

Судбина
Спо кој ни смо, из бе гли смо
људ ска пре гре ше ња:
по сто ји суд и ме ра
за њи хо ву ве ли чи ну.

а на ше ср це? 5
ко ће от кри ти
грех на ше га ср ца
и за у ста ви ти га да нам ду ше
не ду бе.

Где је рент ген 10
ко ји про ни че у ње гов свет
да га ис пи та и рек не:
то је грех?!
ни је ли су ђе но да бу де нео т кри вен
и да га од не сем у не би ће? 15

Ср це кле то,
ни кад ти не ће од лак ну ти.
не ће ни ко тво га гре ха до зна ти
да би те су дио
или оправ дао... 20
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Вра ћање
Ми ну ћу ста зу ми уза луд ну
и оти ћи на ону стра ну
ме ни ту ђу и не зна ну
и та ко да ле ку и та ко чуд ну.

уга сну ће мој по глед го ре, 5
али Бог ће ди ћи де сни цу
и по сла ти зве зду, зве зди цу
у там но пла ве не ба про сто ре.

Та да ће по све ту по ћи
мој дух, огром них кри ла ће би ти, 10
и у ту зи ти и са мо ћи
по зна ће те и за пам ти ти.

И ти хо, ти хо, по што се ви не,
сви ће крај те бе кри ла. И длан
не ви дљив, али те би већ знан, 15
та ћи ће те се сред ти ши не.

при зна ње
Жи вот ми је ни ска за блу да
и гре ша ка,
за се лих ду бо ко у мо је се ћа ње.
Во дим с њи ма бор бу по сто ја ну,
ма да су од жи ве ле дав но. 5

За то ми је та ко те шко
да се ба цам ка ме ном на гре шне,
да тра жим од љу ди да бу ду она кви
ка ква ја не уме дох би ти.

Зе мљо мо ја, 10
ни си ли и ти гре шна,
а још ви ше тр пе ла
ту ђа са гре ше ња?

За те бе сам спрем на
по сег ну ти 15
кр во жед ним ру ка ма
на тво је не при ја те ље
и це лу сте ну
бре ме ни ту
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те шком мр жњом 20
на њих сру чи ти.

Та да не ћу осе ћа ти
да по но во гре шим.

Тајна
ко би из ме рио
у по гле ду ла ста ви це
њен пут од нас
до дру ге стра не
зе маљ ске лоп те 5
и пре бро јао у ње му
мо ра, оке а не, пла ни не?

ко би про ни као у ње но се ћа ње
да на ђе
ма ло гне здо 10
под стре хом
у не ком за би том се о цу,
сред нео б у хват не ва се ље не?

Шта је при ро да ути сну ла
у та кво јед но ма ло птич је те ло 15
те је ла ста ви ца
не из мер на тај на,
те је лак ше сти ћи до ме се ца
не го
до ње но га ср ца?! 20

пи та ње
пре пу на сам
ужа са и ус хи ће ња,
љу ба ви и мр жње.

о, сто ле ће ге ни ја вар вар ства
и чо ве ка 5
ко ји се бра ти ми са зве зда ма!

ка ко бих мо гла да сме стим
у јед ну ду шу
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ту ам пли ту ду
од нај ни жег 10
до нај у зви ше ни јег –
ка ко да ре шим
не ре ши ва пи та ња
ово га бес крај ног све та?

За ви дим врап цу 15
на го лом др ве ту
јер ве ру је да се свет пру жа
од те гра не
до ви ди ка.

Звук
ле жим отво ре них очи ју,
не смем да се кре ћем –
за бра ње но.
не смем ни да ми слим!

пу стош... 5

Где сам?
Има ли зе мље по да мном?
не чу јем,
не осе ћам.

Ти ши на... 10

Шта сам?
не ка ис то пље на ма те ри ја?
Ме ло ди ја
дав но от пе ва на?
а мо жда ни сам ни ро ђе на? 15

ех, док то ри,
шта од ме не на пра ви сте!

али на јед ном
за чух не што иза зи да.
Звук! 20
пра ви звук!

о, бо же!
при ди жем се и слу шам
и ви чем
и чу јем свој глас! 25
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Жи во те!
То сам ја,
То сам ја!

Жалба
Вла ди ми ре Или чу,
мо лим ти се
кроз су зе,
али не кроз сво је,
не го оне ко је ми ка пљу 5
у ср це
из очи ју де вој чи це
за чу до пре жи ве ле
усред ле ше ва
у Сонг Ми. 10

опро сти што на ру ша вам
веч ни мир
тво га ма у зо ле ја –
али ти не би опро стио
мо је пре ћут ки ва ње. 15

За то ви чем од бо ла,
али не сво га
не го од бо ла хи ља да
за тво ре них,
пот па љи ва них 20
и жи вих са го ре лих.

Свет је пла нуо. ле њи не!
Зе мља се тре се од екс пло зи ја,
смрт се пре се ли ла на не бо
и оту да пла ши. 25

Из ла зи из ма у зо ле ја,
за кљу ча ло се ср це све та.
До ђи да га от кљу чаш!

окто бар
на ро ђа ју ти се ро дих
по дру ги пут
и по дру ги пут жи вим, –
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С из во ра тво јих от пих по гу тљај
да бих мо гла 5
с тво је во де жу бо ром
пе ва ти

Ти ве лиш:
„кри ла су нам по треб на“
и ја би вам кри ла та. 10

Ти ве лиш:
„Ср ца су нам по треб на“ –
и ја се у ср це пре тва рам.
„Ру ке су нам по треб не“ – ве лиш,
и ја хи там 15
обе ру ке да ју ћи.
„али тре ба и сна ге, во ље, кр ви“
и ја ти се це ла пре да јем.

а тај ни глас ми ти хо про го во ри:
„Шта си оста ви ла 20
се би?“

Се би оста вљам не бе ске две ри
ко је ти отво ри!

До зив
по мо зи ми!
по треб на ми је сна га
да бу дем ти ха,
по треб на ми је не чи ја ру ка
да ме из ве де 5
с мо је ста зе
не спо кој не.

Хо ди и не го во ри ви ше
ка ко сам би ла ро ђе на
да се лак то ви ма про би јам 10
кроз ти ши ну,
да кру ним оба ле као вал,
да их ус хи ће њем об ли вам.

Ја же лим ти ху ми ло шту
као у пти це 15
кад ле же пи ли ће –
же лим да по знам
ода кле је узе ла крот кост
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ка ко бих и ја по ста ла крот ка,
ка ко ми не би био не до во љан 20
веч ни мир
ка да ми до ђе крај.

Во ља
Са мо ћо мо ја,
мо ја дру га мај ко,
од ко га ме чу ваш
те за тва раш
сва вра та 5
и гу сто на бра не за ве се на вла чиш
да не на ле ти, не дај бо же,
врап че кроз про зор.

ко ји је не при ја тељ ве ћи
од оно га у ме ни, ко ји ме 10
мо ри пре ко ри ма због гре ша ка
и кљу је гор ким ре чи ма
ко је сам кад из ре кла
сво ме и не сво ме.

пу сти у мој дом све тлост! 15
ни је ми она не при ја тељ!
не ће она у ме не,
не го ћу ја у њу гру ну ти –
да пре го рим,
да ни шта за смрт не оста вим, 20
кад пад не на мој праг.

Мимо гредно
Бре зу за са дих
уз тво ју по моћ.
ли сто ви су јој би ли ср да шца
за гле да на
ка ко се ме сец и сун це 5
ју ре
а не мо гу да се до стиг ну.
Бре зи ца за сен чи
облак на не бу,
ја за сен чих тво је ли це. 10
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од бе гли тре ну так!
оста де за пе ча ћен
на екра ну
мо га се ћа ња.
по не кад га про јек ту јем 15
на не бу,
не где у стра тос фе ри.

ка да ти је ноћ те шка
и гле даш кроз про зор
мо жеш ли да га ухва тиш? 20

За ле вај мо ју бре зи цу.
ни си ли ми обе ћао!

Ра сто јања
С де сне стра не:
на пу пе ле мла де воћ ке –
чип ке на цр та не
на пла вом не бу.

Сле ва:  5
ве ков не зи ди не,
чу де сне фи гу ре
оба сја не ог ње ним за ла ском.

Иде мо але јом –
ти млад, не стр пљив, ужур бан, – 10
ја то нем по ла ко
у ве ков ни мук
тих утвр ђе ња.

Иде мо...
И у тој не по крет ној ти ши ни 15
де ле нас ра сто ја ња
не из мер на.
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ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА БА ГР ЈА НА

Из гнаник
Још тра је бор ба – те шка, кр ва ва.
Још лу там да ле ко од мла до сти и по ко ја,
да те по но во срет нем – јед ном за у век –
не за бо ра вље на мо ја,
по след ња, а мо жда и пр ва... 5

крв ми из ср ца ис ти че,
усне су ми мр тве од ја да –
не ма на њи ма ви ше ни обе ћа ња ни об ја шње ња.
ни ка да те ни сам во лео кô са да
и ни кад стра шни је фи ју као бич 10
на да мном,
и над на шим ра стан ком.

а ти – да ли за бо ра ви,
осле пи ли од пла ка ња,
оне ми ли од че ка ња, – 15
или ти жи вот о кон цу ви си,
и че каш крај без на де жно и бе стра сно?
Се ћаш ли се још ко сам,
или ти ни шта већ ни је ја сно?
– умри та да. 20
Јер ћу и ја без те бе умре ти.
о, уде су мој про кле ти,
о, про кле та мо ја сла во!...

али не! – До ћи ћу, ма кар се пре вр нуо свет,
до ћи ћу – уз снег пр ви – 25
жи ву или мр тву да те за гр лим!
Раз би ћу же ље зна вра та,
пре ско чи ћу ог ње ни праг.
оста ви ћу овај пла мен у кр ви,
у ср ца тво је га пе пе лу, 30
у хлад ну ти ру ку, бе лу...

До ћи ћу јед ном из не над но, знам,
љу бо мо ран, смо рен од Жи во та,
за у век сло мљен и сам...
До ћи ћу, ку нем ти се у гла ву! 35
Ма кар по ги нуо,
али да ви дим: је ли ти ср це као у сва ке же не
или је ср це – Ма ри је и Маг да ле не.
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Су срет
До та кле се ча ше и за зво ни ле,
очи нам се без да но згле да ле,
и све на све ту за бо ра вив, пре го рев,
за кле смо се обо је тог ве че ра.

Иш че зе не куд шум и дво ра на 5
и чак ули ца бе ше за спа ла.
не знам. – не знам да ли ће би ти на до бро
и тај ка сни су срет и оброк.

Ра стан ка су ђен на ма је час љу ти,
зна не нам на ше ста зе пу не бо ла. 10
За то мо жда сад пи је мо на ис кап ви но
и за ло гај де ли мо на по ла.

И мо жда се не ће мо ви де ти ви ше,
ве тро ви ма Бог зна где по не се ни.
И са мо – стег по сле бо ја и сло ма – 15
у ср цу ће мо сви ти овај спо мен.

Јесен
Ти је се ни бла га,
мно го си нам дра га
с те шким гро здо ви ма,
с пу ним кон ди ри ма.

Ти не бр зај мно го, 5
не су ди нам стро го,
не тре ба нам зи ма,
још вре ме на има.

Ве тар што је пра ти
гра ње ће сур ва ти, 10
лист ће да од ро ни,
пти це да про го ни:

за стра ше не њи ме
сад стре пе од зи ме,
па ће по ћи, ето, 15
да по тра же ле то.

а ми, си ро ти це,
без цве та, без пти це,
ов де да се ди мо,
да не да бро ји мо. 20
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као де те ко је...
као де те ко је су из очин ског до ма из ве ли
и не где ус пут оста ви ли су ро во, без за шти те,
та ко и ја остах са ма по све ту да се ски там.
по мо ли ћу се, су зе отр ти и по ћи у свет бе ли.

у нај буч ни ји и пре на се љен град, у го ми лу мно гу 5
ићи ћу да се по ме шам и да зба цим му ку сво ју па кле ну,
– под ми ли о не људ ских су ро вих не ми ло срд них но гу,
да прах по ста не и да је ве тар раз ве је са ме не.

оста не ли ипак у ме ни – по ћи ћу у пла ни не го ле
с нај ви шег и стр мог вр ха ба ци ћу је у дно безд на, 10
као од ро њен ка мен, хит нут у по нор до ле,
низ усо ве да се от ко тр ља и да јој се траг не зна.

не про пад не ли та мо, поч нем ли опет с њом да се
бо чим,

у мо ре ћу је ба ци ти, у нај ду бље, да се уда ви...
ако ме не на пу сти ни тад и од не куд се опет ја ви, 15
но си ћу је це ли жи вот, док обе не скло пи мо очи.

Судбина
кроз ули це за гу шљи ве, кроз ку ће, зи ди не зби те,
кроз рас пла кан ро мор и дан је се њи сив,
кроз овај град по гре бен у гво жђе, гра ни те,
осе ћам че каш ме по бе дан, збу њен ти!

осе ћам твој по глед упрт у дно мра ка, 5
осе ћам ти ру ке пру же не као кроз сан,
осе ћам оче ку јеш од јек по зна тих ко ра ка
и ка ко ти ср це стре пи чим што год шу шне ван.

И ја тре пе рим с то бом. не ви дљи ве ни ти
ву ку мо ју во љу, ру ке, очи, сна гом свом. 10
И ви ше не ми слим и кре ћем и не пи там
где ћу осва нут ни чи ји је ни где тај дом.

Re qu i em
не пла чем што ми је не ве сео, пуст и скр шен
без те бе жи вот са да ду жност са мо и бре ме,
што дан ми, тек по чет, мо ра да се свр ши
и што ми ни пра зне уте хе не но си вре ме.
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не пла чем над со бом. – Да је крут и оску дан 5
жи вот међ на ма сво је пре гра де по ста вио,
да нам је су ђе но да веч но ра ста вље ни бу де мо,
да си ме чак пре стао во ле ти, за бо ра вио, оста вио...

али са мо да знам да ов де на зе мљи јо ште
жи виш и ми сли да ми мо гу до те бе да стиг ну, 10
да ди шеш и гле даш, и чу јеш, и ка сно у но ћи
да про зор ти све тли кад бдиш наг нут над књи гу.

Го во рим с то бом
у овом се лу сре ли смо се та да,
по сле бом би обо ма нам сру шен дом.
Схва тих он да да ла жљив и ја дан
био је свет осу ђе ни на слом.

да до сад љу ба ви, жи во та, умет но сти, 5
лик ми ни је био пот пу но чист,
и ти с ве ли ком ве шти ном све упро сти
и осве тли ми и с дру ге стра не лист.

не жа лим што па де у прах, ру ше ви ну
све што сам има ла до овог тре на, 10
с то бом ми из грев ве ли ко леп но си ну
и при бли жи ше се зве зде уда ље не.

ка ко да ве ру јем да и ти сми ри се
у два ме тра зе мље, ис под тра ва,
уз ви со ке и там не ки па ри се, 15
жив и по кре тан ка квог те по зна вах.

И све ти го во рим: – Знаш шта је но во...
по гле дај ме сец и с дру ге стра не.
И та ко ти вра ћам на зе мљи овој
од те бе ми све тло сти да ро ва не. 20

Зов
Ту сам иза тро јих вра та за кљу ча на
и на мо је му про зор цу је жи ца,
а ду ша, сло бод на у ка ве зу пти ца,
на про стор је сви кла и све тлост да на.

по чи њу про лећ них ве тро ва се о бе, 5
чу јем гла со ве ја сне ко до зи ви.
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Мој пла мен још не раз го рео, жи ви,
зга сну ће у та ми оне ме ле со бе.

по ло ми бра ве рђом на гри же не!
пут ми отво ри кроз ход ни ке там не! 10
ни су јед ном у да љи оба сја не
кри ла ви со ко уз но си ла ме не.

И за чу ће се по бед ни зву ци све тли
та да са ус треп та лих гру ди мо јих...
но при гу шен иза тих вра та тро јих 15
мој до зив да ли ће до те бе до пре ти?

Љубав
ко си ти, што си ми на пут стао,
што не са ни цом очи мо је пре ли,
што смех мој у па рам пар чад сла ма?
Да ме ни је ко год ома ђи јао?
Ви дим те свуд на ста рим ико на ма, 5
чу јем те ка сно кроз сан вре ли:
очи ти ни су ни кад си те,
а у гла су ти сва ки звук ме га ли.
ко си ти што дух ми не ми ром па ли –
Ме фи сто фел или кр сти тељ. 10

а ср це, по вер љи во сва ког тре ну та
пе ва-пти ца усред цве та ла дре на,
пе ва о Дра гог ти да је име.
И по кор на шап нем и га ну та
као Ису су Маг да ле на:  15
ево ти мо јих ру ку и во ди ме!

пла во о ка
еј, ти суд бо ме ни до су ђе на!
Мај ко мо ја, мо ја љу та ту го!
Шта да ка жем, шта да ка жем дру го –
би ло је то пи са но од бо га...
Зар ја плат но де вер ско не сре зах, 5
зар ја ни сам мла да, бе ла ли ка?
зар ја не мам стас као ја си ка
и ко шу ље пу не те шка ве за?
не ме тем ли дво ро ве ши ро ке
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пре сва ну ћа цве ћа ро сном ки том? 10
не пе вам ли тан ко, гла со ви то
на по се лу, ни за за се о ке?
За што ће ми очи тр њи ни це,
там но сви ле обр ве и ко се?
ни кад ни је на њих оба зро се. 15
Да нас сам га ви де ла код стри ца,
го нио је до на па шњак сто ку.
Бе ше ли ца као во сак бле да.
нит ми ре че што год ни по гле да.
Раз у ме дох да ми бу де те же:  20
за љу бљен је он у пла во о ку
ко ја си ноћ дру го ме од бе же.

по то мак
не по сто је пра де дов ски пор тре ти,
ро до сло ва не за пи са ни је дан син,
и не знам њи не за ве те, за кле тве,
њи хо ва ли ца, ду ше, жи вот њин.

но осе ћам у ме ни те че древ на, 5
ски та лач ка и не по кор на крв.
Иза сна ме ноћ но га бу ди гнев но
и во ди ме гре ху не устук нув.

Мо жда ми је пра ба ба там но о ка
згра бив бр зо шал ва ре и тур бан, 10
по бе гла усред но ћи ду бо ке,
за нео је ка кав стра ни све тли кан.

од ко пи та је мо жда од зва ња ла
по ду нав ска ра ван у не до глед
и ве тар их је обо је од кин жа ла 15
спа сао за ме ћу ћи бр зо след.

За то ја мо жда не бих ни с чим
ме ња ла рав ни ца нео б у хват,
коњ ски га лоп уз фи ју ке би ча,
глас ве тром по ви јан као влат. 20

Мо гу ће сам гре шна и рђа ва,
мо жда ћу не где до жи ве ти слом –
ја сам са мо тво ја кћер ка пра ва,
мај чи це – зе мљо, мо је род но тло.
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Вечна
Сад је она бес крв на и ско ро бес те ле сна,
не по мич на, без да ха, ућут ка на.
очи су јој за тво ре не и упа ле
и све јед но – да ли је Ма ри ја или ана
и све јед но – да ли пла че те пред рас пе ћем – 5
тан ке тре па ви це по ди ћи се не ће,
по кре ну ти се не ће сти сну те усне –
чи ји по след њи дах и ва пај чу се.
И ето, већ је ши рок и туђ обруч пр сте на
на ње ним ру ка ма за на век скр ште ним. 10

но да ли чу је те онај плач не ви ни
но во ро ђен че та у ко лев ци не да ле ко? –
Та мо је пре шла крв бе смрт на ње на
и ду ша јој на овај свет до се ље на...
ни за ће се да ни, го ди не, сто ле ћа сме не 15
и усни це ће дво је мла дих сли ве не
шап ну ти опет „Ма ри ја“ или „ана“,
јед не про лећ не по но ћи, јед ног да на.
а на зе мљи уну чи ца све по не ће:
име, очи, усне, ви ти це ње не по сто је ће. 20

Мо ја песма
узми ме, ла ђа ру, на сво ју бар ку ла ку
ко ја не чуј но про се ца смо ла сту во ду
и као да од о вуд се про би ја обла ку,
и да се го ни с га ле би ма сме лим у сво ду.

кад изи ђе мо из за ли ва на пу чи ну 5
и кад нам усне оро си ка пљи ца сла на,
и ве три ју жни раз ви је на је дра кад ви ну
и бе ла бар ка на пут кре не ома ђи ја на,

ла ђа ру, ја ћу пе сму за пе ва ти та да,
још не чу ве ну, о до мо ви ни сво јој ма ле ној, 10
чи је је име облак из над ме не ла ган,
чи ја је пе сма мед и ви но за ме не!

пе ва ју на же тва ма де вој ке там но о ке,
мом ци от пе ва ју и че ка ју у час уре чен,
пе ва ју на свад би, се лу, у но ћи ду бо ке, 15
и мај ке пе ва ју, пе ва ју кад су за те че.
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о, пе сму та кву где се и прет ња и пат ња кри је
ниг де ни си чуо – а мо жда је ниг де и не ма,
јер не ма ни на ро да те суд бе и исто ри је,
те пат ње те шке, те на ра ви по кор не, не ме. 20

у нас с пла ни на снег се не то пи ни у ју ну,
мо ре нам је ма ло, али је Цр ним на зва но,
и врх је Цр ни, веч но љут, спре ман на бу ну,
и цр на зе мља, плод на, али ту жна бес крај но.

узми ме, ла ђа ру, на ла ку сво ју бар ку 25
ко ју не пла ше цр ни та ла си, уза вре ли,
да по њи ма опи ше мо пу та њу ду гу, жар ку,
да стиг не мо не бо, да стиг не мо га ле бе сме ле.

кућа у Бо јани
ку ћа ис под го ре сне жно бе ле
на уда ру сва ком ве тру би ва,
од се ве ра ца се за ле ди це ла,
ју жњак јој оков ле ден рас ки ва.

на чу ку се спу сти ла ма ле на 5
ши ре ћи стра хе к’о кри ла пти це,
чи ни се да ће ме од нет у тре ну
да врх со фиј ске ле тим рав ни це.

у олуј ну ноћ све тло сти до ле
у гра ду на да ле ко тре пе ре са мо, 10
ко у лум пин гу ви дим зве зда ко ла
на зе мљу се ју ку мо ву Сла му.

али кад отуд с пла нин ске стра не
сун це све над ви си моћ ним ли ком,
кроз про зо ре ми усред ку ће ба не 15
пла ни на са ски ја шким по ви ком.

очи ју отво ре них у про стран ство,
за гле да на у ма гле но мо ре,
ли чи на брод ка кав уз ко тву за сто
са ка тар ка ма – је ла ма из го ре. 20

За то не знам да ли да се сма трам
у лу ци по сле бур но га пу та,
или сам веч но пред пи стом, на стар ту,
и да ни ће ми се у ле ту пре ки ну ти.
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Шака снега
пр сти дрх те од те ле гра ма.
Мр тав...
Мр тав?
Већ пе ти дан.
И у ду ши ти се за вр ши дра ма 5
уз та кав фи нал нео че ки ван.

Глу хо врх еква то ра и тро пи ка
ле тео је тај цр ни глас
и пре ко атлан ти ка
и евро пе 10
на ру ке ми пао овај час.

Ра дио ја вља –
по плоч ни ци ма
због же ге – у сен ци пе де сет –
од сун ча ни це се та мо па да ло. 15
Ти не осе ћаш
ни жар
ни лед.

а у нас је два де сет ис под ну ле
и ве је ди ван сип кав снег. 20
Се ћаш ли се на ше га ис под ку ле
о Бо ја ни раз го во ра ве чер њег?

Три да на и три но ћи за тво ри ше ме
у ку ћи сне го ви и олуј јак,
ми шљах да ће се од о зго сле ме 25
у по ноћ ни сур ва ти мрак.

оте ше ти се ре чи не у ло ви ме:
– ка ко че знем за сне га ша ком.
а да сам био с то бом
та мо 30
усред зи ме,
по ла бих жи во та дао ла ко.

Ја се на ша лих:
– То је ла ка ствар,
ако дру ги пут ова мо до ле тим, 35
у тер мо су,
са Ви то ше,
до не ћу ти ша ку сне га на дар.
а сад те је при ти сну ла за у век
ту ђин ске, по мај ке, 40
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оба ле же га.
И на те бе ба цам са мо у ми сли ма
обе ћа ну ти ша ку сне га.

пла ме но др во
Иза нас, крај нас, пред на ма древ не го ре си ве
не у кро ти вог дру гог оке а на
с ва ли ма сли ве ним у там не ма си ве,
са пли мом зе ле ном пре ко по ља на.

а ми че твр том бр зи ном пу ту је мо, 5
сун цу, шти те нас на о ча ри тма сте,
и са мо ху ку про сто ра чу је мо,
и по сма тра мо ма гле зе лен ка сте.

ал гле, ов де-он де жбу ње по ста жар че
ко да га по жар рас пи ре ни хва та. 10
– Ста ни, мо лим, ста ни – ско ро пла чем,
скре ни ма ло са пу та, са ас фал та.

И, ето, за си ја са да ис пред ме не
троп ско др во – флам бу а јан зва но,
с огром ним соч ним цве то ви ма цр ве ним, 15
ли шће цр ве но – пла ме ње за ни ха но.

За су ше, за вре ме пла хог пљу ска,
ти не га снеш, пла ме не жи ви, чи сти.
Др во – ср це, пе сни че пра шум ски,
на у чи ме ка ко да бу де мо исти. 20

За у век те у очи сво је сме стих,
си јај у ра до сти и у пла чу њи ном.
а ја да стиг нем вре ме ко је ле ти,
да опет че твр том по ју рим бр зи ном.

осве та
За што си да нас та ко блед, за што ћу тиш,
за што ти ни је до сме ха ни до ша ле?
Мо жда љу бо мо ре јад тр пиш љу ти,
док ме гу биш, ту ге те мо жда об хр ва ле?

Гре јао си се на мо га ср ца ва три, 5
а зна де ли пат ње ко је ти ште ме не?
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Због те бе се при че шћи вах, па тих
и пе вах сми ре не пе сме мо ли тве не.

Са да – сло бо дан си. она мо се вра ти
и ако мо жеш, за бо ра ви све сме ста, 10
за сан мој гор ки, не ми, не мој зна ти,
од да нас он и за са му ме не пре ста.

Иди њој са да и ме не про ку ни –
ја и не во лим ко дру ги за љу бље ни:
ме не и ве ја ви ца пи јан ством пу ни, 15
и сва ка но ва пе сма за нос је ме ни.

Занос
Го во ри, го во ри, го во ри –
скла пам очи и слу шам исто доб но:
– ето, про ђо смо вр хо ве го ри
и ле ти мо над мо рем и коп ном...

на ле во кр ва во ве че го ри, 5
на де сно се пу ше по жа ри там ни. –
куд ли ће мо сти ћи ка да за зо ри?
куд ли во ди овај пут за мам ни?

она мо где ће мо у са мо ћи,
два пла мич ка, сли ти се опој но 10
и сред без број них зве зда по но ћи
за све тлу ца ти као зве зда двој на?
– не знаш?
ни ја. ни јед но не зна мо,
али во ди ме, во ди ме она мо. 15

Вече
Из над мог пра га спу шта се ве чер ња ча
и кроз отво ре на вра та ми те че,
на ди ре с пла ни не хлад но ћа све ја ча, –
ка ко се нео сет но бли жи ве че.

ка ко нео сет но мрак се скло пи, 5
ис пу ни ср це, дом у смр чи ну гра њу
пред ко јим ме тво је не че ка ју сто пе,
не ус пев да ми про кр че пу та њу.
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С ни ске да на ће та ко хит но
те шка зр на да се сни жу, смет ну, 10
а же дан по глед увек не за сит но
тра жи уга ше ну ја ру лет њу.

на прег нут слух се уду бљу је стал но
у реч ону пре се че ну по сре ди.
отрг ну те од тво јих, ру ке ми дав но 15
те же као да су од те шке ме ди.

И не би би ло ни да на спо кој но га,
ни но ћи на дах ну те кад сам сни ла,
да ни су но си ле оне име на тво га
и очи ју ти ја сна пла вет ни ла. 20

До зив мо ра
кад не бих би ла же на у те шке да не ове,
кре ну ла бих оста вив ши ов де све,
но вом жи во ту, на но ве упо ред ни ке.
Слу жи ла бих на ка квом бро ду ко ји пло ви
сред кон ти не на та као ма ли свет по кре тан, 5
ме ђу оке ан ске за пао про сто ре,
под не бе ски свод троп ским са зве жђем ткан,
свет ко ји стал но ме ња кли ма те, фа у не, фло ре.

Са да бих би ла да ле ко не куд сва ка ко,
ба ци ла ко тву у не по зна ти за лив 10
сред ду ги ног ша ре ни ла ту ђин ских бар ја ка
под сун цем ко је као же ра ви ца европ ску ко жу ми

па ли.

До кле то ва ре у ча ђа ве хам ба ре
ка фу, па мук, ба на не, ву не ба ле,
што ће за пад не пре сто ни це до тру ни про гу та ти

         као але – 15
без бли ских, по зна тих, без дру го ва ста рих,
ули ца ма при ста ни шним гра дом бих ски та ла,
из гу бље на сред њи хо вих раз но ко жих жи те ља,
те ло ме ђу те ли ма у све ти ни,
низ плоч ни ке, низ ду ге бу ле ва ре, 20
ту ђа, не по зна та усред љу ди њи них.

ушла бих под ве чер у мор нар ски бар на ке ју
где ва здух плав од сно ва ми ри ше на гар,
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где про зу кла од стра сти хар мо ни ка ма ми под
                  стре ју

и по бле ску је кроз ста кло не у хва ти ви фар. 25

на здра вља ла бих мор на ри ма ка ко ко ји свра ћа,
сти ска ла им жу ље ви те и ја ке ру ке
као да су ми при ја те љи и бра ћа –
до пло вид бе у но ве лу ке.

Би сер
от ка ко знам за се бе,
јед на љу бав све о бу хват на
у ср че ви ни мо јој
не пре ста но се пла сти.
Ма у шта да по гле дам, 5
ма че га да се так нем,
ма шта да учи ним,
од ње про ис ти че.
али она у там ном,
не ви ђе на, ра сте. 10
Ра сте као би сер у шкољ ци
на дну оке а на.
(Да ли је за шкољ ку би сер ко ји је у њој – ра дост

или пат ња?)

лов че би се ра,
ти знаш да сва ка шкољ ка 15
не кри је у љу сци
дра го це но зр но.
Да се сва ко тво је гњу ра ње
не на ме ри на ње га.
а ти тра гаш, тра гаш. 20
Ти се у нај ду бље
та ме под вод не спу шташ,
ме ђу спру до ве оштре,
у дво бој на жи вот и смрт
са ај ку ла ма. 25

на по слет ку их на ђеш,
ра ста виш их но жем
и на ви де ло да на ва диш
би се ре.
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Бретања
не ка ми осле пе очи – очи обе,
не ка ме зде си од Бо га про клет ство,
ако за бо ра вим икад оно ле то,
атлан тик и ла и та оба ле.

низ про стра ни пе сак крај мо ра 5
сто пе су оста ле на ше ути сну те.
И мо жда у ру ме ни лу ве че ра
и са да та мо на ше сен ке блу де...

Ши ро ко ску те Бре тон ке их мо тре
ис под цр них им пи јав ки – обр ва 10
по гле дом пла вим, мр ким као мо ре.

И плам те при за ла ску ка ме ни до мо ви, –
и сред ва ло ва – при вид не као на да –
из ба вље не ла ђе се вра ћа ју.

Intéri e ur
Ти ме гле даш та ко љу бав нич ки не жно,
реч ти је та ко и то пла и ода на.
на по љу за ви ја ве ја ви ца сне жна.
Ја те слу шам да ле ко не куд за гле да на.

Ве ју нео бич ни ми ри си и ма ме 5
са цве то ва из над ме не над не се них,
и на по ми њу без ре чи, они са ми,
да су ми ју че од те бе до не се ни.

Ти си одан, ве ран и не жан све ви ше,
ти си нео по зи во крај ме не за сто – 10
и опро сти мој смех на ме ран и сми шљен,
и мо је жен ско по не ко лу кав ство.

Јер и ја во лим љу ба вљу из при че –
без на де жност, пат ња и ме ни су зна ни,
и че сто се са мо на пра зно за ри чем 15
да не идем на са ста нак за ка за ни.

али ка да те за чу јем да се бли жиш,
ре кло би се не над но, на гло про бу ђе на,
та мо кроз дру ги улаз, да не ви диш,
утек нем сва збу ње на, из гу бље на. 20
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И од ла зим ка ње му по кор на
као у мут ном, хип но ти са ном ста њу.
И вра ћам се уби је на и умор на,
по ни же на, у гор ком по ка ја њу.

Инду стрија
Сјај ни ји и од птич јег ја та,
од ри ба и од цве то ва,
об ли ка не ве ро ват но га,
бо ја и ша ре ни ла,
у Бра зи ли ји су кри ла 5
леп ти ро ва
так ма ци по ле по ти
дра гог ка ме ња и зла та.

по се да ле крај пу та
не ке че сто за цве то ве сма трах. 10
Ви дех, пла ви као ва тра,
нај леп ши ме ђу њи ма,
про ми чу стре ло ви то
све тлу ца јућ шу мом ко ме те о ри.
нај ре ђе, уз пло че при бо де не, 15
по сма трах по му зе ји ма.

али ево са да
пред рад њом сто јим као ома ђи ја на,
и оне ме ла гле дам:
у из ло гу иза ста кла 20
пр сте ње са фир но пла во
од кри ла леп тир ских
ис фа бри ко ва ни.

Ин ду стри јо. Ве ру јем
у тво ју бу дућ ност без гра нич ну 25
и кла њам ти се...
али ме асо ци ја ци ја пла ши
зла: – о, да слич но
у ин ду стри ју не би смо пре тво ри ли
сво ју по е зи ју
и пе сме 30
кри ла на ша.
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не за ме ни те ни ко
не за ме ни те ни ко у ку ћи овој,
сто твој је пра зан и уза њ кут,
у књи зи ни ко не про чи та ни сло ва
с ли ста не до чи та ног онај пут.

не гле да у лет њу ве чер по крај ме не 5
ни ко са пра га зве зда ни екран
и ни ко не при ма са да за ди вље но
бу кет све жи у ра но ју тро бран.

ка да ми је хлад но, ни ко ми на пле ћа
с љу ба вљу не ста вља то пли шал 10
ни ти се ико по вру ћи ни се ћа
да ви то шке во де пру жи ми бо кал.

про ла зе зи ме, ле та, про ле ћа пла ва,
не за у ста ви ни шта њи хов ход.
Ди же се олу ја, оти ску је ла ва, 15
а гра не ло ми или снег или плод.

а у ку ћи ни шта ви дљи во не сто ји
да под се ти на те бе сва ки миг,
ни ти има оми ље них ства ри тво јих,
на зи ду ни је уокви рен твој лик. 20

Ти ме гр лиш ва зду хом око ло ме не,
у крв ми ушао, твој пулс у њој ври.
ни ко те у ку ћи овој не за ме ни
у ко ју не сти же ни да сту пиш ти.

Мо но лог
И тво је крат ко при су ство,
и тво је ду го од су ство,
сва тих, би ла су ми по треб на.

Је дан то пао по глед но сим
у очи ма то ли ко ду го 5
да се у њи ма ва тром ство ри.

осмех за ме не из гре јао
и са мо од ме не ухва ћен
чи ни да пи јем сме ше ћи се
гор ке гу тља је да на, 10
а ни ко ми че мер ни грч
иза осме ха не на слу ти.
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Је ди на же ље на реч
је два по лу гла сно ре че на
от кљу ча у ме ни из вор по нор ник 15
та ко из о би лан кло ко том
да већ го ди ну за го ди ном
го во рим – и мно го из ре кох –
али мо же ли се ре ћи све?
увек по не што не ка за но оста не, 20
увек тај мо но лог тра је.

Да ли си ан те на та ква
ко ја и не ис ка за но хва та,
не знам ни ти ћу до зна ти кад.
али знам суд бо но сни сми сао 25
тво га крат ко га при су ства
и тво га од су ства ду гог.

пре 13. ве ка
Мо је сто ле ће, дај сво је све тло сти зве ле
да на шњим по гле ди ма мо јим устре мље ним
тре нут но на зад у ма гли не бе ле
оног ве ка су ро вог и ту ђег ме ни.

Ма да кр вав – на шем пле ме ну 5
про ниц љи вог во ђу је до но –
ха на аспа ру ха да у од сут ном тре ну
на зре бу дућ ност у мут ном до бу оном.

Да до ве де оно „пле ме ја ха ча“
с Вол ги них оба ла Ду на ва до ку та, 10
да њи ме Ми зи ју у бор би над ја ча,
с не при ја те љем над моћ ним три пу та.

Да на ро ду нам по да ри др жа ву,
у исто ри ју уја ха ва на ко њу сме ло.
пра пра ро ди те љу ду жну, за ка сне лу, 15
Бу гар ска ода је сад хва лу и сла ву.

Славоспев
о, на ша бу гар ска ре чи све ште на
с мле ком мај чи ним у кр ви нам ушла,
зар је дан дан са мо да ве ли чам
при су ство тво је хи ља ду лет ње.
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од пот ко ви це аспа ру хо ве звон ке 5
про зву че да нас ко смо сом и ва се ље ном
увек иста – ста ра и пре о бра же на но ва...
Ри зни це ве ков на – ти на ша реч жи ва,
род нам очу ва од не про све ће но сти,
од оног ве ков ног цр ног па кла, 10
не сре ћу пре тво ри – у пе сму и ве зи во,
стра хо ту и плач – у ле по ту.
Ти, реч твр да као кам цр но вр шки,
и не жна као ру жа ро сна ка зан ли шка.
Ти – суд бо мо ја – и слав на и те шка, 15
да но ноћ на му ко и ра до сти људ ска...
Ти – Ре чи Бу гар ска – бу ди бла го сло ве на
и ни ње и при сно
и во ве ки ве ков!

5

10

15

20

на дан сво ђе ња ра чу на
отаџ би но мај ко,
ти ми да де дух што ле ти ви со ко
и здра во зе маљ ско те ло.
укр сти пла ни ну Ри лу са Бал ка ном 
да ме ство риш 
с че сти ца ма где се тра го ви ви де
ве тро ва, хри ди, усо ва, по то ка на глих.

И мај ка – ро ди ља Бу гар ка –
ова кву ме ро ди
Мо га дох не јед но де те, већ као она, 
сед мо ро из ро ди ти.
али згре ших, кри ва сам, опро сти!
Са ма ре ших уме сто да ра ђам си но ве, 
да ра ђам сти хо ве.

Са да, на дан сво ђе ња ра чу на, 
отаџ би но мај ко, ти ми ка жи:
је сам ли те кћи би ла до стој на.
И ако да нас по ста виш на сво ју ва гу 
мо је ко ле ба ње,
ко ја стра на ће пре тег ну ти? 

ако ти се чи ни да сам у мла до сти 
пра вил но ре ши ла,
срећ на ћу и мир на
оти ћи са ово га све та.
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не ве ста
Диг ни и ти го ре очи по ла ко
и по мо ли се за јед но, без ре чи,
у де тињ ству та ко сам го во ри ла с мај ком
и обе се мо ља смо кле че ћи.
Че кам у бе лој вен ча ној одо ри 5
да до ђеш ти во ље ни, по но си ти,
жи вот да ми у ра дост пре тво риш,
да те цве том мла до сти за ки тим,
да се сто пим ко па ху љи ца на ог њу
и твој пр ви огањ те би да бу дем. 10
о, мо ја стреп ња је по зна та бо гу
и мо ја љу бав – и он не ка су ди.
Чуј, ве чер ње зво но већ се ја ви,
по пу та ња ма па де пу хор сла не
и ле де но цве ће, ли шће и гра не 15
су тон ска ста кла сја јем за ви.
узми ме и љу бав мо ју бес крај ну
и дар ми дра го цен ко ји не ма име.
ако је и смрт са ма у тој тај ни,
и та да ме узми – усмр ти ме.

не по зна ти чо век
За што ме да нас уз бу ди
ти чо ве че не по зна ти?
Вас дан ни сам ко дру ги љу ди,
чи ни се у дру гом све ту жи вим, па тим.
не по зна јем те ни ка ко, ни ка ко, 5
ни лич но, ни ти по при чи.
али не ко уну тра, у ме ни, ви че:
„Жу ри, не окле вај, – пут ва жан ја ко
че ка те и иза оба ле оне...
и уз то су ко би без мер ни, 10
и уз то љу бав вер на.
Ре чи брат ске? не при ја тељ ске?
не ка за не, не чу ве не – пи сао их
не по знат чо век? пред о дре дио
не ки век што про те че? 15

– До бро до шао у ср це ми –
ч о в е ч е!
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Вали
опет сам крај тво је ве чи те сти хи је,

опет сам крај те бе мо ре.
Ве ли ким гу тља ји ма дах ти пи јем

и већ ми је бо ље.

И као не кад за по чи ње тр ка 5
о мла до сти во ље на,

бро јим, све бро јим, и бро је ве бр кам,
а де ве тог ва ла не ма.

Са сва ким ва лом сти же но во се ћа ње
и број им би ва све ве ћи. 10

на ви ру као вал са сва ке стра не,
а „Ста ни“ мо ру не мо жеш ре ћи.

али пра ста ра му дрост ми ре че:
„Бо гат се ћа њи ма, ти

по след њи би јед нак био, чо ве че, 15
да се не маш че га се ћа ти“.

Гле дам на мо ре. Гри ва ва ло ва
на ме се чи ни се пе ни.

Зар да не са њам? Све но ви и но ви
сан ми се ја вља у ср цу скри ве ни. 20

Између јесени и зиме
Су срет наш био је с је се ни
нео п хо дан, не из бе жан

обо ма,
и те би и ме ни.

пре мно го смо би ли па ти ли 5
про ху ја лих го ди на,

ка ме но ва ни,
ши бом ту че ни.

али, ду ше нам на пу кли не
лу чи ле су још ве ру 10

и љу бав, и ср ца на ша
би ла су жи ва јо ште.

И не ка је сен да нас по от ки да
по жу те ло на ше ли шће

и у но ћи зим ске у на ма би ће 15
све тло сти и ми ло ште.
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април
април ско ок но све од сун ца зрач но,
зе мљу сне жак по кри ва цвет ни
као чип ка на ха љи на брач на.
До ђе нам април нео сет но.

Бог је му дар и благ и пра шта 5
сва ко про ле ће гре шном све ту.
а пче ле сад опра шу ју ба ште
и ме до но сне ја бу ке у цве ту.

Ве че ром благ пре ко мор ски ве тар
за пах не сва ки пу по љак но ви. 10
Ја во лим и без ум но и све то,
бог ми ср це бла го сло ви.

Мо ја страст је не у га си ва,
и зов мој жед ни нем је осто –
ако тај ни лик ни име не има, 15
са му љу бав ја во лим про сто.

књига
С бо лом је пу ниш свим дра гим у би ћу,
од љу ба ви кра деш и од сре ће,
жи вот и сан ти у њој се пре пли ћу
и по след ње сво је па ле све ће.

над њом, пре дан јој и не вин, но ћу бдиш, 5
од ово га све та ли ца оту ђе на,
та ко ће за у век над њом да за спи
и са мо тво је ср це по ха ра но.

а љу ди ће пре ли ста ва ти ту књи гу ма лу
и у ве чер ће, мир но, јед ног ми ну та 10
про мр мља ти пре но што бу ду за спа ли:
„ка кве ли суд бе и за вид ног пу та“!

То чак
Вр ти се, вр ти, ту глат ко и пра во,
ту олуј но, лу до, стр мо гла во.

Са се ве ра на југ, на за пад ну стра ну,
по бу ра ма, сун цу, по но ћи и да ну.
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кроз на ших и ту ђих ср да ца уде се 5
где се бри не, кли че, пла че и сме је се.

Вр ти се то чак жи во та, вр ти опет,
жи вот је стре мље ње и ве чи ти по крет,

а још смо мла ди и жед ни ми ло ште,
и још са ња мо и тво ји смо јо ште. 10

нек не ма за сто ја јер он је по че так смр ти –
а ду го ће мо, ду го би ти мр тви.

Тежак час
кад на зе мљу пад не та ма но ћи,
град за спи, шу мо ви уто ну у сан,
украј те бе се про бу ди са мо ћа
ко ју рад и бри га успа ва пре ко дан.

И ви диш свој удес не за ви дан, 5
у ње му ра до сти и ми ра ни гу тљај,
дан ми нуо из му чен и по сти дан,
но ћи сти гао хла дан бес крај.
Шта ћеш ако ти ср це љу бав про жи ма
као што је ме дом про же та воћ ка ко ја, 10
ако ти у ср цу сун че вог сја ја има
и цвет них ми ри са свих без бро ја.

она не ком да је хи ља ду на сла да,
а у тво ме ср цу пат ња гор чи
и са мо тан си и смрт но си же дан 15
да те огре ју јед не дра ге очи.

Хо ризонти
у мла до сти је био бес кра јан
тво га про сто ра хо ри зонт,

Ју ри, ле ти
с пу та на пут,

с оба ле на оба лу, 5
са бре га на брег.

по не кад си го во рио:
– ка ко је ле по ов де,
до ћи ћу опет –
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али се ни ка да ни си вра ћао, 10
ју ре ћи за ши ри на ма но вим.

у мла до сти је бес кра јан био
и вре ме на тво га хо ри зонт. –

Го ди не су би ле ду ге,
ме се ци су би ли ду ги, 15

дан је био дуг
и час био је дуг.

ка ко че сто си го во рио:
– Има вре ме на!

о, има мно го, мно го вре ме на... 20

Сад осе ћаш ка ко се сва ким ко ра ком
хо ри зонт тво га про сто ра

су жа ва
Сва ким да ном и ча сом
хо ри зонт тво га вре ме на 25

кра ћа.
Са да го во риш: – не мам вре ме на,

не мам вре ме на!
а то про стран ство и вре ме

ушли су у те бе 30
ду бе ти у ми сли ма
дру ге хо ри зон те

бес крај ност дру гу тра же, –
бес крај ност све људ ске

бе смрт не ми сли 35

не знам и знам
И још сам с ове стра не,
али већ ви дим, ви дим
по че так и крај
ка ко се бр зо бли же
ка ко се хо ри зонт мој 5
нео сет но су жа ва
и ус ки пео на до ла зи
де ве ти вал.
не знам да ли ћу на кра ју
за ла зак има ти благ – 10
у жи во ту ми не би да но
да благ имам дан.
али за то бар знам
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да не ће би ти благ
и до са дан не ће би ти 15
на ме не ни спо мен.

Триптих на сто годишњицу  
Бо јана пенева

Би ла је на ша уса мље ност
не ис црп на ва се ље на

за те бе и за ме не.
И ма да су се не ми ри и бри ге

ни за ли не из бе жно – 5
да на та да шњих и да на про шлих

и у ср ци ма нам би ло ра на, –
у на шим ду ша ма

би ло је скри ве них сна га
и оне одо ле ше 10

бу ра ма са свих стра на.
И кад год смо би ва ли за јед но,

би ло нам је то пло, спо кој но и ти хо
у свом над зем ном оре о лу

на у ке, му зи ке, сти хо ва. 15
у твојoј бли зи ни

ра сла сам и рас цве та ла се.
Већ ни је до вољ на би ла ма ла све ска

пла ва.
у твој по глед за гле да на
ви дех ка ко се бли жи 20
наш ве ли ки час,

пу те ве под зве зда ним не бом
и ка ко се ра ђа на хо ри зон ту

наш ве ли ки дан
И као ома ђи ја на 25

на слу тих зло, све,
као не ко зао

да нас про кле?
у нај срећ ни ји час

из не на да за не ме твој глас, 30
из не на да и не по врат но се уга си

твој по глед ја сни.

али ти си жив и да нас.
До год бу дем жи ва ја,
жи ве ћеш у ме ни и ти. 35
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Вечерња песма
Ро ни се, ро ни бро ја ни ца
мо јих људ ских да на
не за др жи во се из ми чу
мо јим дрх та вим пр сти ма
зр на бе ло-цр на. 5
И све јед но,
би ла она ла ка или те шка,
пра зна или пу на,
све јед но
уто ну ће зр но по зр но 10
у за го нет ност веч но сти тај ну,
бес крај ну...

Да, те шко ми је
као сва ком ко по ђе кра ју...
али не роп ћем 15
ни ти се пла шим, –
за хва љу јем:
Ро дих се на овом на шем
хи ља ду го ди шњем тлу.
И гре ја ше ме не ба свод 20
и оку сих и нај сла ђи
и нај гор чи му плод.
И ра до вах се и стра дах мно го –
но ни ка да те не про клех.
не го бла го си љах, 25
жи во те.

Дете
Јед но де те ми
уз бу ђу је ми сли
и ули ва ми ра дост
у би ће.

Јед но де те 5
оба сја ва мо је ве че
сво јим сва ну ћем,
сво јим ли цем.

Јед но де те,
јед на на да но ва, 10
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из не на да
до че ка на драж сна.

Мо је је се ни
про лећ на об но ва
и жи во та ми 15
жи ва ле по та.
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АСЕН РАС ЦВЕТ НИ КОВ

Вујо и лија
ка жи, ку ми це ли си це,
где си ишла пре зо ри це?

– Хо ди ла, Ву јо, с де чи цом,
зо ба ла гро жђе ло зи цом.

– За што, ку ми це Би стри це, 5
по де ра ше ти се сук њи це?

– лу то си, Ву јо, но ћи ма,
па сад не ви диш очи ма.

– Ре ци, ку ми це ли си це,
за што идеш без де чи це? 10

– по слах их, Ву јо, с пу да ром,
да про хо да ју па за ром.

– ли си це, мај чи це ле па,
за што си да нас без ре па?

– Скрих га код ку ће у ку ту, 15
да се не пр ља по пу ту.

Река
Ду га, ду га, Бр бо ран ка,
не ма кра ја, не ма стан ка,
пе ва, ју ри ка ко сва не
кроз њи ви це и по ља не.
Што је ду же сун це гре је 5
све се јад на ти ше сме је,
све по ста је мр ша ви ја.
а пад не ли ки ша та да,
раз ве дри се из не на да,
све је де бља, ве ћа све је, 10
па лу ду је, па се сме је.
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КА ЛИ НА МА ЛИ НА

Свирац
пу ста ми сви ра ла
нит је де, нит пи је,
а ка ко за сви ра,
Цео свет се ви је.

Сви ска чу по ку ћи – 5
То је пра во чу до –
Шар ка, ма ца, ба ба,
За вр те се лу до.

Сви ра ла им мо ја
ни кад ми ра не да! 10
али за што та та
Та ко мр ко гле да?

– Мир, глу па ви свир че,
Ве ће за глу ши ме!
Сви ра чем ме зо ву, 15
ко да не мам име.

Сви ра ла ми сви ра,
Шар ко, ма ца ска чу.
а ме не ка ра ју
Док ме не рас пла чу. 20

лал ка
ето ка ква нам је лал ка

пла во ко са,
рас чу па на, рас па са на,

увек бо са.

Ха љи ни це ни обу ћу 5
не обу ва,

са мо лут ке она сво је
па зи, чу ва.

Диг не се чим зо ра сва не
кр ме љи ва, 10

крај пе ћи се за по сле на
ва здан скри ва.
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Ши је, па ра, сво јој лут ки,
ве же, сте же...

не ве че ра до бро ни кад, 15
ка сно ле же.
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БЛЕ НИ КА

Земља
не знам да ми ни је мо жда ду ша па ла
са зве зда у ово га све та кут;
али знам, зе мљо, да ти си ми жи вот да ла,
и тво ји у ме ни су и крв и пут.

ко де те при ви је но уз мај ке не дра дра га 5
осе ћам те сва ком че сти цом ду бо ком,
осе ћам ка ко кљу ча тво ја сна га,
сва ки цвет ма ли ка ко пу ниш со ком.

ка да те шка од мо ћи оче ку јеш же тву,
ка да те ки те цвет, пло до ви руј ни, 10
и ка да ли је пло до но сну жр тву
над то бом сву да про лет њи пљу сак буј ни –

осе ћам у ме ни да тво ја крв го ри,
и тво ја плод на гру да где го во ри:
за де сет си но ва и кће ри 15
на руч ја сво ја да ра ши рим же лим!

Да ти уз вра тим за по јед но – де сет,
као ма ле ни пше нич ни клас,
за сва ку бо ју, звук, мр ви цу, тре пет
ко ји ма сва ки ме оба си паш час... 20

За спиш ли у бес крај ним про сто ри ма,
кад бе ле љу ља шке зи ма ни ха,
за спе и мо је че жње умор но
и не ко пе ва у ме ни ти хо, ти хо.

про ћи ће зи ме, про ле ћа и ле та, 25
снег ће по ко си па сти не ми ли це,
и нај дра же ће че жње од ле те ти
као на југ што од ле ћу пти це.

И ка квог зим ског да на, ра ши рив ру ке,
по но во ћеш ме уве сти у свој врт, 30
тад осе ћа ти не ћу ту ге ни му ке –
крот ко ћу до че ка ти ја сво ју смрт.

као снег сто пи ће се мо ја пут,
крв ће ми упи ти сву твој плод ни бок
и – слу чај но пу стив ши ко рен – ка кав прут 35
као де те ис пи ће из ме не сна гу и сок.
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Туђинац
у ту лет њу ве чер –
ту ђи нац не по знат –
сти же ти крај ме не
у овај ту ђи град.

от ку да си сти гао, 5
ни ку да пут ти гре,
ја не пи там. не ка
бла го сло вен је.

Гре је ме по гле да
тво га чи сти сјај, 10
ко да си ја на да мном
за ви чај ни крај.

И зо ве ме чуд но
и ву че: не ка тај
пут ме ни не зна ни 15
са да бу де и мој!

као за ча ра на
идем с то бом и знам
у све тли крај ма гич ни
Бог нас во ди сам. 20

у дво ра ни нас је дво је –
твој пор трет и ја.
Сре за ни про фил чуд ном
мо ћи на да мном сја.

И као да смо жи ве ли 25
у дав ни век и час,
се ћа ње на њих мрач но
по но во зо ве нас.

Ти си био вођ по бед ник,
де вој ка пла шљи ва ја, 30
пле ном, по сле би та ка,
па ла у тво ју власт.

у рат ни свој ша тор си
сти гао умо ран,
тра жећ крај ме не од мо ра 35
за те жак су тра шњи дан.

И мо ја по ни зност
и тво ја ста ра власт
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про бу ђе ни су по но во,
осе ћам, да нас код нас. 40

* * *

5

10

Свеједно осећаш ли љубав према мени, 
мислиш ли на неку другу више.
Ти ни си у ста њу са да да из ме ниш 
оно што ми у дну ср ца пи ше.

Све јед но хо ћу ли ти ре ћи ил’ ћу та ти... 
ка да по глед за у ста виш на ме ни
и за гле даш ми у упла ше не очи,
све мо је тај не би ће от кри ве не.

И све јед но да ли ћу јед ног да на
љу бав или крст ста ви ти на се. 
Ја од сва ко га роп ства ома ђи ја на
не же лим ни ка ко да се спа сем.

пи сма
пам тиш ли још ве че оно –
за ме не је, при зна јем, не за бо рав но,
се ћа ње на ње га, већ то ли ко дав но,
по ста ло је ко ста ро ви но опој но.

не бе ше ли сан и ма ла сце на 5
и та ша ре на дво ра на пу на ху ке,
и та пу бли ка шум на, ус хи ће на,
и ја са ма – ру ме ни ја од ја бу ке.

Збу ње на, од са ме сен ке ти ше,
по жу рих да се скри јем, да иш че знем, 10
али два ока ми се у очи упи ше
и сву ко ше ме у све тли не ки без дан.

па у за на пу ни љу ди ма дво ра ну,
ми шљах не мо жеш ме ту на ћи у ми гу,
свод гре ја ше на ме не као по да ну, 15
отво рив зве зда ну суд бо но сну књи гу.

осе ћах ја сно тад у це лом би ћу,
иако смо би ли не по зна ти,
те сно да нам се суд би не пре пли ћу,
да ће мо јед но крај дру гог за у век ста ти. 20
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Љубав
по но во се твој по глед окре ће ме ни,
ње гов зрак ота па с ме не лед,
шу ме мо је кр ви ва ли про бу ђе ни,
сре ћа по но во до шла је на ред.

по но во ме од вла чи злат на мре жа 5
у свет не зна них оба ла, нов,
пру жа се по но во ру ка не жна,
зо ве ме оба сја ни пла нин ски кров.

Ти опет из ме не сна ге вре ле
сти хиј ски до зва на бе ли дан, 10
сна ге што и бу сен зе мље ско ре ле
пре тва ра у хлеб мек, ми ри сан.

опет ме не што ме ђу пти це те ра,
те ра да ра стем уз жит ни клас,
да с ве тром кри ла про зир них пе ра 15
раз ве јем низ по ља свих по јас.

Благо
очи су ти скло пље не умор но,
али ма ле на ру чи ца тво ја
сна жно сте же дра го це но бла го –
на ђе ни ка ми чак ма ли
ко ји је сва ки га зио 5
на ба штен ској ста зи.

Спи, мо ја ма ла ча роб ни це, спи,
ти што чу де сно пре тва раш ка ме ње у зла то,
ти што све пра вом ме ром ме риш:
ни сам ли због те бе бо га ти ја 10
не го нај бо га ти ји ми ли јар де ри?

Дете
Ти се сме јеш и ру ке ми пру жаш,
твој је нео б у хват ни овај свет:
и не бо и сун ча на вре ла ру жа
и зе мља, сва ки на њој грм и цвет.
уза те су твој отац и тво ја ма ма, 5
а сва ко ти је се стра или брат,
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не при ја те ља не маш ме ђу на ма,
ни од ко га те ов де ни је страх.

ко би се усу дио у твој свет пре кра сан
од љу ба ви и чи сто те и не жно сти сав 10
да ба ци огањ рат но га ужа са
смр то но сан, су луд и кр вав.

ко ји без ум ник би у очи тек про гле да ле
за рио пр ви ме так или мач
и рас ко ма дао ове ру ке ма ле 15
и кр вљу за гу шио твој де ти њи плач.

пре ки ни те сва ђе и омра зе,
де ци јед ном дај те мир на дар.
очи мај ки, бди те са сва ке ста зе,
бу ди те ми ру ве ран стра жар. 20

* * *

5

10

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

каквим словима историја треба да запише 
нечувену повест сваког овог трена,
да би тај који чита престао да дише,
да му крв ужасом бу де 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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МАГ ДА ПЕТ КА НО ВА

Туђи град
Да ли још ми слиш на ту ђи град,
на не по зна те ку ће и ули це,
где дан је та ко све чан и млад,
а ноћ – ве чи то пла ме на блуд ни ца.
Где нас че ка ју не бро је не две ри – 5
све тле, при ја тељ ске, ши ром отво ре не
и где љу ди бес крај но су до бри,
где за гор ке се не зна успо ме не.
Мо жда је та мо све та крај ни врт,
мо жда је та мо све ти и грех сам, 10
и мај чи на ми ло шта мо жда – смрт.
Да ли још ми слиш на ту ђи град?

Рат се свршио
За спи те мај ке ову ноћ спо кој но,
за спи те спо кој но сред по бед ног кли ка.
оруж је ски ни те, ви вој ни ци хра бри!
Рат се свр ши – ју тра до шла су ве ли ка.
Гра до ви ви ше не ће стра хо ва ти, 5
не ће их са ти ра ти огањ, стреп ња, и глад,
по ља ће по чи ват и сун це си ја ти,
се ла у мир ни уто ну ће рад.
И ти, зе мљо, кр вљу на по је на,
за спи спо кој но ову крот ку ноћ, 10
и ви, мр тви, не у по ко је ни,
спо кој но спа вај те сад. ла ку ноћ!
Рат се свр шио! ка ко мно го ра на
уми ну ће, и пре ста ти да го ре.
Рат се свр шио! уда рај те зво на, 15
мир об ја ви те још пре пр ве зо ре.

Дево јачка песма
За же лиш ли не кад ра ки је љу те,
до ђи у го сте,
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на ко њу ша ро пу ту.
отац ће ти да ти ра ки је
и пе ва ти пе сме ста рин ске. 5

За же лиш ли не кад од рин ског ви на,
до ђи у го сте
крот ко и мир но.
Мај ка ће ти га на то чи ти из по дру ма,
ту га јој мо ја не сла зи с ума. 10

За же лиш ли јед ном де во јач ка уста,
пре ска чи но ћу
ка пи је пу сте.
од рин ским ви ном, љу том ра ки јом,
де во јач ка уста ће да те опи ју. 15

пе чал бар ске пе сме
Све ће ти за па лих ис пред две ри све тих,
да ре да дох по де вет пу та, не ма ње,
жив и здрав да ме се нај е сен се тиш,
и да ти лек бу де пу то ва ње.

ку ћи до ђох, учи ни ми се пу ста, 5
по гле дах – а већ за спа ло де те,
чух мај ка ти гун ђа на по ла уста.
и ко над мр твим за пла ках од ту ге кле те.

а те бе на ши ви де ли око се ла.
Ве ле, био си ве сео, ви као бе сно, 10
на кри вив ши ка пу из над бе лог че ла
и пе сми тво јој пла ни на би те сна.

Град
Дан је кре нуо по сво јој пу та њи,
сун це се ра ђа, гле да по врх гра да.
И па ра ла ка, од све тло сти та ња,
по сле ки ше ми лу је цве ће.
Ду бо ки бол огр ће сва ки дом, 5
тај ну при кри ва ју ку ће све.
ко ли у гра ду жи ви том?
До ла зи ли та мо смрт?
Зло коб но пе ва ју јед на вра та.
Да ли то смрт стро га 10
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у час уре чен
до до ма тог убо га
из да ле ка не те че?
Ра ђа се сун це из над гра да
и кро во ви у ра сви так да на 15
го ре цр ве ни по сле ки ше,
на сва ком до му као отво ре на ра на.

Заљубљени
Има за љу бље них
ко је ра ста вља ју огром на про стран ства,
мо ра и пу сти ње и цар ства.
они го ре од на де, успо ме не плам те ће,
у од је ку на слу ћу ју љу бав не ре чи. 5

Има за љу бље них
у истом гра ду, ис тој ули ци,
чак их че сто за јед но сре таш,
гро зни ча ва по гле да, осу ше них уса на,
без на де жно у не што за гле да не. 10
али њих пу сти ње де ле
где се ве тар пе ском по и гра ва
и ус хте ли ко год да пу сти ње про ђе це ле
не до ђе до кра ја.
не ма оту да пут ни ку по врат ка, 15
стал но иде, лу та, не за у ста вља се
и из гу бљен сред пе шча них пу те ва
од сун ца и же ђи про пад не без гла са.

Вучица
она из да ле ка вре ба ста до,
за ста не, кре не по но во на пред,
под но га ма шкри пи зе мља хлад на
сва око ва на у снег и лед.

по глед ње зин зао, оштри, 5
гра бљи во бли ста гла ђу се ис крећ,
она већ ви ди крх ке ко сти,
дах све же кр ви осе ћа већ.

ко ра ча пра во на по зив ин стинк та,
не тра жећ пу та њу ни бо газ знан, 10
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и по сле то га вра ћа се си та,
груд ни кош јој кр вљу по ка пан.

по ља сне жна оста ју по за ди...
Ву чи ца ле же у свој гор ски кут
и бр зо чо пор ма ле вуч ја ди 15
ки ди ше на мај чи ну груд.

Спа ва там них си ла из о па чен рој,
остр вље них ми сли кр вав сплет.
Са да очи ње зи не зра че
бес крај ну не жност, мир и бла го дет. 20

пи смо
Де сан ка, пи шем ти ма да не зна ју ћи
да ли ћеш пи сма до би ти мо јег.
Са да је ноћ. Из ван мо је ку ће
бе сни бу ра, ви је кроз степ ски снег.

али шта је то! Дру ге стра шне бу ре, 5
сто гла ве, ва тре не, све ло ме и дро бе,
бе сне нам кроз се ла и ур ви не су ре
и кроз на ше до мо ви не обе.

Ма ти ца кр ва ва ста ла је да нас хва та
и два на ро да сред за ва де ни ске 10
као два мла да не ра зум на бра та
би ла се но жем врх њи не очин ске.

ка ко сам мо гла ве ро ва ти та да
да Ти и Ја смо смрт но за ва ђе не,
кад исти стих нам обе ма на ум па да, 15
кад исто зво ни и код те бе и ме не.

ка да та ко слич не су по бе ди
до мо ви на и тво ја и мо ја
и де ца им се на зи ва ју истим
име ни ма сло вен ским без бро ја 20

ка да се се ћам во за и ста ни це
и тво га се стрин ско га: „Сре ћан пут“
и с ко ли ко мно го ра до сти до че ках
пи смо је два сти гло Ти у наш кут.

али све је про шло. Дај те за бо ра ва 25
за крв што још се из над њи ва пу ши,
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брат ство не ка про цве та врх ду бра ва
у зе мља ма нам сло вен ским и у ду ши.

нек и нас две гре шне за све ово,
јер и нас за стре ма гла што је про шла, 30
на ста ни ци се срет не мо по но во
и да ти рек нем опет: „До бро до шла!“
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МА РИ ЈА ГРУ БЕ ШЛИ ЈЕ ВА

До мо вина

I

по зна јем те, до мо ви но: мо дре пла ни не
као че лич не твр ђа ве,
на чич ка не дуж уга ре них њи ва,
се ла, пу тем у цр ном не ко ли ко же на,
иза њих у та ми се о ски пло то ви гни ли. 5

по бо жно на за па ду звук зво на тр не
као што је би ло у вре ме на дав на...
али ни ко се да нас не мо ли:
крај кр ста ја то вра на
као ве тром раз ве ја не за ста ве цр не, 10

И ако не где слу чај но пла мен бле сне,
то су же не на гро бљу што опла ку ју са пе смом,
од не куд као да до туп ти коњ ски то пот,
ве тром кроз је се ње бла то до не сен.

по зна јем те, до мо ви но мо ја: пла ни не пла ве 15
као че лич не твр ђа ве,
дуж уга ре них по ља на чич ка не,
се ла с пив ни ца ма, се ља ци обо ри ли гла ве
и мр ша вих се о ских па са злоб но на ме сец ла ја ње,

II
не знам да сам има ла ика да 20
род ни кут и род ну гру ду.
За до је на отров ним мле ком
не знам ка ко сам жи ве ла до са да.
пре те жак по сао ме је су за ма
и зно јем оба си пао као ки ше. 25
Гру бо сам пре ки ну ла са хи ме ра ма
до зи ва ју ћи смрт све ви ше.

Мо ја до мо ви на ме ни је ма ће ха,
с љу ба вљу ни је пе ва ла ме ни.
За то сам јој та ко и пла ћа ла, 30
не по знах је до са да шњег тре на.

на ге о граф ској кар ти на сли ка на
чи ни ла ми се као коњ ски са ма ри
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на ко ји ма су ја ха ли не стр пљи во
мно ги ње зи ни го спо да ри. 35

не знам до кле јој се про сти ру ме ђе.
Ви ђа ла сам на ма пи зна ке и кр сто ве
кад у свом де тињ ству пре ђе,
са би рах ње не гра ни це пр сти ма.

кри ву да вим пу те ви ма су за тим 40
про те кли ми да ни. Мно го про спа вах.
али да нас се пу ши дим, кан да не где плам ти,
пла ви дим што по жар на го ве шта ва.

Ро ман без лажи
ка да јој мај ка умре,
ни је има ла ни пет на е сту.
као на след ство јој оста ви
је дан по де ра ни по кри вач,
две сто ли це, сто, 5
ра чун код хле ба ра
и... сво ју мр жњу пре ма све ту.

Та ко је ра сла ма ла.
као чу нак
жи вот ју је ба цао ту и та мо... 10
За че та у псов ци и про клет ству, та ко ре ћи,
ро ђе на у цр ној бе ди
во ди ла је свој жи вот псе ћи.
а има ла је очи ко је су
кр чи ле јој са мо пут до ада. 15
Би ла је све жа упр кос гла ди,
би ла је мла да,
и, ма да не бо го ро ди ца,
јед ног да на без му жа ро ди.

И као Мар га ри та 20
сло мље на од сра ма,
не усу див се ни ко га да пи та,
(би ла је на све ту са ма),
ужа снув се пред смр ћу од гла ди,
уби сво је де те. 25

И, ето, за тво ром
грех јој ка зни ше љу ди.
Те шки крст је је два но си ти мо гла,
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али не за чу с ви си не глас:
„Спа се на је!“ 30
Јер ни је ве ро ва ла ни у ђа во ла
ни у бо га.

Ис те ра на из пра шљи вог ду ван ског сла га ли шта
ме ња ла је вра та и го спо да ре.
И она по че сво ју ка ри је ру: спо чет ка 35
мла деж, спор ти сте, ва жна го спо да...
а по сле ре дом, с ве лом на очи ма,
до гу ра до са ди сте ди пло ма та
ко ји у бур ним но ћи ма мла дост тра ћи,
тр гу је у ка ба реу 40
ко ка и ном и ви ном –
да би се вра тио пред зо ру
у свој бо га ти дом
и чи тао кће ри ма бу кви цу о мо ра лу...

а по сле је са ња ла да се вра ти у сто ва ри ште, 45
про шав не ра ван и блу дан пут!

али ис пред но са јој вра та за тво ри ше.
Би ла је још ле па, на гла су,
и увек кад је ну ди ла сво ју сна гу,
око тр гов че во је бе стид но 50
кли зи ло по при влач ном јој ста су.

За тим је стр мим сте пе ни ца ма
жи вот у крч ме ба ци
са слу чај ним про сја ци ма и га ме ни ма...
низ да на без кро ва, 55
скан да ли, за тво ри, кун да ци,
бол ни ца у нај бо љим слу ча је ви ма.

Та ко је ишла на ни же.
као бе сно бес кућ но псе то
те ра ли су је ка ме њем ода сву да. 60

али она ни је би ла Маг да ле на из Маг да ле,
о, мај ка јој је жи вот да ла
не где на ис кра ју гра да...
ни под ви со ким ли ван ским ке дри ма
ни је сре ла Ису са на за ре ћа ни на 65
ни ти му је ни чи це пред све те но ге па ла,
ни це ли ва ла пра шне сан да ле,
да би је за у ста вио да да ље па да.

Већ се збли жи с јед ним
цр ве но ко сим стар цем 70
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пе га ва ли ца,
пу них џе по ва
и ис пра жње не ду ше...
И што је кри ва она што се
сред по лу па них бо ца шам пањ ца, 75
сред сер пен ти на и цве ћа,
на шао ње гов хла дан труп
а у уко че ним пр сти ма
два пра ме на ње не ко се?

Ши ро ких зе ни ца, по лу го лу, 80
на шли су је љу ди на по ду.
И ето опет је ста ви ли у за твор.
кад би из гро ба ди гла јој се мај ка,
не би по зна ла да нас сво је де те –
а оно је два је на кра ју два де се те. 85

Бура
ка да бу ра ду го од ла же,
по сле не ро ди це и су ше,
до ђе са гро мом,
му ња ма,
сна жна, 5
сто лет на ста бла ру ши,
ду бе
ко ри та реч на;
и зе мљи но не дро
ту ки шу бла го дет ну че ка 10
као же на –
во ље ног чо ве ка.

ка да бу ра од ла же ду го,
до ђе да ру ши
и да ства ра дру го. 15

ка ко је ни зак и без бо јан свод не ба.
И сун це под њим ви си
као пре пе чен ра жан хлеб.

Ва здух тре пе ри;
као осе 20
упи ја ју се вре ли зра ци у крв.
Зе мља те шка од стра ха и слут њи
спре ма се
да из ба ци огањ.
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Та ко је за гу шљи во! 25
као у бр ло гу!
ка кав те жак мир по све ту свом!
ка кво за тиш је пред олу ју...

о, не ка ско ро јек не гром,
нек се не бо по бе до но сно пре не! 30
не ка до ђе бу ра и моћ но сме те
по тру ле ло ли шће
и стра шни за стој
ко ји и мо ре пре тва ра у бла то,
не ка се зе мља ра до сно за ни ше, 35
не ка гра не не бе ски свод пла вет ни,
у цр ни ци вла жној од ки ше
мла да тра ва
да се за мет не,
да пут ник, ка да пре ва ли брег 40
и сен ка му се пре ко по ља пру жи,
пу ним гру ди ма
све жи ну про гу та
и за гле дан у пла вет не да љи не
да одах не и вик не из гр ла свег:  45
– ка кав про стор и ко ли ко ве дри не!

пр ви зра ци
Снег ото пље ни жу бо ри ти по че
про ти чу ћи кроз за гре ја ни жлеб.
С осун ча ног пра га гле да де вој че
ка ко врап ци кљу ју зрн ца и хлеб.

Ску па су, рас пер ја на кри ла ши ре, 5
за ва ди их сва ка сит на ствар ца.
крв за гре ја на ки пи и на ди ре
у ма ла им птич ја ср да шца.

Де вој ка је све му да нас ра да,
уцве та ли ку ку рек јој је драг, 10
сун це што је ра се кло као бра два
на по ла осун ча ни јој праг.

но чим она ка мен чић ба ци,
рас пр шта ше се врап ци истог тре на.
у бла ту оста ше тро пр сти зна ци 15
и ни јед на мр ва за бо ра вље на.
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Скице
Бла го сло ве но јун ско под не
и то по ла пу хор
и не жни сун чев зрак...
а бо је раз ли ве не је зе ром
у не у мор ној игри сун ца 5
треп те и ме ња ју се сва ки трен.

Бла го сло ве на ти ши на
у ко јој слу шаш
ка ко сва ка кли ца
и сва ки из да нак не жни 10
рас ту ћи је два чуј но шу ми
и, као благ дажд, ка ко ти у жи ла ма
про лећ на крв ро мо ри.

Бла го сло ве но јун ско под не.
Бла го сло ве на уму дре на ста рост – 15
по сле ду га пу та за стој на ти хој ста ни ци
пред да ле ким, по след њим пу то ва њем.
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ВИ РИ НЕ ЈА ВИ ХРА

како је чудно
ка ко је чуд но... као с при ја те љем
с то бом сад раз го ва рам.
кад ми ру ку пру жиш, не хва та ме
ви ше дрх та ви ца ста ра.

Да ли ти не кад че ка ше ме жуд но? 5
Ти би за љу бљен у ме не?
Да ли ја пла ках и стра дах лу до
кад цвет с про ле ћа кре не?

опра штам се... Че ка ју ме мо ји:
су пруг и де те, дом че ка. 10
ка ко је чуд но... не сто јим
гле да ју ћи те из да ле ка.

но ми ну као да шак јор го ва на
лик за ко јим че знух ду го.
Ми ну мо јих ше сна ест го ди на да на 15
с пр вом љу ба ви и ту гом.

Зим ска песма
Зи ма. од јед ном се смр че.
Све за стре су то на плав вео.
За зво ни и ја по жу рих.
од сне га ти сав бео.

Ма ма по ку хи њи ше та 5
та мо-амо, луп ка, оба ра,
ослу шку је с пу но тре пе та.
ни она још ни је ста ра.

Ре чи се је два слу те.
од зва ња наш смех мла ди. 10
у те пра знич не ми ну те
вре ме се бр зо кра де.

а на по љу бу ра жу стра.
И ве ја ви це по ве смо.
про ле ће на ди ре уну тра. 15
Ти и ја про ле ће смо.
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от кри ће
ову ве чер не бо на но си раз ми шља ња.
Ми шљу се мно го, мно го че га ти чем.
наш век бес кра ју те жи, о ње му са ња.

ни кад свет не бе ше та ко ди на ми чан.
Твор ни це, бр зи не, ко смо си, 5
ча ри ин те гра ла,
и фи ло зоф ска пи та ња што за но се...
но ве пу те ве смо за но во иза бра ли.

но ви љу ди. по но во ме све по сма тра се
и на јед ном от кри ће:  10
Гле, би ло је на све ту дав но
и ова квих ства ри:
Да се стра да, да се во ли,
да љу бав при маш јед но став но,
а на че ка ни су срет да ју риш 15
ве ћом бр зи ном од оних што су
пре ма ко смо су.

И да ти нај ве ћи про блем
бу де
љу бав ни до дир уз дрх та ли. 20
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ЉУ БА КА СА РО ВА

косидба
Ра но ју тро от кри ва
пла ве ли ва де да ле ке,
као да ча роб ник раз ли ва
све тло-ме тал не ре ке.

Ти хо, ти хо је та ко – 5
врх по ља и њи ва ма гла –
и над њом кри ла се по ла ко
ог ње но-злат на на гла.

Та мо у зо ри ру де
свуд раз ма ха не ко се, 10
и мо је на де бу де
и ту ге мо је га се.

Див на ко сид ба – па ће нич ка –
труд жи во та стро струк.
ево ме! – Идем да пад нем 15
у тво ме от ко су кô струк.
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ДИ МИ ТАР ПАН ТЕ ЛЕ ЈЕВ

косач се враћа са косидбе
Без ика квог зву ка зво на ве че па де,
ни ти је ка кав тру бач об ја ви на час,
али ми смо ви де ли ка да ста де
на вра та при ли ка ви со ког ко са ча.
ко деч ја играч ка од че ли ка су ра, 5
на ра ме му за ба че на ви со ка ко са,
за ухом му као ра на струк бо жу ра,
по раз дељ ку ве чер ња хлад на ро са.
уђе и оста ви ко су крај ала та
и пре ко ви со ког пра га пре ко ра чи 10
ка ко би мо жда са мо ве тар с по ја та
ка да ба не у за гу шљив про стор мрач ни.

у со бу за пљу сну ше сун це и ве дри на,
од јек ну ше ре чи ср дач не, јед но став не,
за ми ри са на про лећ ну ду шу до ли на, 15
на зе ле не ко ше не про сто ре трав не.

За не ти смо пи ли ми ри се ли ва да,
зно је ћи се у пољ ском про хла ду цвет ну,
а син ко са чев се за ни ха и па де
и као пти ца за спа у свом кре ве ту. 20

не ис пла ће ни дуг
Има ми ну та – но ћи су их обич но пу не,
као у мно гог гра ђа ни на и чо ве ка,
кад пре гле дам не ис пла ће не ра чу не
ко ји че ка ју већ по ло ви ну ве ка:
ду жник сам, о, стид ме је оно га су се да 5
ко ји ми по пра ви кр му на деч јем бро ду,
ду гу јем и чо ве ку ко ји ме по ве де
мир но ка чи стом не бе ско ме сво ду
и на у чи ме да сри чем, као свог си на,
гор до бу гар ске ре чи ми ло звуч не, 10
и оној де вој ци мла дој пу ној ми ли на,
гла ве све тле и тр ша ве, и буч не,
од ко је пр во јед ног су то на на чух
шта је љу бав и ра дост и сно ви,
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ду гу јем по нај ви ше оном ко ва чу, 15
нај бо љем ко ва чу зе мље ове,
ко ји ми јед не ве че ри да де кљу че
исти не и рас кри сав жи вот го ли
и без уче но сти зна де да на у чи
да во лим сво ју зе мљу, на род да во лим. 20
И да нас за гле дан у ду би ну но ћи,
бо гат и ште дар, ста нем ша пу та ти:
где сте, до бри љу ди, да ли ћу вас
про на ћи да вам дуг не пла ћен пла тим?
а ако ви са да ви ше не мо же те 25
да уста не те из гро ба зле ху да,
ре ци те ми да ли бар при ста је те
да оно што ва ма ду гу јем, љу ди,
пре дам као да ро ве дра го це не
не јед но ме, ма ло је је дан чо век, 30
не ка ва ша по ру ка стиг не до ме не
као ша пат, као ла хор, као од јек.

Ждрало ви
над Тра ки јом се спу шта ра на је сен.
Бес кућ ни ци си ви обла ци ле те
над по жу те лом го ром, над ви но гра дом
и као не при ја тељ ска ко њи ца је зде
из над ти хе рав ни це тра ки ске. 5
а рав ни ца је да нас та ко ти ха,
да се чу је ка ко се вер ни ве тар
ка са низ рас ка ља не пољ ске пу те,
за пли ће се у то по ле ус пут не
и сви ра као на огром ну хар фу 10
у нов на шти мо ван те ле граф ски стуб.

у то сту де но сеп тем бар ско под не
се ди мо и ћу ти мо нас дво је
крај ча ша ста рог цр ве ног ви на
ко је нам да нас пр ви пут гор чи 15
то ну ћи у са мо ћу и пу сте ми сли
да ле ко од љу ди и од све та.
али то га тре на из обла ка цр них
ис пли ва с пи ском ја то ждра ла,
из ви се из над по ља, из над ре ке 20
и у про сто ру от крив ши пра ви пут
уз ди же се и упу ти 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, гор ди ждралови, срећан вам пут. 

ауто бу ска ста ни ца
Сто јим гне ван, ра ср ђен и зло бан
у тај јун ски дан, све тао, сла вљен.
Че кам ауто бус од не ко до ба
као вој ник на пу ту за бо ра вљен.

на да мном пла вет пла нин ских кра је ва, 
крај ме не жи та, по гр бље на кру шка,
и јед на пут ни ца ко ја буд но слу ша
пе ва ње две ју за љу бље них ше ва.

од љу ти не гле дам у не ба пе ну
и ви дим ка ко су тон пла ни не та че, 
а пла ва пут ни ца не чуј но пла че
што ће про пу сти ти у твор ни ци сме ну.

ка ко да је те шим, ка кве рек нем ства ри?
а хтео бих што не жно да јој ре чем.
пред ла жем јој да сто јим це ло ве че 
и крај ње зи них тор би да стра жа рим.
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пред ла жем јој да је во дим у тми цу
и то плим да хом сво јим да је згре јем,
да је поп нем нај ви ши облак где је
и да је спу стим у ра ди о ни цу. 20

пред ла жем јој... Што не ће ни да тре не,
ку да се мо ја пут ни ца сме ђа де ла?
увек се та ко не што до го ди ме ни
кад ду го че кам ауто бус из се ла.

пи ја ни ца
нек ме не ста не у мра ку пре и спод њем,
цр на чу ма на пу ту не ка ме стиг не –
три да на пи смо, ни ко да се диг не
и три да на ху лих име го спод ње.

Сто гр ла у оној крч ми на шој 5
раз би ја ху се о сво до ве су ре.
Са мо ја се ђах ћу тљив и по гу рен,
на ру чи вах, ћу тах, ди зах ча шу.

ех, ти мо ја пе смо, ту жни гла се,
ни ко га не мам, ни ти мр зим ко га, 10
али ски ни ма ђи је са ср ца мо га,
пре све ти ве ли ко му че ни че спа се.

ове но ћи ви дех мр твач ке ко сти
и но га ми се од ужа са спли ће,
а па туљ ци ме ма ме мед ним пи ћем: 15
го спо ди не, из во ли те нам у го сте.

од те шког лу та ња умо ран све љу ће
за ку ћом сво јом опет тра гам
и у су за ма за ста јем крај пра га
та мо где ни кад ни је би ло ку ће. 20

по по днев ни од мор
Бе ху пе то ри ца. Три де се тих го ди на.
Го лих ра ме на и уво ји те ко се.
не знам да ли му дри, не бих за клео се,
али бе ху ја чи и од испо ли на.
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по се да ше по зе мљи, без ша ла, 5
го во ре ћи: сла ба је хра на ова.
па по је до ше пет це лих хле бо ва
и ста рог ви на ис пи ше пет бо ка ла.

Мах ну ше за тим про ле ћу мом ци ови,
на сме ши ше се, уз дах ну ше ти хо. 10
Ди са ње им као луд на гли ви хор
пет уда ље них не ких то по ла по ви.

над њи ма ни ка кве трав ке струч ка жи ва,
ни ти бре ста сто лет на па ду скло на.
у сен ци гу стој то вар них ва го на 15
хр чу гла сно као пет ло ко мо ти ва.
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КА МЕН ЗИ ДА РОВ

Јели савети Багрјани Зидаров камен
ова кву те ду ге го ди не по зна вах,
кће ри аспа ру ха, див на мо дро о ка,
што с ве три ма об и гра кон ти нен те
ма шу ћи нам ру ком с по ло ва и по лу та ра.

по га зив без ми ло сти ста ре пред ра су де, 5
ти по ста гре шни ца, и Веч на и Све та,
и не ће би ти чу до кад се и то збу де
да нам се осме шнеш јед ном са ме се ца.

Те би зе мља не ма оба ла ни гра ни ца,
ти би си шла да тра жиш и атлан ти ду, 10
твом ду ху не мир ном не има ста ни ца,
а увек се вра ћаш до у до мо ви ну.

Да, то си ти, по том ко сте па, Бу гар ко,
се стро ви хо ра са обе по лу лоп те
што ко мај ка не жно и с љу ба вљу гр лиш 15
Бу гар ску, нај дра жу од зе ма ља.

пе сме ће ти на род сла ви ти, док је да на,
ро ђе не из бо ла, бор бе и стра да ња,
оста ћеш у род не зе мље пан те о ну
с јед ним је ди ним име ном Ба гр ја на. 20
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ПА У ЛИ НА СТАН ЧЕ ВА

на бу ле ва ру
Да ле ко је про ле ће, а ево из не на да
у зе ле но об у чен ме ђу го ло др ве ће
сту па је дан ке стен уцве тао ве ће.
оскуд на све тлост по ње му пла шљи во па да.

Зар про ле ће ра ни је сти же том др ве ту? 5
Или је не стр пљи во, пре ду го му се чи ни
че ка ње ли ста и цве та у по мр чи ни,
хте ло би да мла дост ча спре по ка же све ту?

Зар као овај сме ли и не мир ни ке стен
и чо век у жи во ту не чи ни вр ло че сто? 10
не ма ли оних ко ји су му жев ни и сил ни
про ле ћа људ ско га пр ви нам ве сни ци би ли?

ле жи у пи ја ну нај леп ша му зи ка
ле жи у пи ја ну нај леп ша му зи ка
И че ка усну ла ца рев на сво га прин ца
да је про бу ди из вол шеб но га сна,
из не по крет не и глу хе ћу тљи во сти.
ле жи иза бе лих и цр них дир ки 5
без да ни је дан кла де нац зву ко ва,
од већ ча ро бан и од већ ис цр пљи ван
и че ка не чи је ру ке да за хва те
те жи ве, те чу до твор не во де...

Мир но и не мо сто ји пи ја но усред со бе. 10
пре кра сна јед на, јед на бле ште ћа ствар
ко ја стр пљи во оче ку је мај сто ра
сви ра њем сво јим да рас пла че љу де,
но не од бо ла, не од оча ја ња.
ле жи у пи ја ну нај леп ша му зи ка. 15
ле же ус хи ће ња и олу ји не гнев не,
ле же уз да си и про лећ не ки ше,
ле жи страст, и ле жи уте ха и по бу на,
ле жи чо ве ко во не по му ће но ве ро ва ње
да ће до бро до да нас не ро ђе но 20
ро ди ти се на по слет ку.

ле жи у пи ја ну нај леп ша му зи ка.
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ЛУ ЧЕ ЗАР СТАН ЧЕВ

Хор ко ледара
Свуд кроз зе мљу дра гу
но си мо вест бла гу:
Хри стос се ро ди!

Бр же уста ни те,
Вра та отво ри те:  5
Хри стос се ро ди!

Бед ни и бо га ти,
у ку ћи, па ла ти:
Хри стос се ро ди!

Ве дро нас срет ни те, 10
бол за бо ра ви те:
Хри стос се ро ди!

Мла ди или ста ри,
ми смо ко ле да ри:
Хри стос се ро ди! 15

Свуд кроз зе мљу дра гу
но си мо вест бла гу:
Хри стос се ро ди!
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ЈА НА ЈА ЗО ВА

Јуни
Ју че сам те ка сно че ка ла
на пра гу, гле да ла иза пло та.
Ме сец је иза обла ка био, ки ша пр ска ла,
ди жу ћи пра ши ну са ши ро ког пу та.

И опет је по ње му сву да ја сно. 5
И ни јед на сен ка ни си ви ше ти...
Де вој ке иду за гр ље не... Гла сно...
сме ју се оном што мла дић ти хо збо ри.

пре ну ла сам се од бо ла и вла ге да нас
ра но. отво ри ла ши ром вра та, – 10
сто пе тво је на пра гу су пу не бла та!
оча јан до ла зио си ме ни но ћас?

а кад си већ пре ско чио огра ду лу до,
за што кроз про зор не уско чи ме ни?
крај тво је ту ге ја пре ми рем од ра до сти 15
и но ви дан ми се сав ве дар ру ме ни.
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ИВАН РУД НИ КОВ

Му лен руж
Чим пад не ноћ ко шма ри ду бо ки
из по та је па риз пле не.
Шта по ви, ци лин дри, мо но кли,
пи ја не и раз врат не же не,
про ми чу као сен ке жи ве, 5
сен чи ли ца кар мин и туш,
усни це ну де по хо тљи ве
у ка ба реу Му лен Руж.

Раз у зда не игре. Гри ма се с бо лом.
Раз го ли ће не гру ди же ни. 10
по крај ча ше за сво јим сто лом
се ди ве чи то уса мље ни,
с олов ком у ру ци чо век.
пи је и не на пу шта сто
пар дон, ни сте ли мо жда ви то, 15
ме си је ан ри Ту луз ло трек?

Шта се у ва шој ду ши зби ва?
опет сте са ми? опет ту?
не уто ли се ра на жи ва
у не у то ли вом ко ња ку, 20
ни же на ма што у пле су
на вик ну те на веч но бис
ожи вљу ју у сво ме бе су
кроз ваш чу де сни жи во пис.

осло ње ни о штап, још по та ми 25
кре ће те ужи ва ју ћи жар ко
у но ћи па ри ској – сво јој да ми.
И ма лу Ма ри, ули чар ку,
узми те у окри ље
у свој уса мље ни и скром ни дом. 30
И вас је љу бав за пле ни ла
иако сте не леп и хром.

али сре ћа је, ве ле, би ла,
јед ном са мо у жи во ту том,
и ње го ву је Ма ри ми лу 35
дру ги од вео у свој дом.
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И ма да због ње стра да те,
ма да ср це да до сте њој,
она се ра до сно вра ти,
у квар тал и вер теп свој. 40

но ваш бол вре ме ну чи ка,
по па ри зу га но си те це лом,
а Ма ри је про да ла сли ку
где вам је би ла мо де лом.

Ма да сте ко сли кар ва тра са ма 45
ма да сте ту сна жан и нов,
сла би сте пред же на ма,
ни сте не вер ни пу сто лов.

И да нас, кад не ко из бли за,
об у зет чуд ним тре пе том, 50
на ђе се где Мо на ли за
сме ши се; и ре дом
про ђе ми мо це ле ли сте
име на не за бо ра вље них, дуж
дво ра не, ме ђу пр ви ма ви сте, 55
ви из ба ра Му лен Руж.

не из бе жност
Има ли мла до сти –
би ће
љу ба ви
и ра стан ка.

Има ли дру мо ва – 5
че ка ће нас
и мај ка,
и дра га.

Има ли не до стиг ну тих ви си на –
би ће 10
и сме лих.

Има ли жи во та –
и смр ти,
и бе смрт но сти
би ће. 15
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Телеграм
у про зо ра ми ста кла
ко то
ку ца за не се но ру ком
да ја ви не што но во,
и сва ким сво јим зву ком 5
ис пи су је сло во?
Мо ја ви шња из дво ри шта
то је,
от кри вам из не бу ха,
тек из сна про бу ђе на, 10
об у че на у све тло ру хо.

на пу пи ла
ша ље ми глас,
про лећ ни хит ни те ле грам,
у ко ме сто ји 15
од да нас
да не тре ба да бу дем сам,
већ у дво је.
по ста клу про зо ра мо га
пре да је зна ке мор зе о ве, 20
из сна ме зо ве ноћ но га
за љу бав,
пе сме
и сно ве.

Мумија
Ср це ти се одав но охла ди ло,
ср це без ка пи све тло сти,
без пла ме на,
и све што је тво је про шло је и би ло,
а ти сам си ка ме ни ји од ка ме на. 5
ни си ли ти древ на му ми ја хлад на
ису ше ни леш не ког фа ра о на
под кру ном по дло сти што је сва ко днев но
си ла зио ме ђу љу де са тро на,
ни си ли ти ра нин што је сви те ду ге 10
у смрт ис пра ћао уз до бо ше гром ке,
ко ји је њи не по бе де и за слу ге
је ро гли фом за пи сао за по том ке.
ни си ли тра жио од роп ског све штен ства



117

________    Бугарски песници   ________

и по да ни ка смер не по кло не, ни ске, 15
у част се би, где год је би ло ме ста,
ни си ли до не ба ди зао обе ли ске.
у за гр ља ју си др жао ле по ти це
и ор ги јао двор ци ма под кро вом
и крв си жед но пио за здра ви це 20
усред но ћи са жре ца бла го сло вом.
Ти сла до стра шћа и гре ха вла сте ли не,
ти јед но днев них же на од већ си ти,
твој од мор и сре ћу зна ле су да чи не
пу ста са мо во ља и прох те ви сит ни. 25
у да не кад би те до са да ско ли ла
за ра зо но ду си че сто ба цао ро ба
у не на си те та ла се жед ног ни ла
да га ње го ва про гу та утро ба.
ки тио си пал ми ним ли шћем че ло 30
уз зву ке фан фа ра и хар фи не жних,
и ло то со во цве ће не ви но бе ло,
при кри ва ло је твој блуд не из бе жни.
И све је то да нас дав но сла вље,
двор ци у зла ту и рас ко шна сви та:  35
у сар ко фа гу, на ка ме ном уз гла вљу,
ћу тиш ћу та њем не мо га гра ни та.
Го ди не, ве ко ви, ни ко се не се ћа
те бе, му мио, вре ме те по ме те,
но не јед ном је, већ це ла сто ле ћа, 40
свет уз не ми рио твој лик про кле ти
са ра то љуб ци ма што по гро ме пра ве,
го не ћи у но ве смр ти не пре стан це.
они сло бо ду пред на ро ди ма сла ве,
а за ду ше њи хо ве ку ју лан це. 45
ни си, му ми јо, већ за нас за го нет ка,
са тим ли ком су ро во сти бес крај не.
крај је твом та јан ству, од по чет ка
чи там те јер не ма ве чи те тај не.

Харфа
ки ша рас те же во де не ка пље
у тан ке и сре бр на сте стру не,
за те же их из ме ђу не ба и зе мље
и за тре пе ри јед на чу де сна хар фа
ка кве не ма ни на јед ној сце ни. 5
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а ве тар ис пру жи бе ле пр сте
и по че да пле те ме ло ди ју
јед ну од дру ге чи сти ју и ду бљу,
и за ди ха ни ју и пу ни ју гне ва.
у њи ма слу шам гла со ве за љу бље них 10
пле ни ли су ме не у то љи вом же ђи
и че жњом и уз ле ти ма ма што ви тим.
И осе тих не ис пла ка не ја де све та
због по гу бље них на да и при ви ђе ња
ис пред свинг са су ро во сти и мра ка. 15
Ту је од зва ња ла ту га да на шњи це
што је још мно го на све ту гну сних за ла,
што су пред чо ве ком зи ну ле по дло сти,
по но ри гр ла жед на не на си та,
што је ли це мер је, мр жња што је 20
што су по ква ре ност и вла сто љу бље
по ди гле све том спо ме ни ке „до бра“.
но на кра ју се гор до из ви ја акорд
ве ре нам да ће до бро по бе ди ти
и ње го ва веч на не де љи ва ле по та. 25
кад су се стру не хар фе пре ки ну ле,
ње не ме ло ди је ми у ср цу оста ше
да за зву че мо жда са ли ре мо јих сти хо ва,
да тра же пра ви пут у бу дућ ност.

Гра фика
Мо ре по ста је цр но, цр но као му ка,
кад обла ци по кри ју об зор је
и до не су бу ру с гр мља ви ном.
пр са му раз ди ру ура га ни,
то ли чи на раз ја ре ну љу бље ну 5
у чи јим очи ма бли ста ју му ње.
а чам ци су нео жа ље ни ков че зи,
мо ре је са да мо ре не во ља,
дво бој ми ши ћа и во де них ти гро ва,
и ха ос је од пла ни на и без да на, 10
не про ход но је као џун гла,
где го спо да ри са мо бу ра цр на,
та мо где чак се ни по след њи уз вик
за по моћ ви ше не мо же да чу је.
а ов де је иви ца оба ле пе ско ви та 15
и бе ла, бе ла, као са ма на да.



119

________    Бугарски песници   ________

а ко ли ко је на тој оба ли оних
ко ји кр ше пр сте и мо ле се,
да сти хи ја по ште ди мор на ре, ри ба ре,
и с њи ма пут ни ке ужа сну те. 20
За љу бље ни, за гле да ни у мо ре
ди жу ру ке уз дрх та ле из над че ла,
као раз ли ста ли бу ром ло ква њи.
Де ца упла ше на са кри ва ју гла ву
у мај чи не ску те и за гр ља је, 25
да не ви де и ни шта да не чу ју,
да се са кри ју од стра ха и мра ка.
но има и хра брих. упр кос ура га ну
ула зе у мо ре цр но, од смр ти цр ње.
Са ве сли ма, чам ци ма и ла ђи ца ма 30
гру ди пре пу них са мо у ве ре ња,
да ће са вла да ти бу ру и мрак
и да ће по мо ћи уто пље ни ци ма...
о, дај те, оба ле сво је на де,
да чо век при ђе и да од мо ри се, 35
да из му чен у по мр чи на ма мо ра,
нај зад на ђе бе лу оазу жи во та.

пева чева судба
Шта сла ву ју оте
мир ово га тре на,
за што стра да, ги не?
За што глас из ви ја
над по ља зе ле на, 5
над мо дре пла ни не?
па де ти хо ве че,
он се сна не се ћа,
ни кад да се сми ри,
пи јан од про ле ћа 10
он ноћ це лу зво ни
на сво јој злат ној ли ри.
пе смом све крај се бе
за не се и по ко ри –
та ко је слат ко певô 15
све до у до ба ка сно:
а кад би вре ме зо ри,
пу че ср це пе ва че во.
Стру је зву ка ли ју
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из њу шчи це-фру ле 20
од вр та де ве та,
пре ло ми ле ши ју,
за гу ши ле гр ло
пе смо пев ца кле та.
И па де сам, без кри ка. 25
а бли ста ше мај цвет ни,
не бо, ми ри си и пче ле.
по след њи му тре ну так
био је и крај сет ни
ње го ве пе сме вре ле. 30

ни ко му спо ме ни ка
не ди же, гроб не озна чи
ма ле ном ки том цве ћа.
Имао је суд би ну
као сви све та пе ва чи, 35
ве сни ци шу ма и про ле ћа.

про лећно виђење
ах, мо ја ви шња сва је у цвет но ме ве зу
и под се ћа ме на Сне жа ну прин це зу.

про ле ће је опет оде ну ло ју че,
тра ва јој на зу ла зе ле не па пу че.

над њом се не бе са искре по пут кру не, 5
у пе сму за њу сав се сла вуј уне.

Чи ни ти се вр том про ше та ла ла ка
сред ру жи ног жбу ња кô сред па ту ља ка.

па зе они до бро да за њом не сле де
зле не чи је очи, чу ва ју је бе де. 10

Ње зи на ле по та за вид ни ка има,
пр ви је опа ка ма ће ха јој зи ма,

ко ја ће про ћи пла ни не и клан це
да оку је ви шњу у ле де не лан це.

укра шће јој ли шће, укра сти ми ри се, 15
не бо по но во док не раз ве дри се,

до кле је не за гр ле ру ке ју жња ка,
док не за тре пе ри у њој стру на сва ка.
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Мали родољуб
по ток је ца и пла че,
су зе би стре то чи
упе рио очи
у вер но ја та че,
а ла ган ве тар са мо 5
као ва па је но си
по пла нин ској ко си
опро штај но: „Ма ма“.

Ју на ку ра ње ном у се ни
шу ме би ло је бра том 10
кад су гла ђу, зи мом, ра том
ста ја ли оп ко ље ни
кроз за се де се кра ло,
без стра ха од по ра за,
све про мр зло од мра за 15
ја та че, још де те ма ло.

кру ни ца од сви ле та ња
про цве та ло га ма ка
цвет ног про ле ћа сва ка
бу ди у на ма се ћа ња 20
на ма ле ног ја та ка,
на крв ње го ву про су ту
на по след њу ми ну ту,
на под виг хра брог де ча ка.

а кад у бо лу од ра ња 25
по ноћ две зве зде чуд не
на бре жуљ ке сву ноћ буд не,
у зе ле на на руч ја гра ња,
за сја сва гор ска ко са,
и ти хо те опо ме не 30
на очи сад за тво ре не,
до бре, чи сте као ро са.

И ма ше гра на сва ка
ру ком, и ни ско се кла ња –
до пре ли до зе ле на гра ња 35
ка да ја ук не мај ка,
Љу бав се у те би пре не
пре ма ма лом ју на ку
што ле жи у гроб ном мра ку
у сред го ре зе ле не. 40
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Рибарске мреже
у њи ма ди шу же ље и ма шта ња
и спа ва ју ве три цр но мор ци,
и буд не су
још пре раз да ња
њи хо ви број ни ма ле ни про зор ци. 5

Ри бар њи ма увек ба ра та,
но ћу ис под ме се че ва сја ја,
и ло ви пре гр шти су ха зла та
са сун че вих ја сних ро ђа ја.

Во да кроз мре же те че, ши ба, 10
и ду би не без дна рас тва ра,
у њој се му чи као ри ба
не мир на суд би на ри ба ра.

кад се сун це лет ње за жа ри
ри бар ске ма те ре и же не 15
по за сти ру мре жа ма ста рим
вра та,
и ко лев ке ма ле не
да но во ро ђен чад не ја ка
да ле ко од мор ских ве тро ва 20
у за тиш ју соб но га мра ка
уто не у пре де ле сно ва.

кроз њих хо ри зо нат це ди
ве тро ве с мор ско га бес пу ћа,
кроз њих и на да и бе да 25
до ри бар ских до ла зи ку ћа.
про зор чи ћи у тан кој мре жи
тре пе ре из над ку ћа, бар ки,
од мор ских пли ма та ко све жих,
и те шких од бри га ри бар ских. 30

на кеју
Мо ре се ши ри, од зва ња,
та мо где се да љи не сме ју,
а ја идем че сто да са њам
на то ме огром но ме ке ју.

не зна не зе мље зо ву ме не, 5
а же ља ме жар ко во ди:
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да и ја на пут кре нем
куд пре ко мор ски па ро бро ди.

Да по ђем ве сео, за ра на,
да бу дем хра бар пут ник, 10
да с мо ста ка пе та на
мор на ре до зи вам и бу дим.

у мно ге зе мље да свра тим,
у мно га пре ко мор ска цар ства,
у љу ба ви да се по бра тим 15
с љу ди ма жељ ним дру гар ства.

И кеј овај опет да на ђем
кад крај ту ђе све зе мље ми нем,
да ов де сту пим са ла ђе
под сун цем отаџ би не. 20

Чудно ва то дрв це
– ка жи ми, дрв це,
ка жи ми ти,
ко те цве то ви ма
са да
оки ти? 5

– одав но сам
без ли шћа ја,
али ме ви диш
по но во
бе ло, 10
јер ми је но ћас
на гру ди ма
обла че јед но
спа ва ло
вре ме це ло. 15

Волшеб ник
Де те ко та ри цу но си, 
у њој цве то ва сноп. 
Де тен це
са мо, без по мо ћи, 
до не се цве ћа по топ. 5
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по се ја из о бил но пла ви
цвет, и бео, и жут,
за ки ти
цве то ви ма брег
и на ћу ви ку прут. 10
на би оно на пла ве
пла ни не
зе ле ни кал пак.
И ни за ду бра ве пу сти
по ток обе сан, јак. 15
на чич ка др ве ће уз пут
сву да птич јим ја том.
ово де те
про ле ће је,
про ле ће уми ља то. 20
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БЛА ГА ДИ МИ ТРО ВА

Дозив
Имам још јед ну бри гу.
она ми не да ми ра.
по ста мо ја ве ли ка бри га
јед на зе мља ма ла.
Из над те ра не је за ко ра чио 5
це лом сво јом те жи ном
ки бер не тич ки век.
Хра брост от кри ве них гру ди
усу срет окло пље ном ро бо ту.
Љу бав без ум на 10
усу срет елек трич ном мо згу.
Де ти њи плач
усу срет ре ак тив ном гро хо ту.
не жност
усу срет за па љи вој ма си. 15
ку цам ко ра ци ма зе мљи:
еј, ку ца ли још ср це
у тој охла ђе ној пла не ти?
Ве тар раз но си
то пли пе пео 20
са не ко ли ко са мо пот па ље них
жи вих ба кљи.
ако још имам ср ца
не ка у твом ог њу из го ри,
Ви ет на ме. 25

Једна реч
Тра жим не где уну тра у се би,
тра жим јед ну реч.
она не из о став но по сто ји,
са мо је ду бо ко при та је на,
са мо се ућу та ла 5
и не мо гу да је на ђем.
као да у ка сну ноћ за бо ра вив кључ
на вра та ку цам.
као да тра жим па ли дрв це
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да осве тлим пред со бом по мр чи ну. 10
Где ли ту реч из гу бих?
Гро зни ча во пре тра жу јем до дна.
не ка све по кра ду и рас ту ре.
Са мо јед ну реч
тре ба ми да на ђем, да са чу вам, 15
да бих ди гла и вас кр сла
сру ше ни свет.

Рањеник
про бу ди се сред но ћи од ра не,
про ба да му је сва ки дах.
Сва ки му је ро мор про свр дла.
И сва ки ко рак му је пре га зи.
кроз њу ки ша ко са ли је, 5
И го ри у њој вру ћи на,
ла жљив го вор је жа ри,
зле на ме ре је по зле ђу ју.
Свет свим сво јим ру бо ви ма
ра ну ње го ву се че. 10
он бо ло ви ма ме ри
не са вр шен ство све та.

Љубав
по шав ши на са ста нак са про па шћу,
под не бо из бу ше но ре ак ти ви ма,
сре тох из не над но чу до љу ба ви.
она мо где је зе мља пу ца ла,
осе ћа ње ни че с та квим на по ром 5
као да је ве ко ви ма при ти ска но ка ме ном.
ни кад ми ру ка ни је би ла
та ко ра сип нич ки не жна,
та ко при сту пач на и до бра.
не ка кав не по знат ми рис по се ти 10
мо је ср це и опи га
са мо на два ко ра ка од смр ти.
Ва ни је бе снео рат и мрак и ужас,
уну тра у ме ни сун це, пе сма, ус хит.
Љу ба ви – нај ја ча са мо за шти то. 15
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Џунгла
Гра не као чвор зми ја.
Зми је као чвор гра на.
Џун гла.
ко рак ми то не ду бо ко,
од о вуд не ћу иза ћи 5
ни ка да.
у зе ле ном мра ку сле пим.
Сва ка пу та ња иш че за ва
у ха о су.
а ипак пре дам ном чо век 10
с обич ним но жем про се ца ми пут.

Трудна жена
ко ра ча ла га но и по бе до но сно,
оте жа ла од свих бо ло ва све та.
она је ди на усред гро хо та
ослу шку је уну тра у се би
чу до ко је та мо тре пе ри 5
Та мо јед на пе сни чи ца уда ра
да про би је те сну по мр чи ну
и на сун це да ис ко чи,
она про ла зи кроз ру ше ви не
и кроз кр че ви ну по у би ја них. 10
ка ко од је ку је све у ње ном ср цу?
Сва ка зем на пу ко ти на је бо ли.
она са ку пља око се бе пар чад
раз ва ље ног све та
у сво ју за о кру гље ну утро бу – 15
да би га цео и нов по но во ство ри ла.
ко ра ча му дро и за бри ну то,
чу ва у се би као у са су ду
онај крх ки смех бу ду ће га.
И но си пред со бом зе маљ ску ку глу. 20

Светлећи млаз
пра зном љу ском ко ко со ва ора ха
за хва ти ла сам из огром не ба чве,
уко па не у зе мљу, пу не хла до ви не.
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Би ло је то пло, из не мо гло ве че,
по ли вах му да се уми је, 5
да спе ре днев ни умор и пра ши ну.
Млаз твр дич ки та нак
с ме се че вим сја јем те као је спо ро
и све тлео у за го нет ном мра ку.
Во да му је ми ло ва ла ру ке 10
а мој смех је жу бо рио у њој.
он је жед не ша ке пу нио ћут ке.
на мер но сам му по ли ва ла спо ро,
та ко спо ро да тра је и до да нас.

Ars po e ti ca
Сва ку сво ју пе сму пи ши
као да је по след ња.
у твом ве ку на си ће ном
ул тра звуч ном бр зи ном
смрт до ла зи у маг но ве њу. 5
Сва ку сво ју пе сму ша љи
као по след ње пи смо пред стре ља ње,
по ру ку уре за ну у за твор ски зид.
не маш пра ва ни на ка кву лаж,
ни на ма лу ле пу игру ре чи. 10
не ћеш про сто има ти вре ме на
сво ју гре шку сам да ис пра виш.
крат ко и не ми ло срд но
сва ку сво ју пе сму
пи ши кр вљу као опро штај ну. 15

над по гину лим младићем
па де, а не ис пи до дна
сво ју про вид ну ча шу ва зду ха.
Два, три је са мо от пио гу тља ја.
ко ли ће ча шу ње го ву до пи ти?
Дах ми за ста је пред ве дрим бес кра јем: 5
ко ли ко не до пи ве них ча ша ва зду ха!
Сви пи је мо из ча ше на че те.
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Ма терин ство
по кре том, од пам ти ве ка уро ђе ним,
хва там не за шти ће ну ру чи цу
и ву чем је се би сна гом
слич ној зе мљи ној те жи.
у мо јој ру ци крх ка ру чи ца 5
ла га но, по вер љи во мек ша
и у крв ми ули ва то плу сна гу
као да сун це др жим и шти тим.
ула зим с њом у сан, пу на
искон ске над мо ћи над стра хом. 10
не у то ли во ма те рин ство про бу ди ло се
на пе даљ од раз бе сне ле про па сти.
Јед на ру чи ца је у мо јој ру ци.
И про ла зим кроз свет бе смрт на.

 1966. Крај Хај фо на

Виет-нам
Раз де ље на зе мља.
Ср це све у кр ви
Стар да шча ни праг
оче ва, де до ва,
по ро дич ни пор трет 5
пре ко са мог ли ца
Гро мом рас це пље но
Раз де ра на ре ка.
пре по ло вље на
по жа ром, вул ка ном 10

Рас по лу ћен нар,
раз дво је но ка мом,
сто пом са стру ган
пре се чен на дво је,
раз ре зан по сре ди 15
по кој не ма те ре,
бам бу со во ста бло.
Рас пар ча на њи ва,
пи рин ча јед на ша ка,
рас по ре но не бо. 20

про ли ве на крв се у зе мљу сли ва
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кинино ва пилу ла
Чо век ра сте као ки ни но во др во,

са сва ким но вим го ди шњим кру гом
по ста је му суд би на све гор ча

Да ни је за лек пред о дре ђен?
ка кву ли ће бо лест све та 5

ле чи ти сво јом гор чи ном?

котаричар
Се де ћи на го лој зе мљи
пле те он ис тан ча ним пр сти ма
ко та ри цу – ка вез за ло вље ње пти ца,
ко та ри цу – клоп ку за ра ко ве,
ко та ри цу – ба лон за леп ти ре, 5
ко та ри цу – спи ра лу за ло вље ње је гу ља
Рој слам них фа та мор га на.
Мај сто ре, не мо жеш ли ми на чи ни ти
ко та ри цу за ло вље ње тре ну та ка
ко ји ми не пре ста но бе же? 10

Виетнам ски рат
не бе си ма је оте та

су шти на:
бла го на кло ност и мир.

Зе мљи је оте та
су шти на: 5

мир но зре ње и плод ност.
Гра до ви ма је оте та

су шти на:
ша ре ни ло и све тлост.

пу те ви ма је оте та 10
су шти на:

бр зи на и не пре кид ност.
но ћи ма и дне ви ма је оте та

су шти на:
раз ли ка из ме ђу њих. 15

Са мо љу бав от кри ва
сво ју су шти ну:
по жр тво ва ње и че жњу.
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над но во рођенчетом
За ма ха лу до две ма пе сни ца ма,

о ва здух се ухва ти из све сна ге
да би ра сло увис као дрв це.

И ва здух гру ну огро ман,
на ду му као не жне пу пољ ке брон хи је 5
и отво ри их да при ме дах.

а го ре је ре ак тив на му ња,
пре не го што је до шло на овај свет,
већ би ла од ре ђе на да га уби је.

али чо век др ско, пу ним гру ди ма, 10
пу сти свој по вик да об ја ви
ка ко се упр кос то ме ро дио.

не за шти ћен, кр хак и го
за ма ха лу до две ма пе сни чи ца ма
пре ма не бу ко је му је пре ти ло. 15

Бугарска крв
крв кон зер ви ра на, крв уми ре на,
крв за пе ча ће на у ср чи,
као по шиљ ка по те гла на дуг пут.
Раз бу ди ће се из ле тар гич ног сна,
за кло ко та ће у из во ру вре лом, 5
и ули ти се у ве не ко је се га се.
огањ хај дуч ки, пе пе лом за пре тан,
у тре ну ће у њој по но во бук ну ти
и гур ну ти је у не у стра ши ву бит ку.

а у кан це ла ри ји, за уред ском ре шет ком, 10
у кр лет ци це ха, у сто ва ри шта бу ци,
бле ди ће ста ја ти да ва о ци кр ви,
осе ћа ју ћи ка ко им се она да ле ко

сло бод на
бо ри за сло бо ду. 15

 (Из пе са ма по све ће них Ви ет-на му)

Загр љај
Ср це уз ср це. Дах уз дах сам.
Та ко бли зу ми би да те ви де ти не мо га дох.
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Да ле ко пре ко вр ха твог ра ме на гле дам,
ре кло би се да бих од те бе оти шла ра до.

Слу шах лу до лу па ње ср ца зве зда ног све та. 5
пре сре тох ве тар за ди хан, за тр пан у лист.
Хва тах ка ра ван шу ма и пла нин ских си лу е та
ко је су ди за ле ру ке у свод из ве дрен, чист.

огром ним гу тља ји ма уди сах да љи не ноћ ног кра ја.
при ти сак чу ке, обла ке и зве зде уз сво ју груд. 10
у том те сном обру чу јед но га за гр ља ја
об у хва тај бес крај, ко да је луг ма ли и спруд.

Свом оцу
Из ди сао си пот пу но све стан,
ску пио не ве ро ват не сна ге
да би умро спо кој но,
нем, без ја у ка, без стреп ње –
да ме ни не бу де стра шно. 5

Ру ка ти се оба зри во
охла ди у мо јој ру ци
и нео сет но ме уве де
до иза са ме смр ти
да ме са њо ме упо знаш. 10

Та ко бри жљи во и не кад
др жао си мо ју ру чи цу
и во дио ме кро за свет
и по ка зи вао ми жи вот –
да ме ни од чег ни је страх. 15

по ћи ћу по сле те бе
с по ве ре њем де те та
пре ма ти хој стра ни
у ко ју ти оде пр ви,
да ми та мо не бу де ту ђе. 20

И не ћу осе ћа ти стра ха.
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НЕ ВЕ НА СТЕ ФА НО ВА

на оба ли
Це ле но ћи ду не су ишле у ду гом ка ра ва ну.
уса мљен стру чић тра ве играо је у круг.
Це ле но ћи јед на пти ца тан ко је ве зла по пе ску.
Јед на шкољ ка је пе ва ла на ухо ве тру

и успа ва ла га...

но ти не схва ти ни ка да сва ну,  5
по ју рив по мор ској оба ли:
ка ми ле, раз бу ђе не, на јед ном се

пре тво ри ше у ду не.

при гње че ни стру чић кло ну,
а бе ла пти ца очај но пи сну,
про бу ди мо ре – мо ре из ду би на уз дах ну. 10

киша над паризом
Већ тре ћи дан ов де пљу шти без пре стан ка.
До бро вољ но сам три да на у роп ству

хо тел ске со бе.
Чи там сти хо ве, сла жем сти хо ве, ку јем сти хо ве,

ле жем и уста јем са сти хо ви ма.
ли ју као ки ша по жле бу – ода кле? 5

из – бес кра ја.
Чи ни ми се овај град је суд ба вен ча ла

са ки шом:
град је од ка ме на, ба ште с ка ме ним лан ци ма,

др ве ће 10
угра ђе но
у ка мен.

И ср ца људ ска би се мо жда
ска ме ни ла

да ни је ки ше ко ја им вра ћа 15
жи вот –

као се ћа ње од ра зив при ро ду
та ко оту ђе ну.
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Балон
као у фил му: – Да ли ме не че каш? –
пра тиш ме не ви дљи во за дру ге.
То је мо ја тај на. Дру штво ме
не би при ми ло с ба ло ном ко ме
не зна по ре кла, на ме не, су шти не... 5

а ја се ра ду јем. Диг неш ли се под не бе са,
об у зме ме без бри жност и ла ко ми сле ност,
но за тим опет поч ну бо ло ви у згло бо ви ма,
сум ње и ко ле ба ња да ме му че.

Ба ло не, хте ла бих ти се ухва ти ти за врв цу, 10
уз ле те ти над сва ко дне ви цу, над ба ру шти не.
али шта је то с то бом: ле жиш без жи во та...
Да ли те не про бих
ис пи ту ју ћи ти ја чи ну.

Ма терин ство
кр ви мо је кр ви, те ло мо га те ла!
Та ко не жно, пред ви ђе но би

тво је от ки да ње од ме не!
Та ко бес по моћ но дир љив би

твој по че так! 5
не ка је бла го сло ве но би ће

с том рит ми ком
и за дви љу ју ћом за ко ни то шћу

у ми кро ко смо су.
нај не ста бил ни ја, нај не ду го веч ни ја 10

га лак ти ка
смо ми љу ди!

а по сле с за ди вљу ју ћом крат ко трај но шћу
ри там се убр за ва...

До пот пу ног от ки да ња, 15
до по бе де
све сне, упор не не за ви сно сти.
пред ви ђе на је, а ипак ули ва ужас
и на сту па без ома шке!

И по чи ње ства ра ње 20
но ве га лак ти ке,

и по сте пе но се по га се
сви сиг на ли из ме ђу нас.
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Ду хов но на пу шта ње ме бо ли
ви ше не го ра ђа ње 25

и не ма на чи на да се гу би так
по вра ти.

И би ло би пот пу но без на де жно,
да пре и по сле то га от ки да ња
не бе ше оне та ко бо га те, та ко све тле 30
га ме ко ју ми ти по да ри
док си, као зр но жи та, спа ва ла и ра сла.

на кра ју ја ћу крај те бе бо ра ви ти,
као не ви дљи во, не по зна то би ће,

не спу та ва ју ћи те, 35
не збу њу ју ћи,

ти кр ви мо је кр ви,
те ло те ла мо га!

Свако ме од нас
од ри чеш ли се сво јих за блу да,
или се, као пти ца, од ки ше отре саш?
Је зик су ти, ве лиш, иш чу па ли –
а да ли те слу жи са вест?

Да ли си ишао да тра жиш прав ду 5
ко ја бе ше за то че на,
или си је у до му че као?
про ве три ли ду шу од по до зре ња?
Да ли ла со дог ми сма че са вра та?
Да ли не по сум ња 10
у до ка зе не сум њи ве?

ка да пр ви пут се бе сла га?
ка да се при ви че на то?
И та ко да ље...

при род но, 15
упит ник се не од но си на све це.
И ни ко не мо ра
да од го ва ра тач но.



________    Десанка Максимовић   ________

136

ЉУД МИ ЛА ИСА ЈЕ ВА

про буђење
Да ли би на зе мљи љу бав та ква?

по сто ја ли ти,
по сто јах ли ја –
бе ја ше ли нас?

оста до ше са мо сти хо ви 5
да са чу ва ју
пр ви су срет
и ра стан ка час.

Та мо си ти,
та мо сам ја 10
и жен ска бес по моћ ност мо ја,
та мо је со ба,
ми рис ка фе омам ни,
и ме се чи на –
и огро ман јан тар 15
усред ноћ не ка ди фе там не.

Та мо још про ти че
при гу шен мој плач
сред ки ше
ко ја не ствар но ро мо ри... 20
Све је,
све је као он да,
са мо ме не
већ ни шта не бо ли. 

Седми континент
По сто ји ли сед ми кон ти нент?

(Из јед ног члан ка)

„За те бе не по сто је чу да,
све је от кри ве но,
све је ка за но...“ –
чу јем глас скеп ти ка.
Бо же мој, 5
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ка ко се у овом тре ну
осе ћам по кра де на.

За тва рам се у се бе
зла и уса мље на,
без во ље, без же ље за уз лет, 10
без ци ља...
И за су шу је ми на пе ру ма сти ло
и ср це ми огор че но не ми.

ах, не жу ри те –
још је за под смех ра но! 15
Ћу тим,
али у истом мо мен ту
у ду би на ма ва шег људ ског би ћа
тра жим сед ми кон ти нент.

пред о се ћа ње
Чак шу му ко ја ве се ло ве не
не при кри ве на бу ди жал
куд с укро ће ном вре лом стра шћу
жа ло сти на ди ре вал.

И овај плач по др ве ћу, 5
усред рав ни опу сто ше не,
не ја сно осе ћа ње кри ви це
че сто про бу ди у ме не.

Чак пти це вре ба ју мут но
из за не ме лих гне зда и гра ња 10
у без на де жном пи ску ве тра
је се ни пред о се ћа ња.

Та ко бих уте ши ти хте ла
пре те шку жа лост птич ју,
али при тва рам бр зо про зор 15
ја ду шу имам се бич ну –

и ми слим: да ле ко је још зи ма,
што и ме не да мо ри жал?
Те ве се ло и без бри жно
у то пли се уви јам шал. 20
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Друга
она бе ше при зна та вла дар ка,
за те бе је ди на од свих што су
и пред чи је но ге ти смер но
љу ба ви мно ге да ро ве про су.

Мо жда сам за ви де ла по тај но, 5
па ти ла, а по ка за ти ни сам хте ла.
у ми сли ма је ви ђах че сто
ко кра љи цу уз диг ну та че ла.

Ви ђах је, тво ју иза бра ни цу,
пло ви не бом ко јим се ру ме ни ло про су, 10
а сун це као на кит злат ни
упле ло јој се у ра су ту ко су.

Си ноћ лу тах ка сно. Гру бо
ду ну ве тар, за лу па ше вра та отво ре на.
у тре ну скло них се иза не ког сту ба – 15
с то бом је ишла та же на.

С из ра зом до са де сту па ла је уза те
ста вив ши ти ру ку ис под лак та...
но та ко се иде по крај псе та,
иде се та ко по крај не по зна та. 20

плоч ни ком она охо ло про ко ра ча,
без кру не и без кри ла...
И те бе ми је – ме ђу зве зда ног ски та ча –
то га ча са искре но жао би ло.

Жен ски одговор
Да, вре ме ном по стах не по вер љи ва,
али ко зна ко је за то крив.
Бе јах до бра, бе јах тр пе љи ва
као ни је дан чо век жив.

Спрем на да во лим бе јах у то до ба, 5
да го сти ма пру жим хлеб и со,
а ви сте скри ва ли за вист и зло бу
крот ко се да ју ћи за мој сто.

Ви зле ин три ге пле сти зна сте
и ру ка ма сво јим не чи стим 10
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бе срам но, др ско упр ска сте
ли це ми, ка лом, бла том свим.

Жен ска суд ба. по ред увре де, му ке,
не мо гох су ро ву да из рек нем реч,
ко чо век да узмем нож у ру ке 15
ни да сру чим на вас кар теч.

Ја то не мо гу. Ме ни суд би на да де
бла го жен ско оруж је не жно сти.
И ка мен да на ме не пад не,
ди ћи ћу га, и мо ћи да опро стим. 20

5

10

15

пре лу диј
Све се свр ши.
она пру жи ру ке –
да га за у ста ви,
да за др жи...
али чу са мо 
глух од јек ко ра ка
од не куд из мра ка
ко ји је окру жи.

Би ла је мр тва зе мља ис под ње
и у угље ни са ну ноћ 
ис тан ча ни ме се ца срп
гру ди јој про би као нож.

Без ре чи по сма трам ту де вој ку, 
не те шим је, су за ма се гу шим –
исто та кво стра да ње 
у прах је пре тво ри ло и мо ју ду шу. 
И ја по зна јем те су зе вре ле,
и ра стан ка тај стра шни час сам. 
ах, де вој чи це, не бих хте ла
да већ знаш оно што ја дав но знам. 20
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ЛИ ЈА НА ДА СКА ЛО ВА

песма у лила
Мо ја оми ље на бо ја је ли ла,
не знам ни са ма за што.
Ру ка ви це су ми ли ла,
ли ла је бо ја мог пла шта,

и кад за же лиш да ме за гр лиш, 5
не при вла чи с то ли ко стра сти.
не за бо ра ви да сам про сто
жбун јор го ва на у цва сти.

и да под огр та чем ли ла
ср ца сам ус треп та на 10
као ка кав ср цо лик
ли стак са јор го ва на,

и да се да от ки ну ти
а при ме ти ти не ћеш мо ћи,
и од ле те ти уз бур ка но 15
у бур не и по зне но ћи.

не за бо ра ви, ми ли, јор го ван
би ће је нај чуд ни је,
од при ро де тај ном огр ну то:
цвет ни је и др во ни је. 20

Горд је и црн ко ки па ри си,
не жан као цве ће бе ло.
кад би пе сни ци гр бо ве има ли,
он би ми грб био за це ло.

Мој во ље ни цвет је јор го ван, 25
ли ла је бо ја мог пла шта
и ру ка ви це су мо је ли ла,
а ре ћи ћу ти за што.

ли ла бо ја се до би ја
ка да се две основ не спо је: 30
цр ве на бо ја – ре во лу ци је,
и ми ра – пла ве бо је.
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* * *

5

10

Ја сам земна. као со.
као зем ни прах сам.
И про ста као он.
Сми ре на. при та је на.
при зем на сам као њи ва. 

Ја сам зем на и про ста
као са мо тле
ко је чу до
ни од че га ства ра:
од ки шне ка пљи це, 
од пре гр шти то пли не.

И ето: ру жа сам кри стал ни ја
од су зе сва ке,
и струк сам би сер не ло зе
ди вља ке. 15

Зем на сам као зем ни прах. као он там на.
ко зна у ка кав ћу се нов лик пре ли ти за ма ман.

Срце
на ме не ти си на ви као као на ср це
ко је не гу ши, не иза зи ва му ке,
ко је ни ко не ослу шку је с не ми ром,
не ста вља му пр сте на ве не ру ке.

Ја сам то ср це ко је за бо ра вља вла сник, 5
ко је ни ти бр за ни ти ка сни,
ко је кад ма ло ста не, не за дрх ти,
не пла ши за луд да је до шло до смр ти,

и ако кад год ду же за ста не,
за ста ло је са мо за трен, да умре, 10

За те бе ја сам на ви ка, на ви ка дра га
ру ку вре лу да ми ста виш у хлад ни длан,
за те бе сам ку ћа и драж кућ ног пра га,
ћу та ње по крај те бе ка да си сам.

За те бе сам пам ће ње свих ре чи ску па 15
ко је до да нас ни си ста вио на лист,
за те бе ја сам ат мос фе ра – ми ри са ку па,
да ти ва здух бу де при ја тан, то пао, чист.
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За те бе ја сам на сву веч ност су срет обе ћан,
удоб ност да се сва ки дан не бри јеш, 20
за те бе ја сам не што што се осе ћа
је ди но кад је од сут но, кад за трен ту ни је.

За те бе ја сам ути сак од мор ске пу чи не:
се ћаш се пр вог, а сви оста ли не ва же.
а ти си за ме не све оно што, све 25
што... али дру ги пут. Сад не мо гу то да ти ка жем.

Мајка
као свој оре ол, као не жан ве нац из над сво га че ла
већ де сет го ди на то плу реч: ма ма! слу шам.
Већ де сет го ди на сам кра љи ца ко ја не ма и ни је
хте ла
дру гих по да ни ка сем три ма ју шне деч је ду ше.

Три пут пру жам ко рак уз пр ве ко ра ке бо се, 5
го во рим пр ве ре чи, по ка зу јем пр ву зве зду.
Ја сам та на сме ја на по на вља чи ца ра до сна
ко ја је већ тре ћу го ди ну у клу пи пр вој и раз ре ду.

И ја три пу та по чи њем по знан ство са жи во том,
као да три пут ула зим на огром на вра та све та. 10
опет пу ту јем пр ви пут, пр ви пут ле тим с пи ло том,
и пре да мном је опет мла дост, још не за по че та.

Њи хо ве ра не и на мо јим ко ле ни ма сто је,
и ме не бо ду у њи хо вој обу ћи ка мич ци ма ли.
Да сам са њи ма на не бу са зве жђе ко је, 15
за јед нич ким би нас име ном све на зва ли.

Мо ји ма ли ша ни, ко ји сте ме три пу та на зва ли
                                                                                  ма мом,
да ли ми нај ви шу ти ту лу и ор ден нај ве ћи,
за гр ли те ме сна жно, та ко, да не ма мо
ме ђу со бом ме ста бо лу и не сре ћи. 20

пор трет ба бин
Без ве ре у си ле не бе сне
и у за гроб ни свет онај,
ни је зна ла ни псал ме ни пе сме,
пре не бре га ва ла па као, рај.
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Без бо жни ца и под сме ва чи ца, 5
хла дан, без ус хи та створ,
не де љом би се ла сред ули це
као да је се ла у двор,

и оне с је ван ђе љем све тим
што ула зе у бож ји храм, 10
иза зи вач ки увек сре те
др жећ у ру ци ро ман.

као да је пле мић ка же на
има ла је лик блед и строг.
Ви со ка и су ха. убра ђе на. 15
по глед јој ша љив, мо дро ок.

Бе ше ту ђа оним по слу шним
же на ма сло мље ним од ра да
и њи ним не ја сним, ва зду шним
хи ме ра ма о прав ди. 20

С искон ском стра сти пре ма ре чи,
не до број и бо жи јој,
већ оној што као сре бро зве чи,
оштрој, тач ној и злој.

она је мр тва. Ја сад жи вим. 25
Ја го во рим. а она је мук.
но по не ка да се за ди вим:
реч ми има ње них ре чи звук

и сми сао без бо жан и зло бан
ни па клом ни ра јем об у зет. 30
Твр до гла ва ста ри ца. И за гроб но
иза зи ва жи ви свет.
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СТАН КА ПЕН ЧЕ ВА

Мо ја власт
До ла зим ку ћи
као по сле по ра за:
ра ни ме оштрим се чи вом
јед но по ни же ње,
до са ме ср жи ме сле ди 5
јед на рав но ду шност,
гру ну ше ми су зе на очи
од увре де –
као од љу тог ди ма.
Вра ћам се ку ћи 10
ис те кле кр ви, ско ча ње на.
Хо ће ми се да бу дем са ма.
Те шко по бе ђе ним...
као смрт ме че ка ноћ.
Са мо да за жму рим. 15
али сан ми на очи не ће.
И по но во ми про зор све тли
и се дам за про сти сто,
ли сто ва раз ба ца них се ла ћам –

и пе њем се на цар ски пре сто, 20
и узи мам по бе до но сно, го спо дар ски
сво је пе ро као мач.
Све тле ра не – као зве зде –
из над ме не,
и ми сли су вре ле као ме так. 25
Сла ва по бе ђе ни ма!

Јесења прича
Свр ши се ле то.
Тан ке ма гле
по ла ко се че шља ју
че шљем пла ни на.
про хла дан бес кућ ник ве тар 5
це ле но ћи шу мо ри
у ли па ма.
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оде ле то.
Шта да из ми сли мо ове ве че ри?
не из ла зи ми се на хлад но ћу – 10
не иде ми се ни бли зу ни да ле ко.
на ло жи ће мо ва тру као зи ми,
огр ну ћу ве ли ки шал
и се шћу ти крај но гу,
(не ма ли и пла вих ци ган ки?) 15
и гле да ти у длан.
...ох, га зда,
пут ти је мно го ви ју гав:
мно гим ста за ма ћеш про ћи
по во ди и по су ву, 20
крв ће ти те ћи са ко ле на –
не од па да ња и пло вље ња,
не од кле ча ња...
Сад ћеш ли чи ти на ја стре ба у не бу,
сад ће ти се кри ла ло ми ти пе ро по пе ро. 25
али ти си, го спо да ру, ја ка со ја:
на ка ме да пад неш, ни ћи ћеш.
Зла то ће од те бе од ска ка ти
као че кић од че ли ка.
Све ће ти кроз гла ву про ћи 30
док је снег не оки ти
и опет не ће ти би ти до ста го ди на...
Же не ће те мно го во ле ти,
јед на ти већ се ди крај но гу,
али ти ћеш је на ру ка ма но си ти. 35
Ма да је ско ро зе ле но о ка,
ма да је ско ро ри ђо ко са.

не ис тр жи ру ку!
не тра жим сад да ме ми лу јеш.
До ста ми је да је пр сти ма до дир нем, 40
до ста ми је да је осе ћам –
оте жа лу од љу ба ви и сна ге,
ни од ко га не по ко ре ну,
а ме ни је ди но по кор ну,
тво ју вре лу, 45
тво ју му шку де сни цу...

Га та ње је за вр ше но.
а на дла ну ми
тво је усне уме сто ду ка та.
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Редов
ка да би по сто ја ла вој ска пе сни ка,
бар јак та ри би ишли пр ви:
ти ко ји ги ну под за ста вом.
по сле њих
до бо ша ри, тру ба чи, 5
пе ва чи при влач ни, пла ме ни.
по сле њих ће на сту пи ти пу ков ни ци,
по се де ли мар ша ли,
ге не ра ли на мр ште ни –
ко ман ди ри ми сли и емо ци је, 10
с лам па си ма сла ве, са злат ним ме да ља ма
И нај зад ће про ћи без број не че те
ре до ва,
про стих вој ни ка,
пе снич ка пе ша ди ја. 15
И ја ћу та мо би ти.
не у по след њем ре ду,
али не ни у пр вом.
Је дан ма ли вој ник с те шким оруж јем,
ра њив и смр тан, 20
људ ски хра бар
и људ ски слаб.
над та кви ма го ри Веч ни огањ,
ди жу се ве ли чан стве ни обе ли сци.
Хте ла бих да бу дем је дан од мно гих 25
ко је не зна ним ју на ком на зи ва ју –
ако би по сто ја ла вој ска пе сни ка.

Жене
Ми стра шљив це и сла бе во ле ти не зна мо,
с њи ма смо са мо љу ба зне и смер не,
гла ве њи не на ко ле на не жно ста вља мо,
не во ли мо их али смо им се стре вер не.

Сна жни – то су они ко ји нас по ро бе, 5
и ста ве на нас ру ку до ве ка,
крај њих се ко ло за ви је мо с ру ке обе,
сли ва мо се у њих као по ток у ре ку.

они нас кра љи ца ма и ро би ња ма чи не.
они нам ни ка да не при пад ну са свим. 10
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ал’ уз њих па ти мо, ле ти мо у ви си не,
њих во ли мо док се за на век не за спи.

Глад
Ели за бе ти Ба гри ја ни и До ри Га бе

Сла дак си, све те,
као пе тро ва ча ја бу ка!
Сла ђи си од ма те рин ског слат ког мле ка,
од сла сти сна и хле ба,
од љу ба ви, 5
од ма те рин ства,
од све га што ми ру ка ство ри –
чак од оног див ног
гу тља ја ва зду ха –
по след њег, 10
гор ко ме де ног...
очи ми се не на гле да ше,
ду ша ми се не умо ри
чи та ју ћи љу де као пи сме на,
ку ша ју ћи их као ви но, 15
жа ле ћи их
и пре зи ру ћи их,
би ва ју ћи им и су ди ја и бра ни лац,
у се бе их ску пља ју ћи.

Је зик ми се не на си ти, 20
све те мој,
сла сти тво је ја бу ко ве...
И не знам да ли су ми ко се по се де ле
или ме је цвет за суо.

Рука
ни је дан чо век се не би се тио
да вам по љу би ру ку,
мо је се о ске се стре,
као што чи не по гра до ви ма.
а ва ше ру ке су нај бо ље:  5
ве ко ви ма су овај на род љу ља ле,
но си ле „де вет ме се ци под ср цем
и три го ди не на ру ка ма“ –
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ка ко сте у пе сма ма опе ва не.
оне са де ру же и ко но пљу, 10
гор че од ду ван ске смо ле,
сла де од гро жђа,
хлеб но ми ри шу на сно по ве,
не зна ју да се од ма ра ју у кри лу –
са мо у сну ни су за по сле не... 15
Би о гра фи ја вам се мо же про чи та ти
прав це са ру ку –
не жних за ко си цу деч ју,
за мот ку – око ре лих,
жу ље ви тих, с бе ле га ма од ср па и но жа, 20
од хлад не во де оте клих згло бо ва,
од мра зе ва – ис пу ца ле ко же...
не, ни ко се не би се тио
да по љу би та кву ру ку!
Љу бе је са мо зе мља и ки ше, 25
сун цо кре ти им уста ју на но ге,
ов це им се бле ја њем ја вља ју...
Та ру ка бла го си ља све
што на ша зе мља ра ђа.

Ма терин ство
Са да си би сер на шкољ ка.
ка да до ђе твој час,
је дан нож ће ти про бо сти утро бу –
би ћеш са мо бол и ја ук.
И за све тле ће ти на дла ну 5
је да ма ли чо век
као то пао би сер.

Бесмртно жито
„Уби ће мо те!“ 
„Убиј те ме, ни сам жи то 
па да љу ди оста ну глад ни“ 
од го во ри Не дељ ко Ге нов из Кру шу не.

ни су би ли жи то.
Би ли су жи ви љу ди,
го во ра ти ха и јед на чи та,
мла ди ћи ру ка ва окра ча лих,
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же не у ко шу ља ма од плат на не бе ље на. 5
Су сти гла их је ва тра и же ље зо,
па да ли су као сно пље по жне ве но
и зе мља ро ђе на ћут ке их при ма ше
као по се ја но се ме.

Да, жи то сте би ли, би ли стра шно жи то, 10
не до пе че но, не до у би то,
твр до жи то –
сва ко мр тво зр но
у клас, у сноп, у њи ву пре тво ри се, цр ну,
до у не бе са стра хо ви то оде. 15
Да, ви сте би ли жр тве но жи то
у цр ну бу гар ску зе мљу за се ја но –
са мо овој све тој пше ни ци је да но
да се од ње ме си
чи сти хлеб сло бо де... 20

* * *

5

10

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 до ти чи ме се ни ка да 
без љу ба ви!

* * *

5

кара-Танасе, хајдучино црна,
цр них бр ко ва и ску та од ср ма –
ка кви ли да ро ви, ка кво ли има ње, 
од те бе ми оста у за ве шта ње?

ка ра-Та на се, цр на ор лу ши но! 
Де дов ска ста ра ку ћа је сру ше на, 
са мо гро бо ви нам оста ше род би не 
у мр твом се лу сред Бал кан пла ни не.
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До да нас име де дов ско ја но сим,
иако сам ти би ла, ру со ко са – 10
цр не су очи не где по хар че не
и пре но што до шле су до ме не.

ако се мо је не са ви ја те ло,
ако ми гла ва сто ји гор до, сме ло,
ако ме ја чи ни ка да не пла ши, 15
ако је гнев мој уме сан и стра шан,
ако сам и без вен ча ња вер на,
ако ову зе мљу во лим не из мер но
зна чи
те кла је тво ја крв цр на, хај дуч ка
це ла два сто ле ћа кроз ср ца му шка 20
да би за па ли ла мо је жи ле,
да би ми сна гу хај дуч ку по вра ти ла.

Светлећи пепео
Стра шни јег сна од овог не пам тим:
из над пла ни на за сле пљу ју ћи си ну
и не мим ужа сом јед на огром на пе чур ка
ис пу ни не бо...
Љу ди бе жа ху као ди вље ста до 5
(а сун це по цр не и уга сну),
па да ху и при ти ска ху већ по па да ле
(а све тли облак је ти хо на ра стао).
Са мном су би ли мо ји, сви:
брат и мај ка, 10
муж ко га во лим,
кћер ка.
Би ло нас је пе то ро.
И је ди но сам ја зна ла:
Са мо јед но од нас мо же се спа сти! 15
Све их при гр лих с по тај ним ужа сом,
с не жно шћу ко ја ср ца це па,
зна ју ћи да се с дру ги ма опра штам
док јед но из ме ђу њих би рам
(што бр же облак се бли жи!) 20
Још трен. И ср це од лу чи:
по звах у скло ни ште
де те...
И вра тих се сво јим осу ђе ни ци ма.
За гр ли смо се као сле пи. 25
а по на ма је већ си пао све тле ћи пе пео.
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ЉИ ЉА НА СТЕ ФА НО ВА

И тра је лето
у свом за гр ља ју
чу ваш мно го сун ца.
од жар ких сун ча ња јул ских
оста ла је та ме ка ка ди фе ност
тво је ко же. Та пре пла ну ла бо ја. 5
И тра је ле то.
И не ма
ни ка сне је се ни, ни ле де ног ве тра,
ни бол ног ша па та ли сто па да.

И тра је ле то. 10
по ста јем ти ха
у тре пе ре њу овог сун че вог обру ча,
сли вам се и са ма с тво јим јул ским ли ком –
и све се, већ ми ну ло, вра ћа:
и пе сак, 15
и ча мац,
и же га.

не знам
да ли сун цу, или те би, ка зу јем ти хо:
не од ла зи, греј ме. 20
Тво ја сам.

Хоћу да ти верујем
Хте дох да ти ве ру јем.
И ве ро вах ти.
Ја пре не бре га вах сплет ке свих
и ша па те ре чи дво сми сле них,
и услу ге рев но сних при ја те ља, 5
и до сад на ја та до бро же ла те ља
што на го ве шта ва ху отво ре но
ка ко смо мно го на ив не ми же не.

Хте дох да ти ве ру јем.
И ве ро вах ти. 10
Мо гла сам за жму ри ти сва ки час
и слу ша ти да ми зво ни твој глас
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и без ика кве сум ње, са по ве ре њем
пра ти ти те с љу ба вљу и стр пље њем,
пра ти ти те у мрак и бол стра шни, 15
а да ме ни ка ква бе да не упла ши.
но ти ипак сла га.
Сла га ме не.
Би лаж, ма да при вид но ма ле на.

Ти не одр жа ча сне ре чи сво је. 20
не ра ср дих се. И не пре ко рех.
ни ти о том икад на по ме нух.

Са мо у ср цу имам три гло га.
Хо ћу да ти ве ру јем,
али не мо гу. 25

Зака снела размишљања
уми ре чо век
ко га ни си во лео.
И ко ји ни је во лео те бе.
а ка ко ипак то сје ди њу је.
ли је ки ша. 5
низ ок на се по ла ко сли ва ју
рав но ду шне стру је.
а те бе бо ли.
Је дан жи вот, а не јед на мр жња
свет ује ди њу ју. 10
Са ма омра за – и она
жи ви,
го во ри,
сти же и на пут кре ће...
ко ров ни је цве ће, 15
али и он ра сте,
на ве тру се ни ше
и од со ко ва се пе ни.
ка ко смрт не схва тљи ва би ва,
ка ко су та јан стве ни пу те ви ње ни. 20

Шта сте ви
мр тва про стран ства,
све то ви, сун ца –
без на ше кр ви,
без на ших ли ца, 25
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без на ше љу ба ви
и на ших омра за?

уми ре чо век
ко га ни си во лео.
кад си га све ра нио ре чи злом? 30
оба раш гла ву. Ра њен си
јед ним ра стан ком,
смр ћу јед ном.

Реке
Ре ке
нео б у хват не
с коб ним ко ви тла ци ма,
плит ке и во до плав не,
ро ђе не на ра зним ме ри ди ја ни ма, 5
под ра зним не бе си ма,
све сте ви од не ле на сво јим дла ни ма
део ме не,
мо га гла са,
мо јих сно ва – 10
не из ве сно ку да.

Во лим вас јер сте све ко ли ко вас је
да ре жљи ве и до бре пре ма ме ни,
и све сте ме по не што на у чи ле:
да тра жим сми сао у гор дом кре та њу, 15
да у се би огле дам не бе са
и сун це и је дре зве зде,
на у чи ле ме ка ко да за ни шем
у за гр ља ју дра го ми би ће.

о, ви сте ме на у чи ле 20
да ме увек че ка дуг пут,
да не ма ниг де за ста ја ња,
да ћу рас пљу ски ва ти
де ла
и љу бав, 25
ми сли
и ту гу...

Да бих у не ком, нај ви шем, тре ну мо гла
и ја ра за ра ти оба ле.
И ти, 30
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по след ња,
с ко јом ове но ћи
го во ри ме се цом оба сја но не бо.
ни си за ме не је ди на ми Ма ри ца,
ни си за ме не бес крај на Ми си си па, 35
не маш опој не ча ри Се не,
ни си без ум но хра бра као не ва,
али у те би се огле да ово ве че,
јед на тај на ово ве че до пли ва ва,
и ја се с оче ки ва њем уду бљу јем 40
у твој жу бор,
Тем зо.

не од ла зи, да не
не од ла зи, да не,
не оста вљај ме, да не,
у за гр ља ју ове ве че ри сту де не.
не ви диш ли – на од мор не мам пра ва, –
под оштром цр том цр ве ног за ла ска 5
по след њи не ми ло ср дан ра чун че ка ме не.

не сви јај те се, бе ла плат на,
не оста вљај те нас –
мо ле се мо ји уз не ми ре ни дла ни, –
за што да сном бу де мо око ва ни, 10
ка да смо го ре ли вр ло ма ло,
кад нас још мно го по сла че ка?

о, не за ла зи,
не пу туј у по мр чи ну –
бо ја жљи во мо ле и мо је зе ни це, – 15
ка ко ћу мо ћи спу сти ти тре па ви це,
ка да су ви ше ма ло смо гле да ли,
кад све тлост у на ма та ко крат ко си ну?

Још оба сја вај мој не бе сни свод –
ср це ви че – 20
још хо ћу да сам бу дан са у че сник
сва ке ра до сти
и му ке сва ке,
да са на ро дом ли ку јем и стра дам,
хо ћу да све ова ко бу де пра зник, 25
и да све тлост за ла ска на хо ри зон ту
не бу де на шег ра стан ка ве сник.
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За што у да љи ну под ба даш ко ња?
не од ла зи јер је за сан ра но,
та ко ра но не спа ва ју ни пти це, 30
не од ла зи – мо ле мо ји дла ни,
да ле ки циљ хте ла бих да до гнам
и још ду ге пу те пре ва ли ти ка ним.

Две по две
У спо мен по сле рат ној Мо скви

Де вој ке игра ху две по две
у ци ца ним блу за ма ста рим.
Игра ху по так ту
на про стра ној пло чи
у пар ку, 5
са ме –
две по две,
две по две,
игра ху док им не по мр че свест,
ко рак на пред, па на зад, па на пред, 10
сва ко април ско ве че –
две по две –
и ску ти скро је ни у зво но
кру жа ху,
треп та ху, 15
до у ноћ по зно,
као ту жно цве ће
под хлад ним сво дом.

Мом ци спа ва ху
крај Хар ко ва, оре ла, Жи то ми ра, 20
ду гим сном, веч ним сном.
у бе ло ру ском ра жа ном про стран ству
они са ња ху де вој ке тан ке
у ве чер њи час,
они игра ху с вит ким де вој ка ма 25
пр ви валс –
у се ли ма мр твим,
у гра до ви ма смрт но по го ђе ним.

кру жа ху ша ре не блу зе
на за рав ни у пар ку, 30
са ме –
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две по две,
две по две.

Са мо се по ја вих ја
и уза ме мој Бу га рин 35
цр но кос, јак.
И за све тлу ца у ра ње ним по гле ди ма
пи та ње стра шно
и при том
кров валс, 40
кроз ри там,
спа зих очи упе ре не у нас,
ви дех пре кор,
и за вист,
и љу бо мо ру, 45
и глад не же не.

Две по две,
две по две.
Тан ке пот пе ти це. Ду нав ски валс.
И осе тих те шку кри ви цу. 50
кри ви цу не из мер ну.

Са мо ја у тај час
на сна жну ру ку
про зе бао опи рах длан.
Са мо ја. 55

не за бо рав на го ди на та!
И пр ва кри ви ца не ви на.
И да нас чу јем ли кад
са мо крат ку реч рат,
не ви дим ни смрт, ни по жа ре, 60
ни гра до ве по гре ба не –
не го парк
и де вој ке ми ле
игра ју крај ме не
са ме 65
две по две,
две по две.
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5

10

15

ВАЊА ПЕТКО ВА

Случајности нема
ни шта у жи во ту ни је слу чај но.

ни ти пти це ни у шу ми пру ће,
ни цве ће бро ћа,
ни ти на ше тај не не мо гу ће,
ни ти на ша са мо ћа. 

ни шта у жи во ту ни је слу чај но.

ни ти мо је сре та ње те бе,
ни ти ста за мо га осу ђе ни штва,
ни пат ња ну жни ја нам од хле ба,
слу чај но ни је ни шта. 

ни шта у жи во ту ни је слу чај но.

Ре ше но је све пре те бе и ме не,
све још пре нас би ло је на цр та но,
мо жда од суд бе, од ва се ље не,
али 
ни шта у жи во ту ни је слу чај но.

И за то не ка се све при ма
као слат ка или гор ка на гра да.
не де вет, већ без број је цр них спи ра ла, 
јер на зе мљи је по че так ада. 20

кри стал
Јед но де те сам на зва ла му жем
и во ле ла га због све га де ти њег.
Због жу бо ра стог сме ха у но ћи
ко ји не бо као је дри ли цу но си.
За пре пу не пра ско зор ја очи 5
где сун це ни ка да не за ла зи,
за ре чи с не ви ђе ним цве то ви ма
с дна пе ска по за ли ви ма.
Јед ну пла ме ну жи цу сва ку ноћ
до ти чем са мо вр хом пр сти ју, 10
а чу јем сим фо ни ју це лу
љу ба ви ко ја ми вра ћа
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по но во пла вет не ва тре у очи
ко је не гре ју већ са го ре ва ју
не ви дљи ве мра ве, не сви кле 15
на но во ми ле то пше ни це.
Зе мља на ко јој су ме од га ји ли
от кро ве њи ма и ми то ви ма
и ва зду хом пу ним пти ца
ко је ни ка да не ће од ле те ти. 20

Во ли ме тако...
До так неш ли ме се,
сва ћу се ра за су ти
и ни тру ни мо га пе пе ла
не ћеш мо ћи на ћи
из ме ђу ка ме ња и ста ба ла. 5
За тра жиш ли да ме имаш,
по ста ћу ва здух, че сти ца све тло сти.
по ми слиш ли да мо гу би ти тво ја,
за у век ћеш за ме не осле пе ти
и мој ће те дах дво стру ко из га ра ти 10
и мо је ми сли ти шта ће у те би.
ни ка да не ишти то га.
Во ли ме као зве зде.
Из у зет ну, уда ље ну и са му,
ни за ко га скри ве ну. 15
Во ли ме та ко.

Сириус
Ја сам Си ри ус

из са зве жђа кен та вра.
Бли стам нај за го нет ни јим сја јем
из над усне сун ча но га Ма вра,
и у љу ба ви Ме се ци ма тај ним!

Ја сам Си рус! 5
Да ле ка, са ма не из реч но.

Све у ме ни је обрат но на све ту.
Мој бол је што сам осу ђе на да бу дем веч на,
а ра дост што ле по ту имам за ме ту.

Ја сам Си рус! 10
пла ни не мо ји су гро здо ви цр ве ни
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у ру би ни ма зла то пе на ви на,
ко ре ње је кру на код ме не,
про ле ћем ми не по чи ње го ди на,
већ цр ном зи мом! 15
Исти на је исти на са мо,
чим сла жеш, сун це зга сне.
не ма ре чи из над ме не, не ма,
са мо су по гле ди ма гле ни или ја сни.
у љу ба ви ја сам оно све 20
што се зо ве и без у мљем го лим.
у ср цу ја сам ср ца сто,
али ни ко не сме да ме во ли!
пе пео би ће, до так не ли ме се ко,
по гле да ли ме, по ста ће слеп, 25
ко по же ли да ме има
два пут ће га спа ли ти гром!

Ја сам Си рус!
Да ле ка, са ма не из реч но,

и та ко обрат на све ту су ро ву 30
да бих сто пу та да ла сво ју веч ност
за љу бав ко ју обич ном зо ву.

Ја сам Си рус!

Жеља
Јед но др во раз ли ста ло
же ле ла бих да имам
над зе мљом.

Јед но др во је ди но
у ко ме но ћу ју пти це 5
ме ни не по зна те.

Јед но др во
ко је за чи ње
од ве тро ва раз ли чи те пло до ве
и сен ка му уме сто оде ће 10
да ми кри је ра ме на.

Да пла чем пред ста блом и да му го во рим
о пло до ви ма и го ди шњим до би ма
и љу бав ми не у мор на
да исти ну ле же ме ђу гра на ма. 15
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Да знам да ме ни ка да не ће по љу би ти,
али да ме ни ка да ни је мр зе ло.
Да ни кад не обе ћа ва, не ра ста је се
и од из да је ме чу ва.

од ње га да се учим упор но сти 20
ко ре но ва и жи ла.
Да упи јем у се бе му дрост
му дро га уми ра ња.

Јед но др во – зе мља да др жи
с не зе маљ ском сна гом... 25
ако исти ну јед ном из не ве рим,
да ми оно бу де ве ша ла.

на оче вом гро бу
Мра ви и сун це ме се
цр но бра шно зе мље.
Јед на је ди на трав чи ца
љу ља цвет мо јих очи ју.
Шкри пу ћу ко ла 5
и ше ћер но жи то
шу шти ме ђу пр сти ма.
Во ле ла сам те.
Без до ка за.
И то што сам ов де 10
не до ка зу је мо ју љу бав.
И то што не до ла зим
сва ки дан
исто та ко.
Вре бам зе мљу 15
ко ја ће ра ђа ти
пр ви пут над то бом.
Че ка ћу те
по сле ду га пу та
ов де, го ре, 20
кроз че сти це, бу ји це,
кварц, кроз креч њак и ху мус,
во до пад, не жну вла гу и пле сан
Че ка ћу те
по сле ду га пу та 25
да те по знам.

И та да
мој уз вик ра до сни
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не ка до ка же све.
Мо ји пр сти, 30
мо је усне, ко ле на...

Мој бол
и ра дост

што си опет ов де.

Мо ја земља и бол
ни пред ким ни ка да не ка зах
ко ли ко те во лим.
ни пред чи јим очи ма не по љу бих
ни твој цвет ни ка мен го ли.
Су зе ни пред ким не по ка зах 5
због тво га стра да ња и бо ли.

И за то ли ме, да ли за то,
огла си ше за тво ју по ћер ку,
и с вр хо ва по те ко ше ки ше
у не по ве ре ња мут ну ре ку. 10
по пу зи ше за мном и пр сти и очи
и пот смех као ша рен змај
по це па сву ва си о ну.
Вра та су ме оти ски ва ла са пра га,
при ја те љи с љу ба вљу про кле ли ме бе ху 15
и оте жа ла од олов ног ја да
у те би је ди ну по тра жих уте ху.

Це ли вах те, це ли вах до пат ње,
за си пах те су за ма уме сто се мен ки,
ви ках као на па ће на по ро ди ља за тим 20
мо лећ да се ство рим ша ком зе мље на ве ки.

Шта још да ка жем?
не мо гу ре чи
да бу ду тач но љу ба ви ме ри ло. 25
Же лим да уто лим не ми ло срд ног бо га
не по ве ре ња, ста вља јућ ру ку у огањ.
ни с ко јом зе мљом не мо гу да упо ре дим
тво ју ти ху уз ви ше ност, бла га тво ја,
ни ти да те за ме ним. 30

ни са ма не знам ко ли ко си ми дра га.
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легенда о Ро потаму и лепоти
„укра до ше пи ра ти из Ин ди је
нај леп шу, пре ле пу, кра љев ску кћер,
на ин диј ском на зва ну – Ро.
Го ње ни му ња ма и лу ко ви ма
од ин ду ске зе мље ма ги ја, 5
пи ра ти са те шком му ком до спе ше
до Цр но га мо ра олуј но га.
у не по зна том за ли ву спу стив ши ко тву
и за па лив ла ђу са две ка тар ке,
уз ушће на ста ви ше на ви ше. 10
ли а не су се и тр ске гр ли ле,
рас пар ча но сун це се раз ле ва ло
у зе ле ним во да ма ти ши не,
љи ља ни су ште дро ми ри се ну ди ли.
За сва ким чам цем улаз се за тва рао. 15
ли а не су за пле та ле вре же.
И пре пу не бар ке су по то ну ле
са бо гат ством и ту жним пи ра ти ма.
оста ла је јед на је ди на бар ка
у ко јој је ле жа ла оне све шће на Ро, 20
и ка пе тан – јед но о ки раз бој ник,
ко ји ни је знао за љу бав ни ми ло ва ње.
по та мо, ре ка та мо шњих ри ба ра,
са чу ва ла је тра го ве ин ду са.
И Ро је за у век на тој оба ли оста ла 25
у на пу ште ној ко ли би не по зна тих.
Во де су за ста ја ле крај ње ус хи ће не,
пти це за пе ва ле, зми је се раз бе жа ле.
око ре ло око јед но о ко га
пр ви пут је од љу ба ви за пла ка ло. 30
но Ро је ту го ва ла за Бу ди ним пе сма ма,
за сло но ва чом у двор це узи да ном,
по тра жи ла сво је ли це из гу бље но
у по та му и ту жна се уто пи ла.
И мр тве ли а не су па ле по ста за ма. 35
от пло вио не ку да да ле ко ка пе тан.
а про сти се ри ба ри пре кр сти ли
и про зва ли ту ре ку – Ро по та мо.
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НАД ЈА КЕ ХЛИ БА РЕ ВА

* * *

5

10

15

20

Стоји девојчица на песку,       
испраћа беле рибарске лађе 
и мисли:
– Мој брат је нај леп ши,
не ма мо ра као што је мо је,
на мо јим ла ђа ма пло ве
нај хра бри ји мла ди ћи.

И мно го је мо ра.
И хи ља ду де вој чи ца
окре ће се пре ма њи ма, 
ис пра ћа ла ђе и ми сли исто.

И сва ка пра во ми сли,
и сва ка оба ла је нај леп ша 
чим де ца на њој ра сту.
И род но мо ре ко јим пло ве 
зве зде и сун це, не ма рав ног. 
И сву да по сто је ју на ци.

Мо ра и оба ле сва ке зе мље 
по ве за ни су,
и љу ди су слич ни је дан дру гом 
и по то ме што је во ле.

До мо вина
она је за гр љај ма ме.
Звон це у ру ци ве тра.
И ку мо ва Сла ма
ла ким пр сти ма раз ве ја на
врх вол шеб них по ља на 5
де ти ње га ми ле та.

над мо јим де дом, до бро вољ цем,
ша ре ни ћи лим од здрав ца.
Све ска Вап ца ро вље вих пе са ма
из спо ро га ми зре ња. И јо ште 10
му шка ру ка до шла да ме расп не
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на крст и не са ни це ми ло ште.
пр во га ми де те та
сви ле не тре па ви це.
Сла вуј ски по клик ра до сти. 15
И још сто ти ну ства ри
та ко про стих и та ко сло жних
да ре чи ни су до вољ не.

То си ти за ме не.
као цве так пла нин ски те но сим 20
сва ког да на, сва ке но ћи, у ср цу свом.
Да ми ми ри шеш на зе ле ни ло,
да ме ду бе тво ја пи та ња.
Да ме бо лиш.
Да ми све тлиш. 25

от кле без те бе
узе ла бих рав но те жу?
от кле без те бе
узе ла бих пе сму?
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ВА ЛЕН ТИН ВОД НИК

Вршац 
нај ви ши гле чер по сле Три гла ва

на Вр ша цу при сед ни,
не по знат се отво ри свет,
гле, у сре ди ни су рих ће ла
род пле ме ни тих ру жа цве та.

Слој по слој уз ди же се 5
го лих вр хо ва ка ме нит зид,
веч ни Мај стор за по ве да:
хо ди, зи да ру, ова мо да учиш!

Ди вља ко за сло бод но ска че,
од му ха је да ле ко го ве че, 10
ка ту нар Ми ну за дир ку је,
по сне гу ло вац тра жи траг.

ако ви хор та ла се го ни,
у хри ди се скла ња ста до,
бр да гром ко од је ку ју, 15
гром по тре са не ба свод.

уско ро сун це ја сно за си ја,
из је зе ра сто стру ко бле шти;
ста ри ме це сен га ји гра не,
ве тру, зи ми од у пи ре се. 20

Ту из вор има би стра Са ва,
ма ти пе вач ке ве шти не,
два на ест је зе ра за јед но ску пља
шко ла тре зве но сти здра ве.

Ба ци по глед у ви си не, 25
где Три глав у не бо ки пи,
пре бра јај гле че ра на го ре
до кле год их оком ви диш.

Та мо рав ну Фур лан ди ју,
бе не чан ско мо ре ов де, 30
Хр ват ску ду бо ко до ле,
го ре Швај цар ске бе ле гла ве.

Бли зу је по ље ко ро тан ско,
Шта јер ца за плу гом ви дим,
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пр ви су сед ми Љу бља на, 35
зил ска, ти рол ска чо бан ка.

под ве ли ким ов де Бо гом
бес те ле сан бих хтео би ти,
усред све га овог чи стог зра ка
чи ни ми се да на не бу жи вим. 40
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ФРАН ЦЕ ПРЕ ШЕРН

Војничка
Ви сок сам пет сто па, па ла ца пет,
збо гом, дра га, и ста ри,
збо гом, дра га, и ста ри,
на пу нио сам де вет на ест,
ви сок сам пет сто па, па ла ца пет, 5
сна жно сам бр да де те
од гла ве до пе те.

Збо гом остај, ти очев до ме!
ко ни је ни за што бо ље
не ка чу ва же ну до во ље, 10
не ка учи, хо ће ли се ко ме.
Ју на ка бој но по ље,
за што би се с пе ром рво,
за што те сао др во.

уче ни ста леж је пре зи ран, 15
бри ну не род на ле та
и си ро ма ха и кме та;
нај бо љи је вој нич ки чин,
вој ник жи ви с да на на дан,
од ца ра при ма пô хле ба 20
и што још, тре ба.

у до му ни кад, свуд му је дом,
оби ђе мно го све та,
због њег’ же не, сва ка пе та,
и де вој ке на пра ве лом, 25
а кад вој ник оде за вој ском,
бар јед на, а њих и ви ше
су зе кри шом бри ше.

Тек јед ној дра гој ве ран је сте,
тој дра га ни част је име, 30
та свуд иде у бој с њи ме,
пра ти га кроз го ре без це ста,
ро во ве утвр ђе них ме ста,
куд смрт ју на ка зо ве
се би у сва то ве. 35

Знам да мо рам оста вит свет,
сва ко смрт до че ка сво ју
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у по сте љи или у бо ју,
су мор на ста рост и мла ди цвет. –
Ви сок сам пет сто па, па ла ца пет, 40
жи ве ћу ко ве се љак,
и умре ти ко ју нак.

* * *

5

Песма моја је сасуд твога имена,
го спо да ра ср ца мо је га тво га име на;
у ње му ће међ’ бра ћу Сло вен це слат ки глас раз не ти 
од за па да до ис то ка тво га име на;
на са су ду ће се у злат ним сло ви ма сла ва чи та ти 
од на ро да до на ро да тво га име на;
из ње га ће све тлост го ре ти и он да кад бу де мо
с оне стра не Ха ро но ва бро да тво га име на.
Ви ше не го Де ли је, ко ри не, Цин ти је или ла вре 
ште та би би ло не се ћа ти се тво га име на. 10

 Га зе ле, 1

* * *

5

10

коме је непозната жалосна истина да је волим,
мо је пе сме го во ре ва зда је ди но о то ме да је во лим. 
Зна већ ноћ ко ја ми буд ном слу ша гор ке уз ди са је, 
зна већ све тла зо ра, ро ди ља да на, да је во лим.
Зна већ ју тро, зна већ под не, зна мр кли хлад ве че ри 
ти ху ту гу мо га бле да, уве ла ли ца да је во лим.
Зи до ви ма мо га ста на, са мо ћи је ти хој зна но,
ни ме те жу гра да ни је но ви на да је во лим.
Зна и ру жа што ра сте крај пу та ко јим дра га хо ди, 
зна и пти ца што над пу тем ле ти да је во лим. 
Зна већ вла жни праг јој ку ће, сва ки ка мен украј ње га, 
зна и ста зи ца сва ка што ме ми мо во ди да је во лим. 
Зна већ сва ка ствар што не ће да са зна ни чу је од ме не 
и не ће да ве ру је дра га ми де ви ца, да је во лим.

Га зе ле, 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, мла ди ћи те пра те по гле дом свуд,
са те ли та рој нам по ка зу је где је зве зда, – вре ме ју ри.
Сад је Ха ни бал код ка не по бед нич ки твој лик, 5
на ша ср ца за пла ше ни, не са вла див Рим, – вре ме ју ри.
Гор дљи ви це мла да, спо ме ни се ка ко је крат ко ве чан 
                                                                                                   цвет,
да ле то по чи ње ста ре ти већ у ју лу, – вре ме ју ри.
усли ши не срећ на пе сни ка ко га твој по глед ра ни,
пре но што ми ста рост из ле чи ра не, – вре ме ју ри. 10
Да се Је ле ни на ле по та, сил них љу ди пред Тро јом 

                                                              смрт
не за бо ра ви, је ди но пе сма бра ни, – вре ме ју ри.

Га зе ле, 5

на ра станку
Што од ме не кри јеш око,
лик окре ћеш ми ли?
ко те го ни да ме љу биш?
Бо ље да се ра ста не мо.

Без бри жно де сну ру ку 5
дај на љу ба зном ра стан ку,
су зе ни у јед ном оку,
ни оп ту жбе на усни не ма.

Жа ло сти у ср цу не ма;
та ни пре ни је би ло ве се ло, 10
кад је го ре ло за то бом,
па ни да ље нек не бу де!

Вра ти ће се ста ро до ба;
там ним ћу ста за ма ићи
ку да уде са гнев на 15
не ми ла ме за по вест по гна.

Мо ја ће ста ра дра га,
стр пљи вост ће ми ла
об но ви ти са мном ве зу,
да ти ру ку за вен ча ње. 20

осло њен на ње ну по моћ
под но си ћу те рет жи во та
док уде са гнев не по бе ди
по след ња дра га на, – смрт.
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Моћ сећања
Дру ги у бри жљи во ра за пе те мре же
не стал но ти је уло вио ср це;
ипак за ме не још те не што ве же,
а шта, – је два међ’ на ма се зна.

кат кад се у го во ру спле теш 5
кад ме угле даш ме ђу дру ги ма,
кат кад тво ме ср цу не до ста јем,
тра жиш ме око ло пла шљи вим оком.

Че сто, док умор на од та ште бу ке
у ми сли уто ну ла са ма се диш, 10
на ди ре ти у се ћа ње без на де жни пе сник,
про шлост као да же лиш да по вра тиш.

по не кад, кад ти твој дра ги за пе ва,
сре ћом се у љу ба ви за до вољ но хва лећ’,
ср ца ти се так ну мо је пе сме 15
што сам их пе вао љу ба вљу уне сре ћен.

осу ђи ва ла си ме пре оштро,
и са да ме још оштро су диш;
го во ре ипак да сла бу на гра ду
до би ја ко ме те би ту жи. 20

Твр да се међ’ на ма уз ди же сте на
из по но ра ду бо ка до стр мих не бе са:
ипак не спре чи пла мен тај них же ља
да и пре ко ње чак сук не.

Да их не за бо ра виш, мо ли ли су те 25
дру ги, а не мо је охо ло ср це;
ни су ти на уму они, ал’ ћеш мо ра ти
ме не се се ћа ти до по след ње га да на.

Рибар
Мла ди ри бар ве сла це ле но ћи,
ви со ко с не ба зве зда сја,
ука зу је мо рем опа сне пу те.

низ го ди на ле пе зве зде сјај
љу бав у мла до ср це ли је, 5
бу ди у пр си ма чи сте же ље.
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пре ти ли ви хор из да ле ка,
на гр не ли ка кав мор ски пас,
ил’ по нор ко ји му усу срет ре жи,

спа се се на зве зду по гле дав жур но. 10
Млад ри бар об у зет ва тром чи стом
мо рем је пло вио мир но низ ле та.

Јед ном се отво ре та ла си мо ра
ука жу се из њих де вој ке ле пе,
до па са мор ске де вој ке на ге. 15

ку па ју се, сме ју и по је ова ко:
„о, срећ ни ри ба ру, ср це вер но!
ко ли ко још ка ниш гле да ти у њу?

Ре ци нам, ри ба ру, зби ља ре ци
че каш ли да пад не зве зда с не бе са, 20
или, да би до ње, че каш кри ла?

Би ло би дру го ме че ка ти ду го,
би ло би дру го ме че ка ти зи ма,
не би се дру ги кло нио нас.

отво рио би дру ги но ћас очи, 25
ви део ка ко бли зу Стрел ца сто ји
ле по та за ко јом ти ср це из га ра.“

о, исти на је, ка мо сре ће да ни је
све исти на што де вој ке мор ске по је,
очај му пу ни ср це вер но. 30

Мо мак свом сна гом на ве сла на ва ли,
не ти чу га се ви хо ри ни хри ди,
на зве зду се ви ше не освр ће.

на пред без стан ка свој чун го ни;
да л’ за пе ва чи ца ма ри бар жу ри, 35
ко зна, или од се бе бе жи.

Стра да ће, по то ну ће, ја се бо јим;
ко без на де љу би, опо ми њем га
не ка ни ка ко не ве сла за њим.

ор гу љаш
на пу сти све тов не ства ри
ор гу ља шче и у пу сту оде
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да опе ва бож ју сла ву,
со бом сво је ци тре узе.

Сво је пе сме уз сто гла сне 5
хо ро ве птич је у шу ми сли ва,
од до ла ска злат не зо ре
до кле сун ца сјај не зга сне.

ал’ му ср це пре ста да ужи ва
по ла ко у пе ва њу сла ву је ву 10
и оста лих шум ских би ћа,
јер сва ко сво је стал но те ра.

на про ле ће дру го он ти
ску пи пти ће жу то кљун це,
пре би ра им сво је стру не, 15
пе сма ма их ра зним учи.

ко са, твр до кљу но де те,
о пре дра гом ав гу сти ну
и гла ва ту зи мов чи цу
учи пе ват све те пе сме. 20

увек сво је сла вуј го ни,
о љу ба ви увек пе ва,
ср цу дра ге ме ло ди је,
пу сти њак га Бо гу ту жи:

опат и мо на си, ма пре му дри сви, 25
не зна ше му ср ца из ле чи ти.

по сти и учи и чи та псал тир,
али у ср цу не по вра ти мир.

И ка да про ђе го ди на и дан,
опет ма те ри до ђе бо ле стан. 30

И гроб по но во по се ћу је њен,
пла че и уз ди ше још не у те шен.

„Тре ћем уја ку по ђи, си не мој,
да ср ца сво га сти шаш те шки бол!“

у вој ску по ђе хра бро во ју јућ, 35
не ча сти да стек не, не го ми ра кључ.

пре но што ми ну го ди на и дан,
из ве штај ма те ри бе ше по слан.

Цр ним пе ча том за пе ча ћен би:
„о, ма ти, твој је сми рио се син.“ 40
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Глоса
Луд је ко се пе ва њем ба ви, 
Кра њац мој га исме ја ва; 
пе сни ка свуд сре ћа ла же, 
он жи ви, уми ре без но ва ца.

поч ни мо са мо од Хо ме ра,
про сио је јад ник под ста ре да не;
од зи ме ови ди је у пон ту стра да;
дру гих пе сни ка де ла чи тај:
при ча нам и али ги је ри 5
ка ко сре ћа пе сни ка ма зи;
при по ве да ју нам и пи сци
лу зи ја де, Дон ки хо та
ка кве су ста зе на пар на су:
луд је ко се пе ва њем ба ви. 10

Шта ће нам Та со и пе трар ка
и пе сни ци ми ло гла сни?
Слу шам где глу па ци буч ни
пи та ју са да ко и не кад.
ко га ди ра ју при јат ни гла си 15
пе са ма што опе ва ју Ма ти ја ше,
бор бе око Хр ват ске стра же
и пе сни ко во Или ри је опе ва ње,
ко га ди ра ју „пче ли ца“ че ти ри ро ја,
Кра њац мој га исме ја ва. 20

ла не је ста ри нар ва ра ли ца
још про да во те глећ’ ку ти је,
ме рио плат но, тра ку на ар шин,
ле тос је за мак ку пио се би.
нек иде пе сник чак у ки ну, 25
још да ље му се пут по ма ља,
нек ма сти лом пр сте пр ља,
не ка се у љу бав на да,
да ће за не ти де вој че ле по,
пе сни ка свуд сре ћа ла же. 30

Ипак пе ва ти не пре ста је,
гра би те у хр пе зве че ће нов це,
по ку пуј те двор це се би,
жи во те у њи ма без пат ње.
До кле год се не бо ра за пе ло, 35
двор је пе сни ку без вра та ра,
у ње му је зла то зо ра чи ста,
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сре бр ња ци ро са с тра ве,
с тим има њем он без му ка
жи ви, уми ре без но ва ца. 40

Ра станак од младости
Мо јих да на леп ша по ло ви но, бр зо,
мла до сти до ба, бр зо си ми ну ло;
ро ди ло ти си ме ни цве ћа ма ло,
и ње го ве кру не од мах се осу ле;
сун це на де са мо рет ко је си ја ло, 5
олу ја гнев је сва ки час ур лао;
мла до сти, ипак за тво јом там ном зо ром
ср це уз ди ше гор ко, бу ди бла го сло ве на!

оку сио сам ра но твој плод, са зна ње!
Ра до сти мно ге ње гов отров уби:  10
са знао сам да са ве сти чи сту, до бро де ло
свет се за клео да ни по да шта ва,
љу бав вер ну на ћи, крат ко трај ни сно ви,
од бе гли сте чим је за зо ри ла зо ра.
Му дрост, пра вич ност, зна ње, де вој ке су 15
што без ми ра за, ви дех, ча ме не у да те.

Ви дех да свој чун по по ве тар цу сре ће
уза луд окре ће онај ко ме ни је скло на,
да се њен ве тар окре ће про тив оног
ко га је у ко лев ци ви де ла ко про сја ка, 20
да са мо нов цем сти че се име слав но,
да чо век то ли ко вре ди ко ли ко има.
Ви дех, по шту је се са мо то међ’ на ма
што ум оп се ни об ма ном, ла жи ма.

То ви де ти, гр ђе још ви де ти ма не, 25
ср цу је ра не за да ло кр ва ве;
мла дост ве дра ипак ми сли та кве
из го ни бр зо из ср ца и гла ве,
ку ле све тле зи да у обла ци ма,
зе ле не ли ва де га ји у пу сти њи, 30
сву да јој ве се ле пла мич ке ужи же
вар љи ва на да и ма ми је к њи ма из не во ља.

не по ми шља да ће дах пр вог ла хо ра
од не ти оно што су га ји ле ми сли,
за бо ра вља од мах про шлих не во ља гу бит ке, 35
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и ра не ко је су тек се за це ли ле,
док нас да смо пу ни ли суд без дан ца
под ста рост не под се ти све моћ но вре ме.
За то, мла до сти, за тво јом там ном зо ром
уз ди са ће ми ср це, бу ди бла го сло ве на! 40

Со нети несреће

1.
о, Вр бо, срећ но, дра го се ло за ви чај но,
где ку ћа мо је га оца сто ји;
да ме жеђ за зна њем из тво га све та
ни је за ве ла, та пре вр тљи ва зми ја.

не бих знао да се у отров пре тва ра 5
све што ср це се би слат ко обе ћа ва;
не би ми би ла ве ра у се бе оте та,
не бих био играч ка уну тра шњих бу ра!

Вер но ср це и ру чи цу рад ну
као ми раз што не ма ни ми ли о нар ка 10
уз иза бра ну бих до био де вој ку:

и мир но мо ја пло ви ла би бар ка;
дом од ва тре, од грãда ми пше ни цу
чу во би пр ви су сед – храм све тог Мар ка.

2.
пут ник у африч ку пу сти њу сти же, 15
ста зу из гу би, ноћ на зе мљу па де,
ни је дан зрак се кроз облак не про би,
че знућ’ за ме се цом он ле же у тра ву.

не бо се отво ри и ме сец за све тли;
ви де ка ко се ту гне зде отров не гу је, 20
а та мо ле гло с ти гри ћи ма мла дим,
опа зи ка ко лав ди же гнев ну гла ву.

Та ко је мла ди ћа го ни ло да гле да
слу чај ност са да шњих да на, док је ис пред
бу дућ но сти за ве са на ву че на би ла. 25

Из ве дри ла се ноћ, зи ја пред њим
жи во та га дост, низ бе да и не во ља,
ду бо ки по нор без пу та спа се ња.
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3.
Хра сту ко ји олуј зим ски на тле сру ши,
кад то пло про лећ но сун це си не, 30
опет озе ле не ту и та мо гра не,
не из гу би од јед ном не ка да шњу сна гу;

али за луд, ни ка ква му спа се ња не ма;
кад опет пад не са шу ме огр тач сне жни,
мла ди ка ма ло или ни ма ло не ма, 35
ле жи та мо ко плен тру ле жи про ждр љи ве:

Та ко ти се си ро мах, уде су ду шма не,
опи ре док га из ви си не ја сне
на тле оба ра гро мо ви та ти сна га;

ако не бр зе, ла га не смр ти је све стан, 40
из да на у дан га сне жи во та све ћа,
док јој не не ста не хра не, па се уга си.

4.
ко ме је ша мар био удар уде са,
ко му се као ја за ме рио,
не ка би имао Ги ган та сто ти ну ру ку, 45
не би плу то вих да ро ва на ја мио.

куд хо ди, пут му је осут тр њем,
где дом по тра жи, мо ре се не во ља
са ку пи ода свуд и не пре кид но
те шким та ла сом о зи до ве би је. 50

ода свуд га ју ре бри га и не ма шти на,
ми ра не на ђе јад ник, ма пре тра жио
све ку те што их свод не ба по кри ва;

тек ће се у ти хом ми ру хлад не ку ће,
до ко је во ди по гре ба ста за там на, 55
од мо ри ти, смрт ће му зној с че ла обри са ти.

5.
Жи вот там ни ца, вре ме у њој опак крв ник,
бри га сва ки дан све мла ђа не ве ста,
пат ња и очај дру го ви му вер ни,
а ка ја ње чу вар што ни кад не су ста је. 60

Љу ба зна смр ти, за ду го не окле вај:
ти си кључ, ти вра та, ти си срећ на ста за
ко ја нас во ди из гра да бо ло ва
та мо где тру ље ње све око ве ру ши;
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та мо где моћ сил ни ка не се же, 65
та мо где им на си ље не иде за на ма,
та мо где чо век се сва ког те ре та спа се,

та мо у по сте љу про стр ту у цр ној ја ми,
у ко јој спи ко у њу јед ном лег не
та ко да гла сни шум га не во ља ви ше не бу ди. 70

6.
Због те бе већ не ће, зло твор ко сре ћо,
с мо јих уса на чу ти се роп та ње;
на ви као сам, Бо гу бу ди хва ла,
на тво ју пат њу, жи вот на там ни цо!

на ви кла су се пле ћа на на рам ке, 75
и уста на бо ка ла гор чи ну,
сва ко жа ми је пот пла та скроз по ста ла,
не пла ши је ви ше бо дљи ка во тр ње.

утр ну ли су удо ви и члан ци
и ока ме не ло ср це ми пре жи во, 80
дух су укро ти ли око ви не во ља,

страх је по бе гао, с њим лу ка ва на да;
од сад ме, уде се, ма зи или ту ци,
наћ’ ћеш ме нео се тљи ву па њу на лик.

пе сни ку
ко зна
раз ве дри ти ноћ там ну што дух та ре!

ко уме
оте ра ти кра гу ја што ср це кљу је
од зо ре до мра ка, од мра ка до да на! 5

ко учи
из бри са ти из се ћа ња не гда ње да не,
очај бу ду ћих ис пред очи ју скло ни ти,
по бе ћи од пу сто ши што са да мо ри!

ка ко 10
хо ћеш да бу деш пе сник, а пре те шко ти
у пр си ма но си ти или па као или не бо!

по зи ву
се ћа њем ве ран, тр пи без стан ка!
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ку да?
ка да без стан ка око ло ју рим,
при ја те љи ме пи та ју, ку да?

Бо ље пи тај те облак с не ба,
бо ље пи тај те та лас с мо ра

ка да их сил ни го спо дар 5
ви хор про го ни та мо-амо.

ни облак ни та лас не зна ку да,
ни ја ку да ме очај но си.

Са мо то знам, то раз у мем,
да пред ње зи но ли це не смем 10

и да кут ка на зе мљи не ма
где бих ту пат њу за бо ра вио!

Со нетни венац
1.

Твој пе сник нов Сло вен ци ма ве нац ви је,
из пет на ест со не та та ко ти га пле те
да „ма ги стра ле“, пе сма три пут пе ва на,
свих дру гих склад у се би по ве зу је.

Из ње га из ви ре, у ње га се опет сли ва 5
уза стоп це пе сма сва ко га со не та;
иду ћа по чи ње на кра ју прет ход не;
пе сник је јед нак са пе са ма вен цем:

Све ми сли из ви ру из љу ба ви јед не,
и где су но ћу у сан уто ну ле, 10
бу де се кад зо ра опет ноћ ода гна.

Ти си жи во та мо је га ма ги стра ле,
од зва ња ће из ње га, кад већ не бу де ме не,
спо мен на мо је ра не и тво ју хва лу.

2.
Спо мен на мо је ра не и тво ју хва лу 15
од зва ња ће Сло вен ци ма у бу ду ће да не
кад ра ни гроб ми по кри је ма хо ви на,
по спе у ње му са да шњи бо ло ви.
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охо ле као ти де вој ке ле пе
кад бу ду слу ша ле тих пе са ма гла се, 20
зба ци ће са ср ца гво зде не обру че,
вер ну ће љу бав по што ва ти ви ше.

Вре ме ће се крањ ци ма раз ве дри ти,
леп ше ће им зве зде сја ти не го са да,
слав ни је пе сме би ће им пе ва не; 25

ипак ће мо жда и ове оста ти
међ’ њи ма, јер њи не кру ни це ми ле
из са мо га су ср ца ис кли ја ле.

3.
Из са мо га су ср ца ис кли ја ле
ко је већ ћут ке не мо же сно си ти бо ле; 30
јед нак сам пе сни ку што је ле о но ру
ести јан ку пе сма ма уз но сио.

Иако уста не спо ме ну ше љу бав
што му је мра чи ла мла до сти зо ре,
што ни у на ди пот по ре не на ђе, 35
пе сме су кри шом о њој го во ри ле.

Ва тра се же ља у ме ни не сми ру је,
иако на де твој по глед у ср це не ули ва,
страх да те не увре дим је зик ми ве зу је.

Гор чи ну од ко је се ср це већ не од ма ра 40
и ње го ве тај не че жње от кри ва ју
ро сно ра сцве та не ру же по е зи је.

4.
Ро сно ра сцве та не ру же по е зи је
от кри ва ју што се у гру ди ма скри ва.
Ср це ми је по ста ло врт и њи ва 45
где љу бав са да се је еле ги је.

Њи но сун це си ти. у про зо ру ку ће,
по зо ри шту, шет њи, ти љу ба ви зра ко,
не да ми те на ћи усуд зао,
ни ти где се ко ло игра чи ца ви је. 50

ко ли ко пу та ме гра дом го ни
же ља да те ви дим; а не ука же се
ме ни ли це ле по те же ље не.
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у са мо ћи ми из очи ју су зе те ку,
за то пе сме те би у част ис пе ва не 55
ни су из кра ја у ко ме сун це си ја.

5.
ни су из кра ја у ко ме сун це си ја,
где тво је ми ло око се об зи ре,
где све бри ге у по гле ду не ста ју тво ме,
где за бо рав се свих бо ло ва пи је; 60

где се ра дост по обра зу раз ли ва,
где гнев се сти ша ва су ко ба уну тар њег,
где пе сма из ср ца пу но га из ви ре,
слат ки склад где се у ср цу ра ђа.

Где оро ше не ро сом љу ба ви чи сте, 65
пле ме ни те, ле пе кли це кре ну
као кад дах про лећ ни ли шће бу ди,

ни су оту да пе сме што те бе сла ве,
про ле ћа ова квог срећ на, бла го дар на
не до стајô им је све вре ме дах бла ги. 70

6.
не до стајô им је све вре ме дах бла ги
од те бе, дра ге де вој чи це гор де;
ни је си ро ти ца ма до нео ми лих
по хва ла ко је би их ожи ве ле.

Би ле су у стра ху да ћеш их ти и ле пе 75
Сло вен ке вич не не мач ко ме збо ру,
за то што су са род ног пар на са,
са пре зи ра њем мо жда до че ка ти.

Му зе на ше, јад ни це на пу ште не,
за бо ра вље не су, са ме, ту го ва ле, 80
са мо је ту ђин ке крањ ски свет по што вао.

Цве то ви на ше по е зи је су би ли
до сад врх гле че ра ру жи це рет ке,
око њих се ди за ле ли ти це чвр сте.

7.
око њих се ди за ле ли ти це чвр сте. 85
као не кад око ор фе је вих звон ких стру на,
ко ји ма се на ро ди су ро ве Тра ки је
око ло Хе ма, Ро до па пре да до ше.
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не ка би нам се не бо сми ло ва ло
да рас кра ви си но ве на шег кра ња, 90
крањ це и Сло вен це све што год их је,
нек би с род ном пе смом по сла ло ор фе ја

да ср ца рас плам ти за част до мо ви не
и раз ми ри це сти ша ме ђу на ма,
сје ди ни опет сав род сло ве нач ки! 95

Да би од сла сти ње го ве по е зи је
сав раз дор пре стао и раз ве дрио се
хлад ни за ви чај ср ди тих олу ја.

8.
Хлад ни за ви чај ср ди тих олу ја
бе ху нам по кра ји не, от ка ко, Са мо, 100
твој дух умре, от ка ко над тво јим гро бом,
од уну ка за бо ра вље ним ве тар бри ше.

при ста ле су нам пра де дов ске сва ђе
с пи пи но вим јар мом роп ска пле ћа;
отад је ди но кр ва ве бу не зна мо, 105
бор бе Ви тов ца и раз бој ни штва тур ска.

про шла су сре ће и сла ве вре ме на
јер ве ли ка де ла ни су их бу ди ла,
умук ну ли су пе сме слат ки зву ци.

оне што их не уни шти моћ вре ме на, 110
ру же што нам ра сту на мла дом пар на су,
уз ди са ји су, су зе од га ји ле.

9.
уз ди са ји су, су зе од га ји ле.
ове не жне цве то ве са мо га пар на са:
су зе из вре ле љу ба ви пре ма те би, 115
из до мо вин ске љу ба ви су ли ле.

Бол на по ми сао да Сло ве нац ми ле
не во ли мај ке ко ја се у њ узда,
да ти не мо жеш за во ле ти ме не,
гор чи ном су ми на пу ни ле ср це. 120

Из же ља мо јих и вре лог че зну ћа
да се са тво јим мо је име сла ви
по ни кле су те род не пе сме ми ле.
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Же ља да Сло ве ни ју про бу дим це лу,
да нам се по вра те ча со ви сре ће, 125
да ле су сна ге ра сту им не ве се лу.

10.
Да ле су сна ге ра сту им не ве се лу,
ко што ра на ру жа ра сте за ве де на
мла дим фе бру ар ским сун цем што снег кра ви
ако дан-два јој се осмех не ве се ло; 130

али обо ри жа ло сну гла ву све лу
чим ма гла бу ром до гна на до ле ти,
и из не бе са пад не отров на сла на,
по кри је снег го ре и по ље це ло.

Си ја ло је сун це пре ле по га ли ка, 135
по гле да твог сам пио зра ке ми ле,
цве то ви љу ба ви су кли це по мо ли ли.

Сун ча ни њих су пре ва ри ли зра ци,
на пу ште не су на зи ми оста ле,
там них ча со ва су их са ти ра ле си ле. 140

11.
Там них ча со ва са ти ра ле су си ле
све да не пе сни ка што ти те пе сме пе ва;
очај, гну ша ње су га ско ви тла ли,
ери ни ја ма сви ма је пле ном био.

ко што орест у хра му Ди ја не ми ле 145
по вра ти опет здра вље ду ше сво је,
та ко би се ме ни од тво је љу ба ви
гру ди сти ша ле, раз ве дри ло ли це.

не ста ло је тих крат ко веч них сно ва,
би ло је це ло на да ње му ња бр за 150
што мрак мр кли јим чи ни ка да згу сне.

ота да ни је већ ср це ра до сно би ло;
ка ко би он да пе сме би ле ве дре!
Гле, за то је бле до њи но цве ће све ло.

12.
Гле, за то је бле до њи но цве ће све ло. 155
и рет ко и сла бач ко, бес по моћ но;
та ко зи до ви ма раз ва ли не пу сте
ра сте по не кад цве ће не ве се ло
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ко ме гу стиш ко при ва со ко ве си ше,
и тма ди вљег би ља та мо кли ја, 160
али да га ко у ку так зе ле на вр та
пре са ди, сме ста би цве та ло ве се ло.

Та ко би крај те бе, кра љи це мог ср ца,
крај сун ца сво га, до био и цве ће
по е зи је сна гу да буј но ра сте; 165

ако же лиш да леп ши свет раз ви је,
ра до сно уве ле гла ви це да диг не,
очи ју им сво јих по шљи зра ке ми ле!

13.
очи ју им сво јих по шљи зра ке ми ле,
дај да ти гле дам све тлост зо ре с ли ца! 170
Са мо њој је та ме кра љев ство по кор но,
са мо њу слу ша ју си ле ви хо ро ва.

Те шких бри га ће лан ци по пу сти ти,
спа шће око ре ло же ле зо њи но,
с ми ло сти вом тво јом по мо ћу бла гом 175
за це ли ће се све њи хо ве ра не.

Раз ве дри ће ми се опет мрач но ли це,
за зе ле не ће опет у ср цу на да
и усти ма ће пру жи ти слат ке ре чи;
по но во ће опет ср це ожи ве ти, 180
ра шће у ње му цве ће пе са ма ве дрих
и ве се ли је ће кру ни це отва ра ти.

14.
И ве се ли је ће кру ни це отва ра ти,
као ру жа кад про ђе зи ма љу та
и про ле ће опет чи ни сво ја чу да 185
ра си па ју ћи др ве ћем цве ће бе ло,
и то пло сун це ма ми на по ље пче лу,
па стир ру ме ну зо ру до че ку је,
у жбу њу сла вуј по но во би ли ше,
ра дост прх не пре ко при ро де це ле. 190

о, знам, ни су до стој не та кве сре ће,
од стра ха да ти до сад не не би
би ле пе сме ове, ср це ми стре пи.

не ка ми лост тво ја оба сја бар пе сме
ко ји ма, да убла жи ра не љу те, 195
твој пе сник нов Сло вен ци ма ве нац ви је.
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15.

Ma gi stra le
Твој пе сник нов Сло вен ци ма ве нац ви је,
спо мен на мо је ра не и тво ју хва лу,
из са мо га су ср ца ис кли ја ле
ро сно ра сцве та не ру же по е зи је. 200

ни су из кра ја у ко ме сун це си ја;
не до стајô им је све вре ме дах бла ги,
око њих се ди за ле ли ти це чвр сте,
хлад ни за ви чај ср ди тих олу ја.

уз ди са ји су их, су зе од га ји ле, 205
да ле су сна ге ра сту им не ве се лу,
там них су ча со ва са ти ра ле их си ле.

Гле, за то је бле до њи но цве ће све ло,
очи ју им сво јих по шљи зра ке ми ле
и ве се ли је ће кру ни це отва ра ти. 210

* * *

5

10

Било је, Мојсије, теби поверено
на род је вреј ски у ка нан да од ве деш; 
до ђе ли срећ ни, до ђе ли час зао,
ти си је ди но ту бри нуо бри гу.

Из да ле ка кад спа зи зе мљу обе ћа ну, 
ду го че ка на ра дост се по ја ви
и на гра ди те за пу те пу не тру да, 
пре ста да ку ца ср це об ра до ва но.

Да ми ло шту тво ју опе вам и ле по ту, 
мој је по зив и де ло је ди но 
док ме у та му гро ба не по не су;

смед нем ли гле да ти тво је ли це ми ло, 
за жа ло сне но ћи и са мот не да не 
би ће ми да та на гра да не из мер на.

* * *
Очи су ми на њој у девојака колу, 
уста говоре једино њој хвале,
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ру ке мо ра ју име да јој пи шу,
но ге са мо за ње ном сто пом иду.

За бра нио сам им: слу ша ли по гле ди, 5
уста спо ми ња ла ни су ли ка ле пог,
сми ри ле се ру ке, рав на ле се но ге
по оном што ру ке, уста, очи чи не.

у за блу ди овој, без на да ња на љу бав,
ко ја у ср цу не ће да се уга си, 10
та ко сам јој се ду го опи рао.

не слу ша ју ме ми сли, же ље вре ле,
др ве ће, ку ће, ре ке не мо гу им
пу та до ње ни ка ко пре пре чи ти.

* * *

5

10

Када ученост лекара докучи
да смрт ни је мо гу ће от кло ни ти,
не бра ни је ло же ље но и пи ће,
бо ле сни ка ви ше не му чи гор чи на ма.

Сна га олу ји не кад је пре ве ли ка, 
и ја рост јој се ни ка ко не сти ша ва, 
куд год вал по не се чун, очај нич ки 
бро да ре ве ру ке пу сте га да ле ти.

не ћу те већ пи ти, гор ка ку по су за! 
по гле ди, ми сли и же ље ва тре не, 
осло ба ђам вас, јер се не на дам здра вљу.

Иди те ку да вас ва зда жуд ња ву че, 
опи јај те се слат ким отро ви ма,
ко ји ће ми ср це че жњи во ра зо ри ти.

* * *

5

Отвориће се небо о судњем дану
иза бра ним, сјај не ба не ис ка за ни,
сву сре ћу ће осу ђе ни угле да ти,
ко ји бу ду на ле ву стра ну ста ли.

Тај по глед ће ви ше но ла во ви за па ље ни, 
све аве ти пу ште не из па кла
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упла ши ти их, њи ме про го ње ни
ми ра не ће на ћи у веч ним му ка ма.

очи ње не љу ба вљу осве тље не
сме ја ле су се усу срет во ље но ме, 10
био сам све док сре ће им не из реч не;

пред оком ми у нај скро ви ти јем ку ту
тај по глед леб ди, не у мор но ме го ни
бес крај ном ста зом у по но ре оча ја ња.

Спо мен на андреја Смо леа
Цр не те зе мље по кри ва бу се ње
у ти хом гро бу, наш бра те ан дре ју!
Вин це злат но нам се у ча ша ма сме је,
у спо мен те би пи је мо га сад.

Збра ни при ја те љи пи је мо у спо мен 5
на тво је ве дре и жа ло сне да не;
ус то здра ви це ова кве пе ва мо:
да ни је не сре ћан ко у гро бу ле жи.

ле па спо ља шност би ла ти је да та,
би стар ум, бо гат ство имао си, 10
бо ље га ср ца не има де Љу бља на,
ка ко си за сре ћу љу ди зго ре вао!

крат ко су си ја ле зве зде сре ће,
у сно ви ма те слат ким љу ља ла на да;
гнев си ис ку сио уде са зло тво ра, 15
ра но оку сио отро ве жи во та.

За дру го га се уда ла де вој ка
пре ма ко јој си љу бав осе ћао;
по го ди ла бо гат ство не сре ће стре ла,
у оча ју крањ ски ти на пу сти крај. 20

Ви де не мач ку, Фран цу ску, ен гле ску,
ви де Швај цар ске ви со ке пла ни не,
ита ли јан ско ја сно не бо ви де;
сре ће ра ње но ср це ти не на ђе.

Ви де ка ко се свуд за но вац гра бе, 25
ка ко злат но ме кла ња ју се бо гу;
а где си брат ства ви део ол та ре?
ку ћи по но во до ђе очај на ср ца.
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ни је мо гла умре ти ста ра Си би ла
док јој гру мен род не зе мље не до не ше; 30
јед на ти се је же ља ис пу ни ла:
у род ној гру ди да ти те ло ле жи.

у Сло ве ни ји, у зе мљи пре дра гој,
ко ју си увек све срд но во лео,
у ко јој су пре ци на ши сла ви ли се, 35
а ко ја сад за нас је два гроб да има.

по кри вач зе мљин чо ве ку ни је те жак,
ње на моћ у се бе упи ја га сва;
куц ни мо се, бра ћо! још се вин це сме је,
ду го не ка жи ви спо мен на Смо леа! 40

Здравица
ло за је опет ро ди ла,
при ја те љи, вин це нам слат ко,
ко је нам про бу ди жи ле,
раз ве дри ср це и око,
ко је по то пи 5
бри ге све,
бу ди на ду у са мрт ним гру ди ма.

ко ме ће мо пр во ве се лу,
бра ћо, здра ви цу др жа ти?
Бог не ка зе мљу на шу, 10
Бог нек сав свет сло ве нач ки жи ви,
бра ћу сву,
што нас је
си но ва Сла ви је ма те ре!

не ка уда ри гром с обла ка 15
и ду шма не ро да на ше га!
Сло бо дан као не кад пра де дов ски
нек опет Сло ве на ца бу де дом;
нек смр ве
њи не ру ке 20
лан це ко ји их још сте жу!

Је дин ство, сре ћа, сло га
не ка нам се опет вра те!
Што год је у Сло ве на де це,
сва не ка се за ру ке узму! 25
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Да власт
и с њом по част
бу ду нео гра ни че на на ша сво ји на!

Бог не ка жи ви вас, Сло вен ке,
пре ле пе, бла го род не цве то ве! 30
не ма де во ја ка та квих
као што је мо ма на ше кр ви;
не ка си но ва
по род нов,
ваш, бу де не при ја те љи ма страх! 35

Мла ди ћи, сад се пи је
ва ма у здра вље, ви на до на ша!
Љу ба ви за до мо ви ну
нек вам ни је дан отров не уби је,
јер по сле нас 40
и вас ће
вре ме по зва ти да је хра бро бра ни те.

не ка жи ве сви на ро ди
ко ји че зну да до че ка ју дан,
да, ку да год сун це иде, 45
сва ђа из све та бу де прог на на,
да зе мљак
бу де сва ки сло бо дан,
а по ме ђаш са мо су сед, не ду шман!

на по слет ку још, при ја те љи, 50
ча ше за се бе диг ни мо,
ко ји смо се збра ти ми ли за то
што до бро у ср цу ми сли мо.
Мно га ле та
не ка жи ви 55
Бог све до бре љу де ко ли ко год нас је!

крштење на Савици
увод

Ваљ хун, кај ти ма рев син, бој кр ва ви
већ ду го би је за хри шћан ску ве ру,
аве ре ли је и Дрох от пор му већ не да ју;

свр шен је њи хов и још мно гих дру гих
жи вот, крв по кра њу, ко ро та ну 5
про су та на пу ни ла би је зе ро.
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Тру не по по љу у бо ју уни ште на
че та хра брих вој во да и њи ни вој ни ци,
сам Чр то мир се с ма ло љу ди бра ни.

Во ју је нај мла ђи ме ђу ју на ци ма 10
за ве ру пре да ка, ле пу бо ги њу Жи ву,
за Чр те, за бо го ве из над обла ка.

С они ма што се још др же кри ве ве ре
бе жи чак у Бо хињ, Би стрич ку до ли ну,
у твр ђа ву зи да ну на си вој сте ни. 15

Још и дан да њи ви диш раз ва ли ну
ко ја се ај дов ски Гра дец зо ве,
у њој гле даш Чр то ми ро ву сво ји ну.

Де вет пу та ве ћа их оп ко ли го ми ла
и вер не свуд око ло по ста ви стра же, 20
искру на де им на ту ђу по моћ узме;

ви со ке ске ле по ди же она мо,
зи ди не пот ко па ва, вра та усе ца;
не до ко па се оних у твр ђа ви.

Шест ме се ци ква си тле кр ва ва ре ка, 25
Сло ве нац већ ни шти Сло вен ца, бра та –
ка ко је стра шно сле пи ло чо ве ко во!

кад ни су мач, се ки ра и ло па та
мо гле ни ка ко глад не по бе ди ва
пре ти да отво ри град ска твр да вра та. 30

Да ље Чр то мир од њих не кри је бе ду,
ове ре чи са бра ним ре че дру го ви ма:
„не мач, ис те ра ће нас удес зао.

Са мо ма ло вам хра не, бра ћо, чу вам,
бра ни ли смо се ду го без по мо ћи, 35
ко хо ће да се пре да, не бра ним му,

ко од вас хо ће да до че ка там не зо ре,
да жи ви роп ске да не, јед на ке но ћи,
не бра ним, са мо нек са че ка до су тра.

по зи вам со бом дру ге од вас, ју на ке, 40
чи ја ра ме на не ће да се по гну;
ноћ је там на и гром обла ке тре се,

ду шма нин ће у сво је ко ли бе по ћи;
ма ло има та мо до гу сте че сте,
мо ћи ће мо је се но ћас до гра би ти. 45
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Нај ви ше све та при па да де ци Сла ве,
та мо ће мо где ње ни си но ви
сло бод но би ра ју ве ру и за ко не.

ако ли бо го ви смрт по ша љу на ма,
ма ње је стра шна ноћ у зе мљи цр ној 50
не го роп ски да ни под све тлим сун цем.“

ни је дан га не на пу сти у тој му ци,
ћут ке сва ки сво је оруж је узме,
не би ни јед ног стра шљив ца међ’ њи ма;

али ка ко се отво ри ше вра та по че кла ни ца; 55
Ваљ хун их ту са свом оп ко ли си лом.
И он се на дао да они спа ва ју,

сми шљао зи ди не гра да да пре пу же
и из не на да на њих да на ва ли.
ка да се ви хор нај же шћи по ди же, 60

стра жа крај вра та у по моћ за ку ка,
и лом по че, чо век за чо ве ком па да.
ко што се бу ји ца за по пла ве сру чи,

са стр ма бр да у до ли не јур не,
но си буј ним та ла сом на што на и ђе, 65
не устук не кад јој се што ус про ти ви

и не по чи не док јаз не про ва ли,
та ко се ба ца Ваљ хун на па га не.
не по пу шта док по след ња ка пља

не ис те че, до кле још ко ди ше 70
ко ме је ве ра би ла из над све га.
кад зо ра за си ја на го ми ле ле ша,

ле же ко за же тве хељ де и пше ни це
што лег ну ку пе сно по ва њи ва ма.
Ви ше од по ла ле жи и хри шћа на, 75

међ’ они ма што су па ли за ку ми ре,
Ваљ хун уза луд тра жи мла до ли це
оног ко крив је за стра шни по кољ овај. –

Струнама
За бру ји те ми ло, стру не,

пе смо бла го за ту гуј,
ср ца пат ње са кри ве не

об ја ви њој су ро вој:
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ка ко бле ди ли це мо је 5
и очи ју га сне плам,

ка ко из њих су зе те ку
што их љу бав про ли ва;

ка ко ср це коп ни због ње,
же ља бу ди уз ди сај, 10

од ве се ља ка ко бе жи
а о сре ћи ма ло зна;

ка ко со бом свуд ме во ди
куд год кре не ње зин лик,

ка ко цвет на ње на сли ка 15
у ме ни је сва ки миг:

и ка ко би њој у сла ву
од зва ња ле цео век,

ско ро ли се не сми лу је
за ћу та ће за на век. 20

Ви ова кве ту жба ли це
од не си те, стру не, њој,

не ће те ли умек ша ти
ср це ње но су ро во.

Мор нар
не вер ни це, да си здра во!
Чун иде по ме не пра во,
по ла ска час је ту.
Ти зе мљом мир но хо ди,
мо ја на да оде по во ди:  5
на ђох те не вер ну.

Бог ми је за кле тву слу шо:
пре бих из гу био ду шу,
но да из не ве рим.
Де сни цу си ми да ла, 10
пред Бо гом обе ћа ла
во ле ти ме ср цем свим.

Мо ра ши ро ка це ста
во ди ла ме је у ме ста
где су ле пе цу ре све; 15
ни не жност ли ка ни гла са,
ни снег бе ли њи на ста са
за ве ли ни су ме.
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опет су се је дра бе ла
од ју жња ка на пе ла, 20
по вра ти ла ме ту;
љу бав мо ју, мо је зла то,
на шао сам уда то,
на шо пат њу ве ли ку.

Ра зап ни мо опет је дра, 25
дај мо се мо ру на не дра,
ви дик је та ко чист!
од мо ра шта че ка мо,
ми мор на ри до бро зна мо,
де вој ке дру ги су лист. 30

Мор нар се не бо ји гла са
бу ре, ни гро ма та ла са,
пред смр ћу не дрх ти вас.
Сва се ћа ња мо ре спла ви,
је ди но пат ње љу ба ви 35
бу де се сва ки час.

Бар ка се уда ља ва,
не вер ни це, бу ди здра ва,
же лим ти сре ћа сто!
Ти зе мљом мир но хо ди, 40
мо ја на да оде по во ди,
је дри мо са мо за њом!

Железничка пруга
„Ско ро ће же ле знич ка пру га,

дра га, већ се ра ду јем њој:
из Љу бља не у ме ста дру га

прх ну ћу ко птич ра до сно.“

„ако ће ско ро до ћи та це ста, 5
по ве ди ме, ми ли мој,

да по гле дам ту ђа ме ста
по свој зе мљи ши ро кој.“

„Сам ћу ја же ле знич ком пру гом
во зи ти се, што ћеш ми ти; 10

дру гу ћу у сва ко ме ме сту
за тре ну так љу би ти.“

„Те би на пу ту ја не сто јим
ни у Беч, ни Гра дац и Трст,



195

________    Словеначки песници   ________

а ти ме не пу сти на ми ру, 15
пет их имам на сва ки прст.“

„охо ле сте ви кра њи це,
Шта јер ке ми ле, зна се већ,

Трст де вој ке има бо га те,
а ле по оде ве не Беч.“ 20

„ни је сва ки пре ва рант за нас,
по ште не смо кра њи це ми,

ми же ли мо би ти вам же не,
не дра га не на је дан миг.“

„а ви би сте му жи ће хте ле 25
ко ји у јар му сав су век,

ма гар це веч но упрег ну те
и јад ни ке до сад не.“

„пе ва чи ца ма те бе ву че,
по дра жа ваш им као кос! 30

Стра ћи ћеш у све ту нов це,
до хра ма ти ку ћи бос.“

„Ја ћу по ћи чак у Бр но,
Је вреј ке љу бит кр ште не;

и до би ћу уз же ну цр ну 35
но ва ца на ме ри це.“

„а ја ћу му жа ода бра ти
од ста ра ца ов да шњих,

има ће нов ца као пе ска,
чу ва ће ме не и дом тих.“ 40

„Же не ја за тва рат не ћу,
стре пет не ћу над њом, не,

жи ве ћу од ње не рен те,
ко птич без бри ге ика кве.“

„Ја ћу ићи у хла ча ма, 45
сво га нов ца го спо дар,

по зи ва ћу на руч ко ве,
ко га – то је мо ја ствар.“

„по ва здан ће бла го ва ти,
но ћу ка шљат ста ри створ, 50

од ку ће те оте ра ти
ако му не уго диш што.“

„а Је вреј ка је пре пре де на,
кад у ру ке пад неш њој,
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не на дај се од твр ди це 55
до ли чор би не сла ној.“

„Ти он да ме ни бу ди вер на,
је ди ну те бе љу бим ја,

још је да ле ко же ле зни ца,
већ ти ме ни ру ку дај.“ 60

„не вер на те би не ћу би ти,
а и ти, дра ги, зрео си сам,

и ка да до ђе же ле зни ца,
да ми не ћеш уте ћи, знам.“

„Во ди ћу те њом ко же ни цу 65
чак у Беч и Гра дац и Трст,

по ка за ћу сви ма кра њи цу,
не уме ша ли ђа во прст.“

„ако нам се то и до го ди,
ти ме, дра ги, по при че кај, 70

муж нај ма ње у пу ту тро ши
ка да је са же ном, знај.“

не вен ча на ма ти
За што ли ћеш ти на све ту,
де те ле по, ми ло де те,
ме ни мла дој де вој ци,
не вен ча ној ма те ри?

отац ме клео, ту као, 5
ма ти пла ка ла, ху ка ла,
ро ђа ци ме се сти де ли,
ту ђи се на да мном сви да ли.

он ко ји бе ше дра ги мој,
он, пра ви, је ди ни отац твој, 10
оде куд га во ди оч ни вид,
те бе и ме не ње га је стид.

За што ли ћеш ти на све ту,
де те ле по, ми ло де те!
ал’ би ло же ље но или не, 15
ја свим ср цем сво јим во лим те.

Ја увек ви дим не бо и дан
кад у тво је зе ни це по гле дам,
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кад се уми ља то на сме шиш ти,
све што сам про па ти ла, за бо ра вим. 20

ко бри не о пти ци не бе сној
нек срећ ним учи ни жи вот твој!
Би ло же ље но де те ил’ не,
свим сво јим ср цем во лим те.

Јеврејка
Сто ји ле сце, мо рав ски град,
ле пих де во ја ка ту је сад,
и Је вреј ке јед не ви диш лик млад.

Све хри шћан ке у то ме кра ју,
и трг и храм по ха ђа ју, 5
на раз го вор с дра гим ста ју.

а ро да авра мо ва кћи
по ва здан у ку ћи се ди,
међ љу де рет ко из ла зи.

До шао је опет су бот ни дан 10
од хри шћа на не по што ван,
од вер них Је вре ја пра зно ван.

ка ко је да ле ко храм њи хов,
до под не не на пу шта дом,
по под не го во ри оцу свом:  15

„од се де ња сам вам бо ле сна,
оче дра ги, хте ла бих ја
про ше та ти се ма ло кроз гај!

Та мо ле пе цве та ју ру же,
ве дре пти це пе ва ју, кру же, 20
и ср не па су, ни су су жне.“

ка да је у град ски до шла гај
ле па де вој чи ца је вреј ска,
сре те мла ди ћа хри шћа ни на.

За бе ле је ру ке узео, 25
за гр лио, ср цу при вио
и го во ри ти по чео:

„Да све љу де мо рам во ле ти,
мо ја ве ра то ме на у чи,
во ли ли ме не је вреј ска кћи?“ 30
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отр же му бе ле ру чи це,
очи јој се су зом на пу не
па из го во ри бе се де те:

„ако ме во лиш, то ни је грех,
али ти знаш и раз у меш:  35
оже ни ти се мно ме не смеш.“

И ту жна је ку ћи уте кла,
Бо гу се ја да ла и ре кла
да ни је ње не ве ре, по ре кла.

Њу гај опет кат кад до че ка: 40
ве ра јој је би ла пре пре ка,
са мо љу бав ни је пре се кла.

Љубав ни лек
Дра го ме во ље на, ле по те цвет,
умре на пу нив ши тек осам на ест.

оста ти ве ран мла дић обе ћа,
шест ме се ци пла чућ ноћ и дан.

пла као, уз ди сао као рет ко ко, 5
од ла зио стал но на ње зин гроб.

а ма ти га те ши и го во ри:
„Ја има три бра та, ти уја ка три.

Тр го вац имућ ни пр ви ми је брат.
Сре бром и бла гом он ми је бо гат. 10

Ве сео пу ту је из гра да у град,
да те со бом во ди, он је рад.

по ђи ка ње му, оби ђи свет,
у све ту сре шћеш мно ги ле пи цвет.

ум ни је, бо га ти је, леп ше ти 15
ви де ћеш, за бо ра ви ти ње зин лик.

Или, бу де ли тај лек уза ман,
на траг до ђи за го ди ну и дан.

у ма на сти ру ми је дру ги брат –
твој дру ги ујак учен је опат. 20

опат и мо на си, уче ни свет,
за це ло ће ти на ћи ср цу лек.
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Са мо ћа, пост, уче ност и псал тир,
по вра ти ће ти по но во мир.

али бу де ли тај лек уза ман, 25
на траг до ђи за го ди ну и дан.

Мој тре ћи брат је вој ни по гла вар,
опет до ђи, он ће пред у зе ти ствар.

над ср цем има пре ве ли ку власт
дра га на вој ни ка, сла ва и част. 30

пре не го што про ђе го ди на и дан,
у вој сци ћеш би ти, си не, из ви дан.“

Да ни куд не по ђе чи нио је све,
па нај зад по пу сти мол би ма те ре.

у свет тр го вац по ве де га већ, 35
зла та и сре бра за њег не жа лећ.

И по ђе с њи ме из гра да у град,
мо ли га, го ни, да се раз га ли млад.

Да ле ки му је по ка зао свет,
во дио га ме ђу де во ја ка цвет. 40

Бо га тих ви де, ум них, пре ле пих,
не за бо ра ви дра ге сво је лик.

И ка да про ђе го ди на и дан,
ма те ри се по вра ти бо ле стан.

И по но во гроб по се ћу је њен, 45
пла че и уз ди ше још не у те шен.

по ђе у ма на стир где ма те рин брат,
а ујак ње гов учен је опат.

Во дени дух
увек се сла ви ле ле по том Љу бљан ке,
али од ур ши ке не бе ше ни јед не
у ње ној мла до сти де вој ке ни же не
ни леп ше, ни оку ви ше оми ље не.
Што је ме ђу зве зда ма пре све тла Да ни ца 5
ур ши ка бе ја ше из међ ле по ти ца.

Мно гих де во ја ка, мно гих мла дих же на
по тај ном је су зом око про пла ка ло,
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јер ни јед но ср це њој зи не одо ле,
али њој још увек све то бе ше ма ло. 10
Мла ди ће око ло на де се так вр ста
око сво га хте де да окре не пр ста.

Зна ла је обе ћа ти и зна ла од ре ћи,
зна ла би ти и љуп ка и над ме на,
мла ди ћа за не ти, уго ди ти ста ром, 15
на лу кав ство и под ва лу увек спрем на;
за нос љу де ву кла, сад овог сад оног,
али сре те нај зад и се бе до стој ног.

на Ста ром тр гу под ли пом зе ле ном
не де љом по под не љу ди се ве се ле, 20
игра се уз зву ке тру ба, ви о ли на,
мла ди ћи, де вој ке, из Љу бља не це ле,
али кра љи ца њи на, ур ши ка строј на,
јо ште за и гра ти ни је би ла вољ на.

Зо ву је, али она сва ко га од би ја, 25
игру од ла жу ћи, сва охо лост су шта,
увек све но ве из го во ре тра жи,
а сун це за ла зи и су тон се спу шта;
тек ка да се дам из би ло је са ти,
за игру се она по че при пре ма ти. 30

И кад се оба зре да игра ча на ђе,
угле да за сто лом не ка квим ју на ка,
под сун цем не мо жеш на ћи му јед на ка,
с њи ме би ра до за и гра ла сва ка, –
и да би у игру он са њо ме кре но, 35
ур ши ка га гле да то бож за љу бље но.

Тад јој мла дић при ђе и ре че ова ко:
„Да ли би са мном по и гра ти хте ла?
Та мо чак где се Са ва с Ду на вом сре ла,
о ле по ти тво јој чуо сам не дав но. 40
ур ши ка због те бе до шо сам ова мо,
ур ши ка ле по то, хај де да игра мо!“

То ре кав мла дић се до зе мље по кло ни,
а ур ши ка див на осмех ну се слат ко:
„Че ка ла сам те бе до ово га тре на, 45
ни сам за и гра ла с дру ги ма ни крат ко,
за то дај ми бр зо сво ју ру ку са да,
игра се свр ша ва, а сун це за па да!“

пре кра сни је мла дић пру жио јој ру ку
и као да су обо је има ли кри ла, 50
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му ње ви то су прх ну ли по по ду,
бес те ле сна је њи хо ва игра би ла,
као да их олу ја про но си ла ко,
не ви ди се ка да но га се тла так не.

Дру ги игра чи за ста ше за ди вље но, 55
сви ра чи ма за ста де гу да ло ви то;
кад и тру ба јед на по јед на за не ми,
мла дић свим те лом за цеп та ср ди то:
„Ви о ли на, ба са, уши су ми пу не,
кад ја играм, не ка бру је дру ге стру не!“ 60

на мах су се цр ни ску пи ли обла ци,
чу ле се на не бу стра шне гр мља ви не,
чу ли се олу је стра шни ко ви тла ци,
шу ме ли по то ци низ во до де ри не,
при сут ним се ди гла ко са од ужа са, – 65
ур ши ка, ле по то, те би не ма спа са.

„не бој се, ур ши ка!“ – мла дић јој го во ри, –
„не бој се ни шта ове гр мља ви не,
ни шу ма по то ка низ во до де ри не,
не бој се олу ја ни ми ло ште њи не! 70
Бр зо са мо, бр зо, мла да се окре ћи,
бр зо, бр зо, јер нас мрак мо же пре те ћи!“

„ах, за ста ни ма ло, мој игра чу мла ди,
за мо ри се но га, да одах нем мла да!“
„ни је бли зу зе мља где још Тур чин вла да, 75
где у Ду нав би стра из ли ва се Са ва;
та ла си шу ме ћи те бе ур ши ка же ле,
бр зо, хајд’ бр зо, бр зо за вр ти се! –

То ре че и са њо ме се за ви тла
зе мље не ти чу ћи, све да ље и да ље 80
до Љу бља ни це и ње не оба ле,
и пу сти ше се на ње зи не ва ле.
Чу на ри су опа зи ли ту сли ку,
али ни ко ви ше не ви де ур ши ку.

по нов на са хра на
Био не кад млад пе сник, си ро мах а сла ван,
на пи сао мно го пе са ма, нај ви ше о дра гој,
ле пој Се ве ри, де вој ци охо ле ћу ди,
чи ју љу бав пе смом не зна де да про бу ди.
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про ле ће се пре ну ло и оба сја ло свет, 5
да ли те бе, пе сни че, ма ми у по ље цвет?
С чу ту ри цом о ра ме ну, ку да жу риш из гра да,
не пи јеш с из во ра, мо жда ту гу јеш, стра даш?

Што си за ми шљен та ко, куд за бри ну то гле даш?
Да ли ти пе сма о про ле ћу, ил’ дра гој ми ра не да? 10
Шта ми сли, ни је пе сник ни ко ме при по ве до,
док уста му бе ху не ма, а ли це бле до.

кад су га на шли, пра зна сто ји му чу ту ри ца,
крв му не кру жи ви ше од ср ца па до ли ца.
осим Бо га ни ко ни је слу тио жив 15
ко за пе сни ко ву смрт мо го би би ти крив.

Ску пи ли се на по греб љу ди са сви ју стра на,
Се ве ре, дра ге му, не ма усред све та са бра на.
Мо жда га опла ку је тај но, да је не ви ди ко;
о, те шко је ве ро ва ти, те шко, у ње зин бол. 20

но, куд то све ште ник жу ри с мо ли тве ни ци ма,
да ли још дру гу не ку са хра ну има?
За то се та ко жу ри, у се лу свад ба је,
пре ле па се го спо ђи ца Се ве ра уда је.

уве че он је вен ча, с дру штвом про свад бо ва, 25
у по ноћ ве сео кре те из дру штва ве се ла.
ка да до ђе до гро бља оста вив буч ни пир,
за чу сва ђу мр твих кроз не ми гро бљан ски мир.

пред њим се отво ри ше вра та и глас се пе сни ка чу:
„За што ме са хра ни сте у зе мљу по све ће ну ту? 30
Ја сам се сâм убио, сâм се би био џе лат
и за то је сва ђа ов де у овај по зни сат.

Да дра гој не ста нем на пут, отров сам ис пио сâм,
па ни мр тви ма у гро бу не же лим да сме там.“
от ко пан био је пе сник из гро ба су тра дан 35
и ме ђу зло чин ци ма на шао веч ни стан.

не ис тру ну ло ср це
ко па ли гроб, по след њем мр твом гра ди ли стан;
отуд лик бле дог мла ди ћа по ја ви се на дан.
ко па чи ма пре не ра же ним за ста де дах,
у очи ма гро ба ра чи тао се гро зан страх.
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Да је ле по ви со ко че ло, ка зао би свак, 5
да ни је пао по ње му не ки там ни облак;
би ла би ле па уста и лик мла ди ћев блед,
да не ути сну траг на њи ма бо ло ва ред.

Ис тру ну ло се те ло истог тре нут ка ра су,
са мо ср це не так ну то спа зи ше сви у ча су. 10
Још би је, осе ћаш у ње му још огањ сав,
ка кво бе ше док мла дић био је жив и здрав.

ко ли је мо гао би ти, ша пат се ти хи чу,
за це ло све тац кад у гро бу сав не ис тру ну.
С над гроб не пло че тад ма хо ви на ски ну та би 15
и про чи та ше што ни су до тле чи та ли,

да ту са хра њен ле жи млад пе сник До бро слав,
о љу ба ви ко ји је пе вао жи вот сав,
де вој ке охо ле и ле пе опе вао је чар
и у пе сма ма ср це пру жио јој на дар. 20

али ка да она дру го га мла ди ћа узе,
не до би ви ше ни кад ни ње го ве пе сме ни су зе.
Бо гу се ту жио ни је, кло нио се љу ди свих,
ока му не смек ша су за, смех му не раз ве дри лик.

Жи вео је од та да го то во раз у здан, 25
и без при че сти умро не ми ро по ма зан.
Го во ри ли су да стру не на кра ју и чо век свет,
твр ди ли ср це та кво да не ма створ про клет.

не ки ста рац тад ре че: „пе сни ка је ср це то,
јер да је све ти тељ ско, до сад би се сми ри ло, 30
све тост му не бра ни да стру не, ја сна је ствар,
већ за тво ре них у гру ди ма пе са ма жар.

отво ри мо му ср це, под не бом нек ле жи,
не ка ноћ јед на про ђе и још дан да на шњи,
нек дру го сун це се ро ди и дру гог да на сјај, 35
па по но во до ђи мо су тра пред гроб овај.

не ка га ла хо ри хла де, не ка па да на њ ро са,
нек сун це, ме сец, зве зде, сно ве што до сад
удах ну ше му кроз жи вот, опет му оду зму,
а оста не ли ипак – са хра ни мо га ту.“ 40

отво ри ли су ср це, ле жа ло је ноћ и дан
та ко под не бом ве дрим, а кад ми ну час ран,
кад се дру го сун це ро ди, ср це ис коп ни све
као снег, и не ма до ше шта да са хра не.



________    Десанка Максимовић   ________

204

Чита чи звезда
Иди те сви до ђа во ла
ви, ла жљи ви чи та чи
ка лен да ра и зве зда,
и вре ме на пред ска зи ва чи!
Ви му дра ци што же ли те 5
чи та ти из не бе ских зве зда
да ли сун це бла го дат но
го ди ну нам срећ ну спре ма,
или ће гнев не бе ски
до те ра ти нам олу је, 10
за су ти по ља гра дом
по то пи ти чун на мо ру,
по би ти ви но гра де.
ла жљи ви чи та чи зве зда,
иди те сви до ђа во ла! 15

Ја сам две зве зде са мо,
два ока дра ге сво је,
две све тле зве зде гле до,
и у њи ма, не ум ни сле пац,
ве дре сво је да не чи то, 20
и сун ча ну, без обла ка,
чи тао љу бав ну сре ћу.
а су зе су ми ни кле
и ка ја ње и гнев отуд,
и стид, и мо је га ми ра 25
смрт је оту да до шла.
Са мо вас две зве зде
збу ни ле сте и за ве ле
мо ју па мет ну гла ву;
и це ло га не ба зве зде 30
хо ће те да по там ни те.

Ви ла жљи ви чи та чи
ка лен да ра и зве зда,
ви вре ме на пред ска зи ва чи,
иди те до ђа во ла! 35

но во спи са тељство 
Уче ник

Што сад, – кад код нас свак пи ска ра,
сва ки по чет ник сво је књи ге ну ди,
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је дан про зом, дру ги сти хом ва ра, –
и ја у то кр до, – ко је се зно ји, тру ди,
оре ле ди ну на ше по е зи је, – 5
хтео бих ући, не ка те не чу ди.
при ја те љу, по све ти ме у спи са ни је,
ка ко и шта крањ цу пе ва ти тре ба,
ка ква се чар у про зи на шој кри је!

Спи са тељ
ако те већ пи са њу же ља ма ми, 10
мој злат ни на ук ти по чуј и уту ви,
за пи ши га до бро ти у мо зак са ми!
Да за реч тво ју код нас не бу ду глу ви,
ту ђин ских ре чи се чу вај као вра га,
и ор но на рад ти од мах при о ни. 15
нек ти про за бу де су во пар на, на га,
Ми нер ве не пи тај, већ пе вај на си лу,
пи сци ма ће би ти тво ја де ла дра га.
Хо ћеш ли да те бро је у кла си ке,
као бр ђа нин про мук ни од ви ке, 20
и сви ће мо те сла вит на сва зво на;
знад неш ли па бир чи ти ре чи као вла ће,
но ви ћеш ор феј би ти Сло ве ни ма,
унук ће ти гро бу ићи на хо до ча шће.
Да бла го на ше је зич ко пред то бом си не, 25
по ђи на ду же ван ово га гра да
до ко је на ше за ба че не ати не.

Уче ник
Зар бла го род не крањ ске ре чи зби ља,
та мо где и го во ри ти је два зна ју
па сти ри мла ди, по сто је из о би ља? 30

Спи са тељ
Та мо, у ста рих оби ча ја кра ју,
где љу ди је зи ка ро ђе ног не ква ре,
где ру жних швап ских ре чи не по зна ју.

Уче ник
Хо ће ми се у крај срећ ни, за ба че ни,
али ме страх да па сти ри, се ља ци, 35
оби ља ре чи нећ да ти ме ни.

Спи са тељ
ни ко ме, дра ги, пе че ни ћу ра ни
у уста ни су уле та ли са ми.
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Реч до вр ше ну, реч пот пу но зре лу
ниг де не ћеш под но сом на ћи, 40
ни у бр ду, ни у по љу, ни у се лу.
ослу шни обр те што та мо их има,
ле по, је дро рек не сва ко чим за у сти,
и пу ћи ће ти на мах пред очи ма.
Ту сви ју нам ре чи ле жи ко рен све штен; 45
и са мо до да ји ара, иш че, уха,
он, ов ка, овац, – и још ма ло не што,
и чвр сто сто пи, – и та ко ми све ца,
До бров ски ће би ти му ха по крај те бе,
у ко зји рог ћеш сте ра ти Сло вен ца. 50

Уче ник
о на у ка злат на! ов да шње Сло вен це
на пу штам и би ћу апо лон ко за ра,
код њих бе смрт не за слу жи ти вен це.
али ми ни смо има ли ол та ра
ни ти Ми нер ви ни ти апо ло ну, 55
ма да грч ка, ла тин ска књи га ства ра
уче ност код нас и уне се ту ђе
ре чи са њо ме, – од го нет ни ме ни
сме ли та реч са да у спис наш да уђе.

Спи са тељ
Са чу вај бо же! ни по ко ју це ну 60
је зи ка на шег њо ме не за гу ши!

Уче ник
али то чи не оста ли Сло ве ни;
сви зна мо да Ср би тур ку ју, а Ру си
та тар че, по љак уно си фран цу ски,
а Чех вр ли кат кад не мач ки му си. 65

Спи са тељ
у њи ној књи зи су ви ше ку ко ља пу па
међ ле пим сло вен ским је зи ком и чи стим,
да је ни је дан пу рист не иш чу па;
а у сви ма на шим књи га ма је ску па
по пре гршт са мо, па не ка са го ри, 70
нов Фе никс да се диг не, чист ко оку пан.

Уче ник
Што ће нам по том то зга ри ште пу сто?
Тре ба ли нам не мим на ње му че ка ти,
док но ви го вор не бу де ту ус то?
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Спи са тељ
Сло ве нач ки ће мо ку кољ ре ше та ти 75
чу ва ју ћи зр на, а што нам уз мањ ка,
сми сли ће мо са ми и то ме при до да ти.

Уче ник
Ту чуд ну сме су ста рог што оста не
и но во ско ва ног раз у ме ти не ће
Сло вен ци из ко ру шке, Шта јер ске, Љу бља не. 80

Спи са тељ
Ски та чи, ло по ви и са ми Ци га ни
има ју свој је зик; и ко на ма жи ви
наш је зик ро ђе ни мо же да за бра ни?

Уче ник
ка ко ће скит нич ко и ци ган ско шти во
пи сци ма на шим по мо ћи до и ста, 85
ако се бу де друк чи је го во ри ло?
пре ма ло по у ка др жи те се сво јих,
не за ме ри, ни тво ја реч ни је чи ста,
те за што да се ја ту ђин ца бо јим?

Спи са тељ
Чо век го во ри што му на је зик си ђе, 90
го вор, ма се та ко уха сва ког да на,
као ју тар ња ма гла се ра зи ђе;
а за у век пам ти се реч штам па на,
она иде ме ђу уче не лин гви сте, –
до каз је зич ких ле по та и ма на. 95
Сло вен ци ће чи та ти књи ге чи сте,
ако нас не хва ле, нек ме но си ђа во!
Сви ће се угле дат на крањ ске пу ри сте.
Што ви сад, на жа лост, не чи ни те пра во,
што се не сви ди ва шој глу пој ти кви, 100
по зни ће на ра шта ји на гра ди ти сла вом.

Уче ник
Мај сто ре, ужго си ми зрак но ве лу чи!
али да се сла вим до суд ње га да на,
шта пе ва ти тре ба, јо ште ме по у чи!

Спи са тељ
Хо ра ци је dul ce et uti le иште, 105
и на шем уху то се сви дет зна де,
uti le – зр но, а dul ce је пле ви ште.
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Уче ник
Ро ман се сад пе ва ју и ба ла де,
тра ге ди ја нам се та ко ђе при пре ма,
а со нет је, чу јем, оча рао мла де. 110

Спи са тељ
не ка је про кле та пе сма, нек је не ма,
ко ја се име ном сло вен ским не зо ве,
па ма ка ко ле по би ла ис пе ва на.
Љу бав опе ва пе сни ка тих ка ме на,
је зи ку и ср цу за да ју ћи ра не, 115
те гр до бе му ња нек спа ли ог ње на!
не ка Че бе ли це ба ла ду ис по га не,
да би за тр та ме ђу на ма би ла,
не ка нам и дра ме оста ну не зна не!
Да кра њи це не би из њих отров пи ле 120
љу ба ви слат ке што ср це ома ми,
и са Ју ли јом да не би па ти ле!

Уче ник
Ште та би би ло, јер сва ке не де ље
по шест пу та нам ср це пла не,
ред је ко пр ви до ђе да пр ви ме ље! 125

Спи са тељ
Ба ла де пе ва ти – мла ће ње пра зне сла ме,
ба ла да је раз врат на, са бла жњи ва,
ко не ве ру је нек ле но ру чи та!
Ро ман са је и тра ге ди ја шко дљи ва,
со не та и здра ви ца већ је си та 130
и све их мр зи Му за сра ме жљи ва.
Што ку ћи тре ба, то пи са ти хи тај,
што тре ба ста ји и њи ви и по љу,
о че му се љак ра до слу ша и пи та.

Уче ник
Бог ти пла тио! по тво јој ћу во љи 135
пе ва ти ка ко црв ре пу на гри за,
шта се чи ни да кром пир бу де бо љи
и ка ко ов це шти те се од шу ге,
ка ко из гла ве тре ба уши гна ти
и ми ше по ку ћи – не ма дру ге! 140

Спи са тељ
о, крањ ским Му за ма век се бли жи злат ни.
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Me men to mo ri
Трај ност жи во та на ше га је крат ка,
ко ли ко по зна тих за су већ ло па та,
дан-ноћ су гро ба отво ре на вра та,
ал’ тај дан ка лен дар не пред ска за!

од смр ти не спа са ва ко жа глат ка, 5
од ње нас не от ку пе хр пе зла та;
ни ти от кло ни тог ло по ва жи во та
буч на ра дост, пе сни ка пе сма слат ка.

не ка зна ко та шти ну во ли све та,
и ле ти од ве се ља до ве се ља, 10
да сва ког да на смр ти зри је же тва.

И да ће онај ком’ се пе сма ори,
у мр твач ко ме ру ху пред крај да на
ћут ке за гр ме ти: „Ме мен то мо ри!“
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ФРАН ЛЕВ СТИК

Сеничина жало појка
пред шко лом, где се сти че на у ка,
сто ји ста ра, ста ра ја бу ка.
Се ни ца сме сти ла гне здо у њу,
се ни ца пти ће из ве ла ту.
Се ни ца ују тро до ле те ла, 5
на про зор школ ски сле те ла.

Ту жна се ни ца отво ри кљун,
цвр кут се за чу пре ко ра пун:
„по слу шај ме, учи те љу ти,
зар се сме та ко чи ни ти! 10
Тво ји ме де ча ци те ра ју,
ло ве ме, жи ве ти не да ју.
укра ли су мој птич ји род,
и из гне зда вр гли за плот.
пти ћи су та мо по мр ли сви, 15
очи це све тле за тво ри ли.
Сра мо та грд на, по кор љут!
За слу жи ли су ле сков прут.
ко пти цу мо же да уби је,
у ср цу га ји ми сли зле“. 20

ка да де те хва та ме сец и зве зде
Мој пу но глав чић,
ко пи тар чић,
гле да у не бо, длан пру жа,
по ка зу је пр стом под обла ке,
пр стом по ка зу је и сме је се, 5
ме сец ви ди, зве зде бро ји.
Дир као би зве зду ле пу,
ме се цу би ли це шти по.
Скри ва ме сец лик буц ма сти,
лик буц ма сти за ма гли цу; 10
ско чи зве зда на но ге,
но жи ца ма на ста зе!
оти ма се де те к њој,
др жи ру ку пред со бом;
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тр чи зве зда и бе жи, 15
тр чи де те и хва та.
Та мо је бе ли Млеч ни пут,
злат на ко ла, злат на ру да,
а ко њи ћи
та лир чи ћи, 20
а во за чи
ба кре ња ци –
Зве зди ца се уга си ла,
пут зе мљи це окре ну ла;
ка да је на зе мљу па ла, 25
по ста зи ци ко ра ча ла,
де те хи тро ис пред ње
да јој но гу под мет не.
Зве зда бе ла се спо та че,
де те бр зо длан при ма че, 30
гра би, хва та је за ко су.
Де те не ма џе па још,
по не се је у кор пи ци,
па у ку ћи на по ли цу
на ме сти је, на да шчи цу, 35
за ве че ром да зве зда све тли
усред зи ме а и ле ти.

Живи цвет
Цве то ви ма се играш у сво јој не ви но сти,
не знаш да си ти са ма цвет
и да ниг де слич не тво јој све тлој зо ри
не ма ни го ра, ни рав ни ца, ни врт.

Из све тло сти тво је га круп на ока 5
бук ти не све сно већ у де ти ње до ба
жар пре пла ну ле ру же кад јој ла ти це
цвет но ми ри сне на осун ча ној ле ји го ре.

пр ви по љу бац
уса мљен бдим, све ћа ми го ри,
бу ка точ ко ва из мли на се чу је;
у ми ру дав но се ло и град ле жи,
по ду гој це лој ку ћи све је ти хо.
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пре дра го де вој че мо је, спи слат ко, 5
не бе ски мир нек ти је у гру ди ма!
За тво ри, дра га, бла же но око
јер ду ша мо ја бди над то бом.

по љу бих жен ско би ће но ћас пр ви пут;
сад са ра до шћу же ља се бо ри 10
да оштар мач бих до гра био ру ком
и оду шке дао оби љу ве се ља.

уз ди са ји
Злат но до ба оних да на
кад ми је си ја ла зо ра,
љу би ла ме де вој ка пр ва,
ох, ниг де, ниг де те не ма!

пи тао сам зве зде све тле: 5
где су мо је сре ће ча си?
Зве зда ми се не ода зва,
она за њих ни шта не зна.

пи тао сам, кад се ро ди
за го ра ма, бе ли да нак, 10
по днев но сам пи то сун це,
мрак ка да је за ро ми њо.

али оног бла гог до ба
кад ми је си ја ла зо ра,
љу би ла ме де вој ка пр ва, 15
ох, ниг де, ниг де већ не ма!

Две утве
До ле те ле су две утве
у је зе ро под ка мен град;
ту пли ва ју сло жно по во ди,
ве сла ју у кри стал ни хлад.

Гле дам кроз про зор две утве 5
и ср це тр не у ме ни,
об у зе то да ни ма про шлим
по ли цу про си па су зе.
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краљ у бек ству
ноћ там на, пот ко ве че лич не зво не;
гле, кроз шу му краљ бе гу нац ја ше;
из гу био вој ску, зе мље сво је,
скри ва се по шу ми ко звер пла ха.
не ма же не, кће ри ни си но ва, 5
све му узе ду шман ска се ки ра;
изба сва ка вра та му за тва ра,
пра ти о ца не ма на свом пу ту.

И уја ха у густ че стар шум ски;
коњ се тр же, не ће ни куд да ље, 10
ус тра ну зар за, уши на чу љи,
по нор ви ди пред со бом где зи ја. –
а краљ гле да, за луд од го не та,
с ко ња сла зи, ве же га за гра ну,
плашт про сти ре, на њ умо ран ле же, 15
слат ки сан га над безд ном уљу шка.

Сни ожи ве у умор ној гла ви:
кра љев ски пре сто из зе мље ни че,
и он се да на њ с ча шћу и сла вом,
бо гат, кру ни сан ко што би не ка да. 20
Ди же се над њим згра да ши ро ка,
осве тље на, бле ска ју ћи зла том,
тре мо ви се ши ре на све стра не;
спо ља се чу је стра же ко рак мир ни.

од јек ну ло до бо ша буб ња ње, 25
од јек нуо гром вој нич ких тру ба;
на ста зве кет, ма му за звец ка ње;
иде че та вој во да ју нач ких,
ме ђу њи ма кнез из ту ђе зе мље
што му хте де др жа ву оте ти. – 30
Сло мљен иде, с њим дру зи за ро бље ни,
кла ња му се, те шки мач да ру је.

За чу ле се опет тру бе гла сне
и кра љи чин лик се по ја вљу је;
с њом си но ви, с њом су кће ри див не, 35
двор кињ це ви со ке је дво ре.
Ту го спо да сва кра љу по ви че:
„Бог не ка ти сла ву веч но чу ва,
уну ци ма све тлим срећ не да не!“
Шум ве се ли дво ра на ма бру ји. 40
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у сну жи вом краљ уз ди ше: „Вла дам!
ох, сли ке сам гле до чуд но ва те,
да бе гу нац ту ђи ном се скри вам!“
у сну као је лен увис ско чи;
сво ји ма би, ру ке ши ри, па да! 45
Мач с окло пом у по нор од звек та,
коњ се ки да, пот ко ве удар зво ни,
из про ва ли је га вра ни га чу.

не при ја те љи ма
Раз мо трио сам ва ше по ступ ке,
а ћу тао ни сам, јер не умем;
за то је на ме ни ва ше про клет ство,
и срџ ба ко јом пра ти те ме.

Да је бе ло, ни сам вам ре као 5
што је там но као црн га вран;
за гла ве ши на ма ни сам тр чао,
за то вам се чи ним отро ван трн.

по по ви ма се ни сам кла њао,
ни ли це ме ру ула ги вао, 10
лу ка во га сам увек ши бао:
за то сам вам мр зак ва зда био.

Бе ду, бри гу и ва ше га же ње
и хлад но ћу и глад сам под нео,
по гу био све ве зе не ка да шње, 15
а пред ја сле ва ма не до ђох.

пред ја сле где се ду го у ха
жи во ти ња го ји и рже
и де ре се из пу на тр бу ха:
„ко ту не жде ре дом из да је!“ 20

па шче том сте ме на зи ва ли,
јер пас ваш ни сам хтео би ти,
ода свуд сте ме не пљу ва ли,
пљу вао је ваш Изра ел сав.

Изра ел с мот ка ма у ру ци 25
и са да на ме љу тит ре жи,
сви пр ва ци и њи не при ши пе тље
за жбу њем, у јар ку, за пло то ви ма.
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а ипак гла ве ни сам по гнуо
нит ћу учи ни ти то ика да, 30
и без стра ха и да ље име ну јем:
Ти си сле пац а ти ва ра ли ца.

у шу ми
у шу ми ли шће тре пе ри,
др ве ће њи ше гро за ти ха;
по гра њу мрач ни дух шу шка,
под њим мир сту де ни ди ше.

За го ру јар ко сун це ће, 5
по го ри још сто ји др ве ће;
по гра њу пти ћи сви ћу те,
по гра њу не ћу те ли сто ви.

Твој дух др во је што шу ми,
у те би што ни кад се не сти ша; 10
у сну кад око ти уга сне,
шу мећ сан у те из ли ва.

Разни гла со ви 

Глас вапијућег
За це ло већ јед ном ће до ћи час
страм пу ти це на пу сти ти,
са мрт би нам мо гла до ћи,
као ло пов се у нас уву ћи;
бра ћо, за то вас опо ми њем, 5
што је кри во ис пра ви те,
што је до бро свр ша вај те
пре но стиг ну ноћ и сту ден.

Глас ума
Гле дај са мо све та лик!
ка што де ло па ко снич ко 10
у све тло сти ја сној си ја
као зве зда што тре пе ри;
и ко ће ми ука за ти
шта да чи ним, а шта не,
шта да ве ру јем, а шта не? 15
Шта је не ба за по вест?
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Глас ду ха
не спо кој ни љу ди ви!
у ви си ну даљ ну, стр му,
у по но ра без дан там ни
ва тре но вам же ље хр ле! 20
а јед но вам тре ба са мо:
бри ни за се, бра та во ли,
диг ни га, отво ри му вра та
а су ди ја нек бу де ср це!
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СИ МОН ЈЕН КО

Ма ти
Де те си ро то и ма ло, ти,
чим ми мо жеш ти пла ти ти,
што за те бе бри жна ма ти
до сад да дох и што ћу да ти.

по сте љу сам ти сте ра ла, 5
ко лев чи цу ти љу ља ла,
пе ва ла ти, де те ми ло,
да би ми што пре за спа ло.

над то бом се че сто сви ла,
то пло Бо гу по мо ли ла:  10
оче, ода зла га шти ти,
да нам до бро мо же би ти.

Де те ма ло, упла ка но,
бу ди смер но и ва ља но,
ти ме ћеш ми све пла ти ти 15
де те си ро то и ма ло, ти.

по зив
Дра га на, по ђи са мном,
ле па је но ћас ноћ,
и свад бо ва ће мо.
Ме сец не ка ми бу де
ћу тљи вим све до ком, 5
за игру не ка сви ра
во да жу бо ре ћа
а зве зде злат не
до ћи ће у сва те;
ни чег се ни по што не бој, 10
по ђи, са мо по ђи са мном!

* * *
Ископао сам дубоку јаму 
као када је погреб,
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ка да цр ној зе мљи да мо
леш све ли у ти хи гроб.

Сву љу бав сам не гда шњу 5
за ко по и спо мен на ра не,
ка мен сам на ва лио озго,
да им не да на ви де ло.

али у по ноћ се хум ке
мр твим отво ре те ли ма, 10
ноћ ног до ба чуд не си ле
из гро бо ва их диг ну.

ноћ жи вот удо ви ма успе,
пот стак не кре та ње те ла;
бле ди ме сец ти хо си ја, 15
гле да мр твих жи ву игру.

Та ко се и ме ни ка што
ка мен са ср ца сва ли
и из гро ба ми се ја ви
сре ћа не гда шњих да на. 20

уста ну не гда шњи сно ви
и спо мен на вре ле ра не;
моћ љу ба ви не гда шње се
опет по ка же на ја ви.

 Ус кр сов ске

* * *

5

10

Слабо је жмиркала свећа, 
напољу пљусак је лио,       
нас двоје смо седели скупа, 
лепо нам је вече било.

Слат ки осме си очи ју 
го во ре из ме ђу су за,
те ло се при пи ја те лу, 
уста при пи ја ју уз уста.

на по љу је бе сне ла бу ра, 
ки ша је про зор ми ла, 
и љу би ли се нас дво је,
ле по нам је ве че би ло.

 Ус кр сов ке, I
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* * *

5

10

Мирно си ми десну дала, 
ле вом си бри са ла су зе, 
жа ло сно се осмех ну ла, 
ре кла ова кве ре чи:

„ако ме не во лиш ви ше, 
од свег ср ца ти пра штам, 
по ђи куд те ср це ву че, 
та не бра ним да одеш“.

Знам да си ми опро сти ла, 
ја се би не опра штам, 
што он да си го во ри ла, 
ја се би не опра штам.

 Ус кр сов ке, II

* * *

5

10

„Гледај звезде како блеште 
иза го ра кад се ди жу,
о љу ба ви го вор во де,
срећ но јед на дру гој треп те“.

о, тад зби ља бли ста ле су, 
ми лог сја ја не ста им;
ко тад та ко ве се ле ми
ни кад не ће би ти већ.

Хлад не ми из да љи све тле, 
без ср ца ми тре пе ре; 
зве зде ни шта не го во ре, 
зве зде ни шта не осе ћа ју!

 Ус кр сов ке, VI II

Слика
Сун це ру ме но
го ру зе ле ну
по љу би по след њи пут;
у кри ло та ме
бр да, до ли не 5
ти хо се уви ја ју.
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а на ис то ку
у си њем сво ду
ме сец по ма ља гла ву;
што ви ше зве зди ца, 10
све ја че треп ти
њи хо во љуп ко зла то.

Ве трић по пир ку је,
је зе ро љу ља,
бла го шап ће уз оба лу; 15
у је зе ру се ја то
зве зди ца огле да,
треп ти чак у ду би ни.

ноћ на је та ма
сли ка се ћа ња 20
на срећ не и ту жне да не:
зве зда ма бли ста вим,
зве зда ма жмир ка вим
ви да ни јед на ки сте.

Је зе ро див но, 25
там но ил’ ја сно,
ти ср ца сли ка си пра ва;
у те би се огле да
сва ко га да на
све тлост ми или та ма. 30

по ра стан ку
Та ман облак иза го ре
при крао се из над по ља,
над по љем са мим за стао је,
це ло не бо опа сао.

ни је то облак иза го ре, 5
ни ти је то рав но по ље:
ми сао је то жа ло сна
на сред сре де ср ца мо га.

увод
Диг ни се! за по вест ми ре че.
Ср це ми пот па де под власт
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сил не, пре не зна не стра сти,
што као жи ва ва тра пе че.

Чув ство ми се из ли у ре чи. – 5
не ста де ми цр них ја да,
про ђе страст ди вљих осе ћа ња,
ве дар мир у гру ди се де!

Слике
Ди гла се при ро да
и кре ће се жи ва;
зна на по ка зу је чув ства
све што не бо по кри ва.

И ср це раз у ме 5
чуд не раз го во ре
ко ји ма го во ре
зве зде и цве то ви.

ка ме ње се бу ди
и што ја осе ћам 10
са мном де ли, са мном
гла сне пе сме пе ва.

 Сли ке

* * *

5

10

кад се сунце ро дило, 
ода дох му хва лу
што ми је на про зо ру 
ру же огре ја ло.

Сун це ми је ка за ло:  
„Те бе ни ру жа не би 
ка да моћ но с не ба 
зе мљу осве тља вах.

Ти ћеш ко ро са про ћи, 
а ја ћу оста ти, 
гроб ти оба сја ва ти, 
јад ни, ште ди хва лу!“

 Сли ке, V
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* * *

5

10

Зелен-маховина обраста 
зидове порушене,
ве тар кроз њих но си 
жа ло сне гла со ве.

Ре ци, раз ва ли но, 
стам не ла на сун цу, 
шта је људ ска сна га, 
шта су ње на де ла?

И наш жи вот ко ји
та ко бр зо те че 
је су л’ сно ви са мо?
– С н о в и – од јек ре че.

Сли ке, VII

* * *

5

10

кад заспим у смрти,  
не копајте гроба
где крст уз крст сто ји; 
ту за ме ме ста ни је.

на Та тра ма ви со ким 
ви гроб ис ко пај те, 
три др ве та све та 
над њим за са ди те.

отуд ће дух ми гле дат 
на све че тир’ стра не, 
до кле бе ла зо ра
да нак не об зна ни.

 Сли ке, IХ

* * *
лежи поље равно,   
у пољу руже дивне; 
по диже се шева, 
пева песме гласне.
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пе сма гла сна кла ти 5
гла ви це ша ре не,
се стра се стри бли жи
за ру де ло ли це.

Ша пу та ње тај но
но си зрак кроз њи ву, 10
слу ху не схва тљи во,
ср цу ра зу мљи во.

Сли ке, ХV

на гро бо ви ма
по гро бљу сам хо дао где тра ва зе ле на
из тру ле жи зна ме ње на де те ра,
по гро бљу где ста рост ле жи по ло же на,
где у пра ху по чи ва не гда шња ле по та.

по гле дах у гроб не дав но ис ко па ни, 5
шест сто па ду бок и три сто пе ши рок,
по гле дах у по сте љу чо ве ку про стр ту,
мèђу ми сли ма што ле те ви со ко.

уз да си гор ки ср цу се оте ли,
ру ке се сна жно на гру ди скло пи ле, 10
тру ље њу одах гро зну, гла сну хва лу,
да су хум ке по тму ло од јек ну ле.

Трострука несрећа
Те шко оном ко до ма не ма,
ко ниг де ни је свој го спо дар;
нек сав свет про кр ста ри,
ту ђин је ипак сву да.

Те шко оно ме ко се да 5
за ту ђу тр пе зу ва зда;
пре се да му за ло гај сва ки,
гур љај му сва ки гор чи.

Те шко оном ко ји се мо ра
од ре ћи во ље и ср ца, 10
глу па ци ма по за и ма ти
мо ра вре ме, гла ву и ру ке.
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Мо је сузе
Гла сно при зна јем и ни је ме стид
да че сто пла чем кад сам уса мљен;
ср це ми срџ ба об у зи ма,
очи ми се на пу не су за ма.

Дух ми об и гра це ли свет, 5
и кад свој дом опет угле да,
на све ту леп ше зе мље не ма;
ср це ми у гр ди ма за кли че!

Дух ми се слат ким сно ви ма да,
о сло вен ско ме све ту сни; 10
нај леп ши цвет за ње га сав
вар љи ва на да ми са би ра.

Мо зга ми се ус хит до ко па
ка да за ми слим све ча ни дан:
сло бод на зе мља, сло бо дан род, 15
и са мо Бог нам го спо дар.

не хат ни ро де, слу гу го ми ло!
Из гру ди бих ти ср ца чу пао,
коп ци ма бих дао да их је ду,
пред све том спо мен бих на вас за тро. 20

Ви ми узи ма те слат ку на ду,
за њу да је те отров оча ја!
Гла сно при зна јем и ни је ме стид
да че сто пла чем кад сам уса мљен.

Сло веначка исто рија
об у зме ме гор ка жа лост
кад се се тим до мо ви не,
све му све ту не по зна те,
ни од ко га по што ва не.

Злат ним сло вом у по ве сти 5
на ро да се де ла пи шу,
ни гла са са мо од на ше га
ни у про шло сти ни са да.

ко се се ћа не ка да шњих
по бед ној зе мљи са хра ње них? 10
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Ти хо јад ни унук ко ра ча
по јад но га пре тка гро бу.

И ка да нам час већ куц не,
по кри ће нас цр на зе мља.
ко ће још пи та ти за нас? 15
ко се на ма по но си ти?

ка ко род за ро дом ги не,
то је по вест до мо ви не,
све му све ту не по зна те,
ни од ко га по што ва не. 20

на из бор
За бо га се пе ћи дај и кла ти;
пла ти ће ти ра јем цр ка ма ти,
ка сно, а јед ном ће ка кав док тор учит
кад, ка ко, за што си крв про лио;
дај у бо ју за ца ра се кла ти, 5
до би ћеш сва ки дан дво стру ко па ра,
и бу деш ли за у век за спао,
на ре ди ће да те у сла ми са хра не;
биј се за сло бо ду, за до мо ви ну,
не ћеш сти ћи у рај ни у гро ба та му, 10
ма не ста јао, не ле жао, не се део, –
над зе мљом ћеш бо ра ви ти тек је дан трен.

Го ри
Ти, го ро, пр ко сиш сто лет ној ста ро сти,
зуб вре ме на се на те би не по зна је;
кад се вра ти на зе мљу бла го вре ме,
то бом ће опет про шлу про сут мла дост.

у цве ту сва си гле да ла на ро де, 5
у цве ту ви де ла њин успон и пад;
сна гу суд би не ти ни си осе ћа ла,
и сад ко не кад лик је у те бе млад.

кад се у хум ци цр ној ја бу дем од ма ро,
и зе ле на ма хо ви на об ра сте ми хум ку, 10
ра до сног вре ме на сре ћу ће ужи ват
и ве дре има ће да не на род мој.
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Та да опет у ру ху рас цве та ном
про лећ ни ти ћеш по здра вља ти свет,
та да мој на род, го ро, по здра ви ми, 15
нов на ра штај гор дих мла ди ћа и де во ја ка.
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ЈО СИП СТРИ ТАР

* * *
Нај те жи је од свих бо ло ва 
у не сре ћи се се ћа ти срећ них да на. 

Дан те

5

10

уз прозор смо ћутке били ослоњени, 
кос је слатко певао у чести;
слат ко је у цва ту жи ви ца ми ри са ла 
кад ју је ти хи за гр лио мрак.

на по ље хлад на ро са па да, 
по не бу се зве зда па ли жар;
љу ба вљу ди ше зе мља мла да,
љу ба вљу ди ше сва ка ствар.

Ћут ке по гле да она у ме не,
ћут ке по гле дам ја у њу; 
око са оком ту се сто пи,
сто пе се уста са усти ма.

* * *

5

10

„Љу ди, зашто седимо ту спокојно?      
пред нама се лаж, недело шепури,
бе стид ност не кри је пред сун цем ли ца, 
без број ни чо пор гр до ба се ши ри.

И ти за ста ву диг ни нам тро бој ну, 
нек све тло оруж је де сни ца ису че;
дом нас зо ве, сло бо да и исти на,
на пред, по бе да ће рат све ти кру ни са ти! –

ка ко? Шта ви дим? ни ко се не ми че? 
пла ши вас, љу ди, не при ја тељ ски чо пор? 
од већ вам се су прот ста ви ло сна га?

Зар се не ће те за зе мљу бо ри ти?
Ра на за сво ју мај ку бо ји те се?
на пред, па нек сам сво је раз би јем че ло!“

   Беч ки со не ти, ХХIII
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* * *

5

10

Ви ми хоћете хришћани да бу дете? –
Са хри шћан ством се не сла же гла вар ство: 
Хри стос је љу бав учио – ви мр жњу;
он је све тлост во лео – ви сте за та му.

кро так, ми ло ср дан он – ви ти ра ни; 
бо гат ство ви во ли те – он си ро ма штво; 
лаж је мр зео он – ва ма је лаж ју на штво; 
по ко јој осо би ни сте ње му слич ни?

про га њао био он – ви про га ња те;
он мир об ја вљи во – а ви рат на ро да; 
при твор ство он мр зео – ви му се кла ња те.

Фа на ти ци ви сте – а он бла го су ди;
он је крст но сио – ви њим се по шта па те: 
о, бе жи те из хра ма, срам вас би ло!

   Беч ки со не ти, ХLIV

* * *

5

10

Тмине по мојим стазама су пале;
о, благотом коме наде зрак још сија, 
нове снаге му уморном телу даје!
а ме не су све на де на пу сти ле.

Из вор, без и ме но де те ди вље сте не, 
од ка ме на се до ка ме на про би ја;
Што је би ло, тан ка ми кри је мре на, 
по све ту блу дим без грд ње, по хва ле.

Што је би ло, тан ка ми кри је мре на, 
што ће би ти, нек там ни плашт огр не, 
не ма ми ме на да – све је пра зна пе на!

Где цвет ми пре цве та ва без пло до ва, 
гле дам нео се тљив, све ми је без сми сла, 
ода свуд пра зни на у ме не зја пи.

        Ра ста нак, 7
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* * *
Света је некад била, сад празна је реч пријатељ,

без при ја те ља ја, дра ги при ја те љу, жи вим.
Ти си по след њи био, сад си ме и ти оста вио,

што год вас је би ло, сви сте ме оста ви ли.
Тај и тај, не број, ср це ми кр ва ви кад бро јим, 5

сâм сам, су зно мо је око за луд вас тра жи!
Зар зе мља зби ља не ма ви ше ме ста за пле ме ни те љу де?

Зар ће све пи то мо би ље угу ши ти не на сит 
          ко ров? –

Где је оно до ба, о, где? пу но нас је би ло за сто лом,
у мла дим гру ди ма нам сви ма био све ти дух. 10

Чи ста нам ср ца пла мен је чист бла го твор но згре во,
оду ше вља вао свим што је све то, пра вич но, 

              ле по.
око нам је за не то гле да ло у ве дре ви си не,

где је сјај ни дом све тих, бе смрт них исти на.
у мрач ној ни зи ни све та ле жа ла је по длост под на ма, 15

крик и бу ка ње на је је два до пи ра ла до нас. –
Да ле ко од род ног кра ја, за ње га нам је ср це го ре ло,

ње му су би ле по све ће не све на ше сна ге.
Сав људ ски род је об у хва та ла на ша љу бав,

све пат ње, бо ло ве вер но смо де ли ли с њим. – 20
Што да жа ло стим ср це? нек ми облак за стре 

       про шлост,
срећ но до ба је про шло, цвет је свео без 

        пло да.
Бла го ва ма, при ја те љи, што сте ра но оста ви ли свет,

срећ но сте до спе ли у крај ку да ми ср це 
         же ли!

               На при ја те ље вом гро бу, 2
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СИ МОН ГРЕ ГОР ЧИЧ

Со чи
Див на си, кће ри го ра, ти,
бр ђан ко брит ка као мач љу ти,
олу је ка да гнев ти зли
ду би не би стре не за му ти,
бр ђан ко див на, ти! 5
Твој ток је не ми ран и жив,
ход гор ских де во ја ка,
и ја сна си ко гор ски зрак,
и гла сна си ко по клич јак
и пој мла дих гор шта ка 10
бр ђан ко див на, ти!
по сма трам ра до вал ти бо дри,
тај вал жив, зе ле но мо дри:
зе ле ни ло ти тра ве струк,
ве дри ну ве дрог сво да лук 15
у би стре сме ша ка пи;
на ро си си њег не ба тог,
на ро си клан ца зе ле ног
ле по те те се на пи,
бр ђан ко див на, ти! 20

Ти ме ни си зна ни ца дра га!
кад до ху јиш кроз бор и брест,
са род ног ми се чи ни пра га
да по здрав ми но сиш и вест –
у до ље те нек’ те при ми бог! 25
Што гла сно, ми ло шу миш, што,
док с го ра још не при спеш у до?
а кад про дреш у до ли не,
што жи ва ра дост те бе ми не?
Што те шко пу зиш и по ла ко, 30
што ту жни су ти гла си та ко?
на пу шташ те шко ка мен наш,
ту ко лев ку та ла са тво га?
Ил’ знаш ваљ да да те чеш баш
крај гро бља нам сло ве нач ко га? 35
не ис ка за ни бол тр пиш ти!
а у том бо лу, спо ра и сет на,
су за ми се тво ја учи ни
огром на, исто вет на.



231

________    Словеначки песници   ________

Див на си, кће ри го ра, ти, 40
бр ђан ко брит ка ко мач љу ти,
олу је ка да гнев ти зли
ду би не би стре не за му ти!
ох, али те би јад ној пре ти
олу ја стра шна, ви хор љут; 45
до бе сне ће са ју га вре ла
у рав ни це плод не и се ла,
куд во де тво је но си пут –
вај, већ се бли жи то ме рок!
над то бом би ће ја сан свод, 50
а олов на крај те бе ту ча
и кр вав дажд и су за ток
и сев и гром – ох, бој што кљу ча!
Ту че лик брит ки свуд ће се ћи
и кр ва ва ћеш ти ми те ћи:  55
на по ји ће те на ша крв,
пре ка ли ће те љу та крв!

Спо ме ни се тад, Со чо мла да,
шта ср це се од те бе на да:
Где бу де ко ја во де кап 60
што облак кри је твој и слап,
што чу ва из вор у пла ни ни,
што има трав њак у до ли ни,
то све тад збе ри, гру ни на дан,
на ра сти у ток ужа сан! 65
Твој бес нек’ не спу та тад ко,
већ гнев на над бра не се проп ни
и стран це зе мље нам по то пи
на ва ла уз бур ка них дно.

на траг у пла нин ски рај
под ло зом бо ра вим сад
у зе мљи слич ној ра ју,
ср це ме го ре го ни,
на траг у пла нин ски рај; –
за што на траг? 5
на траг у пла нин ски рај!

Ту зе лен су до и брег,
ту се цве ће већ бу ди,
ту птич ја пе сма се чу је,
го ре још по кри ва снег, 10
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за што на траг?
на траг у пла нин ски рај!

Гле дај тај до лин ски свет,
те злат не бре жуљ ке под ло зом,
зар ни ма ло те, ни ма ло не ма ми 15
Њи но ју жно во ће и цве ће?
За што на траг?
на траг у пла нин ски рај!

Зар ни то те се ни шта не ти че
што ми ли ко ји те во ле 20
до ви ку ју ти: „оста ни,
не мој од о вуд, не мој!“

За што на траг?
не пи тај те за што!

о, спо мен на злат не да не 25
ву че ме у пла ни не,
за њи ма ср це ми ту жи,
јер ја сам пла ни на син!
он да на траг,
на траг у пла нин ски рај! 30

Њега нема
Цве ће је у вр ту пле ла,
пе ва ла пе сми цу гла сно,
по ру ме не ла је жи во
ка да је пред њу стао.

„Дај ми цвет, де те ле по, 5
да га за де нем на гру ди,
за спо мен цве так ма ли
пре но што у туђ крај кре нем“.

ки ту цве ћа му је да ла,
са цве ћем да ла му ср це, 10
са ма је оста ла у вр ту,
он у свет оти шао од ње.

Цве ће је у вр ту пле ла,
пе сме пе ва ла гла сно, –
што ви ше у вр ту не ра ди, 15
што ви ше не пе ва она ко?
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Де вој чи ца оба ра гла ву,
ве не ли це не кад цвет но,
не што не до ста је ср цу ње ном,
су за јој врућ по ток ли је. 20

пре ко пло та ба штен ског гле да,
мно го љу ди вр ви ми мо; –
де вој ко бле да, де вој ко бле да,
ње га ни от куд не ма!

Свадба приро де
Са мо сјај, о, ча роб ни сја ју на да мном,
та јан стве но го ри те ви, зве зде!
под мла ђе на зе мља свад бу је но ћас,
ви свад бе не јој уже жи те ба кље!

по др ве ћу, па шња ку отва ра се цвет, 5
из над цвет них до мо ва игра ју ћи,
гле, свет без бро јан, оде вен ша ре но,
ро ђен че ми ри сно га ма ја.

То ла га но ја то ду хо ва цвет них
пред Бо гом сад бра ко ве скла па; 10
дух бож ји му по ве тру бла го слов ша ље:
„Мно жи се са мо, дру жи но ле па!“

а на ру жи ном жбу ну бла го, слат ко,
чуј, сла ву је ва пе сма се гла си;
сва то ви ма цвет ним ваљ да пе ва та ко, 15
ако не сла ви же нид бу сво ју.

Ме ђу срећ ним сва ти ма је дан и уса мљен
њи шем с у мај ској но ћи;
у се би сто хи ља да чув ста ва имам,
бо јим се ср це ће ми пу ћи! 20

Ти мени сунце светло!...
Ти ме ни сун це све тло,
а ја сам ме сец твој,
од те бе све тлост до би јам,
од те бе ва тру сву.
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Док тво ја све тлост ми си ја, 5
све тао ми је лик,
ка да ми твој сјај за ђе,
узме ме сту ден и мрак.

За то бом веч но се ви је
по ми сли мо јих пут, 10
за ча ран дух те пра ти
веч но у сто пу свуд!

не зна на си ла ме ву че
ка те би, слат ки ство ре, –
а не мо гу те сти ћи 15
ни ка да, о, ни ка да!

* * *
Дивна ноћ!

уга сну ла све тлост да на, 
зве зда без број и ме сец сја, –
бе ло да ни бож ју сла ву,

бож ју моћ. 5

ни јед ног да ха!
ни јед ног ли ста да за треп ти,
мир но се у сре бру пре си ја ва;
њи ше све мир што слат ко спи

по кој тих... 10

Чуј, с ви си на
на јед ном од јек ну гла со ви див ни, –
би ће зво ња ва та јан стве на

с рај ских тор ње ва.

ан ђе ли та мо 15
са зве зда ма сви ма склад но зво не,
ја сних све то ва хар мо ни ју

ја вља ју нам.

Чу јем тај глас,
у сла сти над зе маљ ској ду ша ми пли ва, 20
све ми ру и твор цу дух се ди ви,

њи хо вој сна зи и ле по ти.

Из над све то ва
веч ни круг бла го на кло но гле да,
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ру ке пре ко гра ни ца све то ва ши ри 25
за бла го слов.

пу но ср це
раз у ме склад све те но ћи,
ис кре не су зе му бли ста ју у оку,

у су за ма – зве зде. 30

Ја створ јад ни
бла жен сам ту у ча роб ној са мо ћи;
ипак ср ца се че жња до гра би:

„Да ми је го ре!“

Цар све то ва 35
ча сом обо ри зве зда на под руч ја,
диг не зе мљу, сво је под нож је;
осе ћам већ сласт бли зи не бож је,

Ње гов дух.

Бож ја си ло! 40
као да сам на не бе ском пра гу
осе ћа ња ме об у зи ма ју бла га:
сви ма ва ма, дра ги и не дра ги,

ла ку ноћ!
 Пред смрт ни це, I

Раз ведри му звезде тамне!
Ти ха по ноћ зе мљу кри је,
сет но мир ни – ра ван и луг,
бле ди ме сец там но си ја,
све око ло спа ва, са ња.

И ма да сан све по кри ва, 5
ср це мо је јо ште бди,
не бла же ми ње га сно ви,
дух су мор ни мој не спи.

кле чим но ћу ту на бре гу,
ли па шу ми на да мном, 10
гле дам зве зде, уз да си вре ли
кип те из ду ше до не ба:

„ова са мо мол бу при ми, Веч ни,
ох, не мо лим за се бе,
мо лим се за дом не срећ ни:  15
раз ве дри му зве зде там не!
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по кај нич ка ноћ
по ноћ но зво но са ви со ких тор ње ва

сна жно је за бру ја ло!
ути шао се глас ви о ли на,

сви рач је од гу део!

Игра ли шта и по зо ри шта 5
сву да се за тва ра ју,

а у отво ре на све ти ли шта
свет се са ку пља.

Гле, бож ји храм та мо сред рав ни
до у не бо се ди же, 10

ој, бож ји храм та ко про стран
и ус то ди ван та ко!

ко ре ке у мо ре у њ но ћас
без број не го ми ле те ку,

чим све ти ли ште се на пу ни, 15
за тво ре се и вра та.

Ту све у ка ди фи и сви ли
но ћас се раз ме ће,

ми ри ше све на измир ну
и зла том се пре си ја ва. 20

Би се ра ви ше но на дну мо ра
пред то бом искри се,

и ви ше не го зве зда на не бу
ту би стрих је очи ју.

Ту уђе ги бак, ди ван стас, 25
ту го ди на је, ли ца цвет,

ту зе мље сласт, бо гат ство, част...
о, ти пре срећ ни све те!

не го чуј! – не ки дух ми вик не:
„Све што их пред со бом ви диш, 30

као по кој ни ке обе ле жи
пе пе лом тим но ћас!“

И сту пио сам пред жр тве ник
ко да сам све ште ник био,

пе пео од ма сли но ве мла ди це 35
цр кве њак је ста вио на ње га.

пе пе ла сам та да на те ме
нај пре по суо се би,
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уто нуо у ми сли не ме;
са мо Бог их је чуо. 40

по звао сам та да го ми ле
и пр шле су жа го ре ћи,

ми ро по ма зах им че ла
пре тећ и опо ми њућ:

о, гре шни ци по ма за ни, 45
до ле кру ну и скер лет,

јер би ће те сви при ну ђе ни
пред смр ћу са гнут гла ву.

Ви сте сад на ро ди ма страх,
и вас ће страх по ме ти, 50

то же зло прах, пре сто прах би ће,
ви би ће те прах, пе пео!

Ви ко ји бла го те че те
на кр ви сво јих бли жњих,

ко ји си ро ма хе ни шти те, 55
и ви прах ће те би ти!

Ти, ру љо, што вре баш дан и ноћ
да бра та у зам ку спле теш,

у смр ти зам ке се хва таш,
прах би ћеш и пе пео! 60

И ти што умом, го ди на цве том
сад ве сео се гор диш,

гле, пре не го што се скру ни цвет,
прах би ћеш и пе пео!“

До шло је ту шта и тма ста да, 65
да ли ће ико ума ћи?

не, сви ма сам укоп пот пи сао:
„прах би ће те и пе пео!“

на по слет ку још рој при ско чи
без бри жна, ја сна ли ка, 70

чист као ан ђео не бе ски
и леп ши од цве то ва.

За пла ках над том ле по том,
та и она би ће стр ве на!

И њих сам... дрх та вим гла сом 75
обе ле жио за смрт...

Свр ше но! – ни је! – Чуј, та мо вра та
је че ћи за шкри па ше
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и но ве го ми ле у бож ји храм
кроз њих при до ла зе. 80

на њи ма ни сре бра ни зла та,
и бле сак им не знан,

на ли ци ма ту жним се на зи ре
са мо траг су за и ра на.

То вам је свет си ро ма ха, 85
ћут ке је на по љу стао

и мир но че као да Го спод
ме ста и ње му да.

Сад кад мо же да при сту пи,
ко рак убр за свој, 90

а ја по зна дох па ће ни ка ста до,
ох, био је то – на род мој!

оста вио сам та да пе пео,
упро по глед у те што кле че,

за бла го слов ру ке ди гао 95
и ус клик нуо сна жно:

Го ре са мо, на па ће ни на ро де мој,
до да нас га жен у пра ху,

по ка ја ња дан већ ни је твој,
твој је – ус кр са дан! 100

на оба ли
на оба ли сто јим у мо ре за гле дан:
по да мном љу ти ти ва ли
гр ме о ка ме но по бреж је;
до не ба пр ши ма гли ча сти дим,

у ли це пр ште пе не 5
са ка ме не сте не;

а сте на ка ме на
оста је не по мич на.

ни ја се на иви ци не ми чем,
олу ји пр ко сим, ис тра јан! 10
као у сте ну та ла си, суд би не ви хор

о ме не ту че;
а дух се по но сни не са ви ја;
Мо жеш ме уни шти ти, по ви ти ни кад,
раз бе сне ли ви хо ре не при ја те ља ми усу да! 15
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За олује
Сми луј нам се, сми луј, Бо же,
спа си нас ја да, не во ља спа си!
Гнев на не при ја те љи ца пре ти
у обла ка си вих плашт за ви је на;
ње на реч – гром рас тут ња ли, 5
а њен по глед – му ња пла ме на.
Ре чи гром и му ња очи ју
не бе са и зе мљу по тре са.
под пла штом но си скри вен бич,
ој, бич од ле де них зр на ис пле тен! 10
Ја ој, ако га љу ти та диг не,
ако њим оши не по ља плод на,
ја ој не сре ће!
Гле, та мо по по љу се тва мла да,
ис хра на на ша, на ша на да, 15
под те жи ном се др во са ги ба,
гле, не жни цвет у мла ду вр ту,
пла ме ни сок на вин ској ло зи
пла шљи во по глед ба ца на не бо,
и све се ви је, цеп ти све, 20
све се бо ји би ча што пре ти.
Сми луј нам се, сми луј се, Бо же,
спа си нас ја да, не во ља спа си!
о, те бе оца при зи ва мо,
чуј си ро тог се ља ка мол бе, 25
са слу шај наш плач и уз дах и ври сак,
не уни шти жу ље ве вред них ру ку!
Треп ни – жар му ње ће се уга си ти,
прст диг ни – гром ће умук ну ти,
за по ве ди – бич ће се рас пле сти, 30
по же ли – лед ће се рас то пи ти,
и ру ка ма ло час што је пре ти ла
бла го сло вом ће нас оро си ти.
Сми луј нам се, сми луј се, Бо же,
спа си нас ја да, не во ља спа си! 35

уза луд!
не бо му мол бе те не чу је;
ви хор стра шан
го ром и по љем гр ме ћи до ху ји,
ле де но зр но у се тву ба ца 40
облак та ман, –
крај је цве ту и врт је об ран,
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ја ој не сре ће!
оба зре се се љак на стр те на де,
оба зре на си но ве, кће ри мла де, 45
и ди вљи бол, бри ге стра шне
оцу се у ср цу раз бе сне, –
те шко те би, јад ни се ља че, те шко те би!

Мој црни плашт
Мом цр ном пла шту се сме је те,

а – да ли га схва та те?
Схва та те ли ро су у овим очи ма

ко јој се пот сме ва те?

Го ми ле кро пим овом ро сом 5
што ми низ ли це те че,

и плашт ко јим се огр ћем
за по кој ни ком но сим.

ни је ми умр ла ма ти још,
ни отац умро ни је, 10

за се стра ма ни за бра ћом ми
ср це не пла че још.

Још дра ге мо је жи ви Бог,
и за хва лан сам му,

а у гро бу ле жи мно ги мр твац 15
ко га опла ку јем.

прав ду су у гроб ста ви ли,
крај гро ба био сам ја,

гро ба ри су по пе ва ли,
а су зе лио ја. 20

Са хра ну бра то љу бља ви дех...
кад се за тво рио гроб,

сме ја ла се је прат ња це ла,
уми рах од бо ла ја.

Вр ли не су са хра ни ли... 25
– о, и то до че ках! –

и на гро бу игра ли су,
ја гор ко пла као.

Ра дост ме та да на пу сти,
дух ми об у зе мрак, 30

гор чи на у ду шу ле же ми,
не бе јах ве дар већ.
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Та да обу кох, још млад,
жа ло сно ру хо то,

на гроб вр ли на, сно ва, на да 35
су зе ми те ку сад.

Чо века никад
у ра ди о ни цу сам гле дао тво ју
ко ји са тво ри би ћа без бро ја!
Та јан стве но сну је ру ка тво ја:
ниг де по сто ја не не ма ства ри,
а ни јед на пра шљи ка не про па да. 5
у ра ди о ни цу сам тво ју гле дао
и ви део стал но окре та ње,
жи вот што се стал но пре та че,
по но во ра ђа и об на вља,
из би ћа у би ће пре о бра жа ва, 10
а смр ти ниг де не опа зих!
Без ум ни свет пла чу ћи ту жи
кад цвет се скру ни ру жи ми ри сној,
кад из ме ђу дра гих му ко
око ве ду ха по ло жи у гроб, 15
та умро му је ро ђе ни брат!
а – смр ти не ма!
у ра ди о ни цу сам бож ју гле дао,
та мо ви дех пре о бли ча ва ње ства ри,
а смр ти не ви дех!... 20
Мој за чет ни че, ко ји ме ство ри,
вар ни цу ду ха рас па ли ми,
у зе мље оклоп за тво ри је, –
за што, ти знаш! –
ка да гли не ну там ни цу смр виш, 25
не ћу умре ти!
не го ће ду ху на ра сти кри ла
ко ја ће из до ла су за и за блу да
за та јан стве ни раз ви ти пут, –
ку да? Те би ће хи та ти усу срет, 30
да јед ном тво је згле да ли це,
да згле да лик као сун це ја сан,
ли це љу ба ви и исти не...
То ће зе мљу пре да ти зе мљи,
и свет ће за ноћ за бо ра вит крај 35
што скри ва остат ке те.
И ни је ми жао. Свет нек за бо ра ви!
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Ти га не ћеш за бо ра ви ти!
За но ву ћеш ствар мој прах узе ти, –
за ко ју? Ја не знам. 40
Ти си го спо дар.
али јед но те мо ли ти смем:
од пра ха цвет ник ти од га ји,
по кло ни лу гу пе ва чи цу,
ма ко ју би ло са здај ствар; 45
али ко би као ја на све ту
мо рао осе ћа ти и тр пе ти,
ра за пет из ме ђу сум ња, за блу да, –
чо ве ка – не са здај ни кад!
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АН ТОН АШКЕРЦ

Мо ја муза
Мо ја му за ни је не жна
бле до ли ка го спо ђи ца;
већ де вој ка ог ње ви та,
Цр но гор ка и Спар тан ка.

Мо ју Му зу не ћеш сре сти 5
да са ња на ме се чи ни,
она во ли ја сне да не,
во ли вре ле сун ца зра ке.

ни ти мо ја Му за пла че
због свет ско га бо ла брит ка, 10
на рад са мо она зо ве,
он је ди но нас ће спа сти.

ле вом зу бљу, де сном хан џар
увис ди же мо ја Му за,
оба сја ва та му кле ту 15
и во ју је с ти ра ни ма.

Три путника
То иду са пут ни ка мла да ми три,
по ста зи што се рав ни цом скри.

по хо ди ла је ви ла Ве сна наш свет,
крај цве та за са ди ла ша ре ни цвет.

„Ти, зе мљо пре кра сна! пр ви ре ћи ће, 5
на све ту има ли још та кве јед не?“

а дру ги: „До ма ћи кра ју, пре драг ср цу мом,
ти наш си рај ту, наш сло ве нач ки дом!

Још дра жи од зе мље ме ни је род твој,
мој на род што ту пре би ва, на род мој.“ 10

а тре ћи – ћу ти. а за што су за та?
За ра до сти или за бол она зна?
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Бро дар
у кр шно ме ко ри ту свом
Са ва ва ља ва ло ва лом,
у на руч је их Ду на ва га ња.
Ти чун је уз обал ски кам,
у чу ну се ди ри бар сам, 5
на ве сло се ло ман на сла ња...

„Хеј, стар че, ве сла узми сад
па ако си жи во ту рад,
кроз шум ну пре ве зи нас Са ву!
у Тур ској пу стог зла та руј, 10
то пла та те би би ће, чуј...
а не ћеш ли – ски да мо гла ву!

Већ ћу те по ља не и луг,
и сла вон ски дуг са лаш ту
у спа ва њу крат ком по чи ва. 15
Док моћ мрач на око нас бди,
по сла ти смо про на ћи ми
наш ду шма нин где се сад скри ва...“

ни ду кат не ћу ни њих сто!
Зар тре ба ком ри ба ру то? 20
пре ве шћу вас, не тра жим бла го!
До ду ше стар сам, ви диш сам,
ал’ жи вот не ћу но ћас да дам!
услу жи ти вас ми је дра го!“

од оба ле већ ле ти чун 25
тих тур ских из вид ни ка пун...
а ри бар мр ки гле да буд но
то во де ко ви тла ње зло
што ра до ву че чун на дно
и гу та га по хлеп но, жуд но... 30

„Што си хра бар, бро да ру, ти,
кроз во ду во зиш ко ја ври;
где та кво га још има бли зу!
по хва ли ће наш гла вар нас,
и да ће кра сну пу шку, пас, 35
ћи ли ба ре на ду го ме ни зу!“

„Ту смо!“ он ће, на ли цу мир,
а ве сла ба ци у мрк вир...
Ту дар се ваш и мој спре ма!“



245

________    Словеначки песници   ________

И Са вом са мо ми ну траг 40
и крик се још чу: „Ђа ур, враг!“
па опет свуд ти ши на не ма...

про ле ћу
по здра вљам те, про ле ће, из ср ца свег,
уте хо што зе мљом блу диш!
Ти бу диш у жи вот по ља ну и брег,
љу бав и ра до сти у љу ди!

Ве сни ци тво ји су без бро ја, то цвет 5
и пе сма је, пу па ње гра ња;
све пе смом и цве ћем те бе сла ви свет,
ус кр су из смрт ног спа ња;

Шта ако при ро да пра зну је тај дан,
ако се под мла ђу је то до ба! 10
кад би наш на род, на род жив за ко пан,
устао из сто лет ног гро ба...

Ми уста јемо
Ми уста је мо! Вас је страх?
Што та ко га ла ми те?
Сло ве на се бо ји те?
осе ћа те ли са вест злу?
Са вест вам сти ска пе сни цу? 5
Страх вас осве те на ше,
вас мно штва без број на пла ше?

Ми уста је мо! кри во вам?
Ми уста је мо сме ста
у жи вот све тли, но ви. 10
ни је нам драг спа ва ња мрак,
об у зи ма нас по лет јак;
за на ма да ни су та ме,
сло бо де зра ци нас ма ме.

Ми уста је мо... крај ни час! 15
на ма се не уми ре,
жи ве ти на ма се хо ће!
Сво јом се ди же мо сна гом сад,
иако на род ми смо млад:
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Шта учи про шлост, ре ци! 20
Свет оста је – на де ци.

Ми уста је мо, уста је мо ми!
па ви бу ча ли јо ште,
ви још ви ка ли та ко!
Тај љу ти ти за што вам глас? 25
Ви зби ља се бо ји те нас?
на пре дак и про све та
на ша ће би ти осве та!

Вин ска бајка
на Слат ком Вр ху по бер би у кле ти
до три ми бу ре та ви на;
спе чуд ни ду хо ви сред тих ко ва них,
тих хра сто вих ју на чи на.

За дрем’о у по ноћ ви нар смо рен. 5
Шта то из по дру ма гргòри?
Шта шу шти, шап ће у бу ре ту пр вом –
то вин ски дух ње му збо ри:

„у ту ђи ни ми се про сти ре по ље,
низ пље гре це ста си ва; 10
крај це сте сто ји уса мље на крч ма
„под ли пом“, ве се ла, жи ва.

Во за ре ће бо га те пут на не ти.
кад ти да ду зла та ке се,
пар ко њи ца жу стрих низ це сту бе лу 15
до ћи ће да ме од не се.

За сто лом се де ће пут ни ци та мо,
и стар ци и мла ди љу ди;
и мно ге пу не по ди ћи ће ча ше,
жив ну ће умор ни уди...“ 20

И спа ва и слу ша то ви нар ста ри.
Слат ко и уху гргòри!
Шу шка, ша пу ће у бу ре ту дру гом –
то дру ги дух му збо ри:

„Мо на си ће из гра да до ћи по ме, 25
у клет спу сти ти ду бо ко;
и сва ке зо ре у пу ти ру ће ме
но си ти цр квом ви со ко.



247

________    Словеначки песници   ________

Мо на си ће за ста ти крај ол та ра,
и чи та ти оче на ше; 30
као крв Спа си те ље ву сва ки
пи ће ме из злат не ча ше!...

Све слу ша ста рац про ро чан ство тај но,
див но у уху гргòри!
Шу шти, ша пу ће у бу ре ту тре ћем –  35
глас оду ше вљен му збо ри:

„До ма оста јем ра ди је ја. куд ћу
по ту ђем све ту блу де ти!
Где сам мла до сти моћ сис’о из зе мље,
ту ћу са да и до зре ти! 40

И доћ’ ће дан и ожи ве ти дом мој,
и сла вља ће би ти кра сна;
из гр ла ће се за о ри ти му шких
кроз до ли ну пе сма гла сна:

„Да жи ви бог ча ша на ших сок злат ни, 45
сва сло ве нач ка нам ви на!
Да жи ви, ко њих да де, зе мљу све ту –
жи ве ла сва до мо ви на!“

Сло веначка легенда
„отва рај!“, пред ра јем за чу је се глас,
па не ко тад ста де да лу па...
И већ са кљу чем за де ну тим за пас
на вра та све ти пе тар сту па.

„Ти, ду шо бож ја, ко си“ пи та вра тар 5
и ме ри од гла ве до ску та...
„Сло ве нац по ни зни, же лим не ба цар
до рај ског да ме пу сти ку та!“

„Сло ве нац! ох, ра до ве ру јем то све!
За це ло код вас је мно го бе де, 10
свак за то ра до оста вља зе мље тле
па бр зо на ма го ре гре де.

Ту сва ки ће те про на ћи ста леж, чин,
све ве ли ке и слав не љу де,
а ва ше га јад но га на ро да син 15
по нај че шће му че ник бу де!
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пре но што отво рим наш све ти рај,
где веч но сти гра ни це сто је –
опро сти те код нас је тај оби чај –
да име ка же те нам сво је!“ 20

„по сло ве нач ки зо вем се при мож Тру бар,
ту мо же ли ме ко год зна ти...“
а пе тар се на сме ја: „у ре ду ствар!
Ту че кај, сад ћу да се вра тим!“

од бле ску је, све тли се не бе ски шар 25
од див них тре пе ра вих лу ча;
пред зва ни це не ба, не бе ски вра тар
при сти же се хр пом кљу ча:

„Го спо дин не ки оста ви су зни до,
пред ку ћу се за у ста ви ову! 30
по ни зно мо ли да уђе под наш кров,
а при мож Тру бар га зо ву!“

„Шта? Тру бар?“ ре че би скуп Тек стор. „е!
Тру ба ра смрт се тек сад та кла?
Зар да на шње га тек он пре ми ну дне? 35
Зар ни је већ у ог њу па кла?

по до мо ви ни он је не ка да свој
ра ши рио вра жи је мре же;
због па стве са мном за по део бој –
и ов це ми ста ше да бе же!“ 40

„о, бо же!“ бол но уз дах ну То маж Хрен.
„Шта лу тер сло ве нач ки ту иште!
од ње га ни ту не мам ми ра ни трен!
на дно опет, у чи сти ли ште!

а књи га је за це ло до нео лом – 45
то сло ве нач ко – Све то пи смо;
и пе ћи су се бо ри ле са тим злом,
а жа лим – све спа ли ли ни смо!“

„по ми сли те“, Слом шек по ди же глас,
„по ми сли те, оче ви све ти! 50
от кад при мож умре и оста ви нас,
три ве ка про ђе, вре ме ле ти!

а ве ре ње го ве за тро се је траг
у мо је још да не и ча се...
пред ла жем на рај ски да се пу сти праг, 55
да брат се наш за слу жни спа се!
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у је зи ку пре ми лом на ро да свог,
о, чуј те, он пр ви нам пи са!
а гре хе што по чи ни, опро сти бог,
по кај ни ку бог их све збри са!“ 60

ој, ка ква ди же се пре пир ка и спор
по рај ском сло ве нач ком кра ју!
И дру ги се ста ли ску пља ти у збор,
сви ра ди да још што год зна ју.

С Је ро ни мом на уч ник ав гу стин, гле, 65
сме ју ћи се ту раз го ва ра;
Вик то рин, би скуп, с кви ри ном ша пу ће,
по ка зу је пе тра вра та ра.

Ме то ди ју, Ћи ри лу ни ко лај,
сам па па, ли ца ће стро га:  70
„е, бра ћо пре дра га, кад ће сва ђи крај?
То слав на сло вен ска је сло га!“

И ан ђел ци злат ни ле та ју у круг,
са па пер ја по ду ху је ве тар...
на пра гу, без да ха, ко ли ко је дуг, 75
к’о уко пан за стао пе тар...

„Мир!“ са пре сто ла ви со ког сво га бог
вик ну уз не ми рен том бу ком.
И Сло вен це све ути ша ча са тог
па вра та ра до зи ва ру ком. 80

„Због гре ха је ваш Тру бар у па кла дну
пре тр пео јад од свих го ри,
од да нас нек ра дост с ва ма де ли сву
за до бро што на све ту ство ри!

у је зи ку ва шем пр ви он је вас 85
на у чио пе ва ти псал ме,
сад веч но ће Сло вен ци, на сав глас,
сво јим „Све ти, све ти!“ да ме хва ле...

И кључ за шкри па и рај ту је, гле,
и Тру бар по ни зно при сту пи... 90
Бог за по ве ди (мно гим на ја де зле)
са слав ном бра ћом да се ди на клу пи.

И пре шерн му пр ви при ђе кроз врт:
„од ме не пр во сла вљен бу ди!
од на ро да ти оте ра ноћ и смрт, 95
за ства ра ње ти га про бу ди!“
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ати ла и сло ве нач ка кра љи ца
краљ ати ла, стра шни вој ник, Хун,
мле тач ке угле да рав ни це;
и жуд ње вре ле он је за њи ма пун,
по ра сто ше му за зу би це.

„Већ про ђох до и ста до ста све та ја, 5
и под јар мих га сво јим ма чем:
а див ни је зе мље не го што је та
бог ме ми се ру ка не та че!

нек бу ду мо је та ле по та и крас,
та др жа ва див на сло вен ска. 10
оте ти је ни је те шко за нас,
у кра љи це је ру ка жен ска!“

И ати ла ре че, за тре се им дом,
и сва ра ван је бу ке пу на;
то ни је зе мљо трес, ни је с не ба гром, 15
то топ те бе сни ко њи Ху на!

Ска кав ци па ли у Мле тач ки до,
жде ру, па су, не зна ју шта би;
ди вља и глад на ру ља Ху на је то,
што кра де и пле ни и гра би. 20

по зе мљи мле тач кој сву да по жар, крес,
ој, све тли без број ни по жа ри;
нек бог вам се сми лу је, сти ша тај бес –
го ре ва ши до мо ви ста ри!

Зве ри хун ске по ва ди ле нож и мач, 25
ора че кла ле низ по ље.
Чуј њи хов крик и зов, уз дах и плач!
То зве ри ње људ ско их ко ље.

крај на ди же би стре вла да сад Хун љут,
пред њим не ма за кло на, зи да. 30
Где вој ске до ма ће сад је твр ди кут?
Где ли је сад кра љи ца Ви да?

у сте њу где зи ја пун по но ра крас,
где се ши ри лан дриј ска ја ма,
ту вој ска кра љи це Ви де тра жи спас 35
и она се ту скри ва са ма...

пред Ви ду тад до ја ха Хун, ко смат вàс:
„Или са ма с вој ском нам пре ђи,
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или ћеш у ско ри по ги ну ти час,
па шће вој ска од гла ди, же ђи!“ 40

„Ја гла ди се не бо јим, не пре ти ти!
Већ узми на дар тај мех жи та,
ро ђа ци ма сво јим се вра ти с њим,
ако вам вој ска ни је си та.

Чуј, ко ли ки је у ме ху зр на број, 45
то ли ко вре ћа још има мо,
по тај но ми њих до но си на род мој,
жи ви вам се ни кад не да мо!“

И сам се ати ла упла ши краљ
од хра брог од го во ра Ви де; 50
оста ви Млет ке па не ку да у даљ
ду го га но са оти де.

кад Ви да опет хте де да пе че крух,
сву бри га је об у зе цр на:
ати лин из вид ник од нео је, чуј, 55
и по след њу ме ри цу зр на.

Та твр ђа ва се још и да на шњи дан
свуд на зи ва лан дриј ска ја ма;
те под се ћа ка да Хун је оте ран,
и кра љи ца по бе ди са ма. 60

на ка ле мег да ну
Бе о град

крај ме не се ши ри вр та цвет ног мир,
у гра ду за мном ху ка пра ва;
вен ча ња дан пра зну ју свој
ту пре да мном Ду нав и Са ва.

Ту са њам... Чуј, ко ња из да љи не бат 5
све бли же до ла зи и бли же!
Све бли же... по да мном свет дрх ти к’о влат,
бес то по ва, пу ша ка сти же!

Све бли же и бли же... Већ ви дим сав рој.
Гле, бле ште у сун цу се чи ва... 10
а ро го ви буч ни об ја вљу ју бој...
Ша ре ни се го ми ла жи ва.
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Ту ви со ко ви хо ри Ма до нин стег,
крст злат ни на вр ху му се ва;
и бар јак про ро ков, по бо ден у брег, 15
на ње му сјај ср па ме се че ва.

Ту „алах!“ он де „Хри стос!“... ко од њих два
из бо ри ће по бе ду сад за се?
не бој се! о про шло сти ту са њах ја,
ви дех ста ре да не и ча се. 20

евро по, та ко чу ва ли смо те ми
кад ди вљи до ђо ше уда ри;
ах, та ко мла ди из ги бо смо сви
ми ју го сло вен ски – вар ва ри.

ка мен ме ђаш
Са јам би жив. про да де и он Та ли ја ну
та мо во ло ва пар.
ока снио је. у по зну, мр клу ноћ
сам иде ку ћи.

Хм, ве ле, ни је баш си гур но 5
ову да но ћу!
пут ни ке, ве ле, не што че сто пла ши
на дру му том.

Та Мар тин вам је не кад вој ник био,
чу вао стра жу, 10
слу шао кад из би ја сва ки ноћ ни сат, –
па да се пла ши сад?!

Још код ку сто це не по бо јах се смр ти,
у очи гле дах јој, –
зар сад као де те да уз дрх та вам 15
кад ли стак шу шне?!

Сти же до сво је шу ме... Чуј, из мра ка:
„Ја ој, ку да бих с њим?“ –
„Шта? – ко си, чо ве че? – Где да спу стиш, пи таш? –
ех, где си узео!“ 20

„узех из ме ђу свог и твог има ња
ме ђаш, ето, тај,
по ме рих га тај но на тво је има ње
за хва та два!
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ох, и сад, от кад дух ми уз ле те 25
на онај свет,
на траг га но сим, овај ка мен кле ти
ва ља већ сто ле та!

„ох, те рет је то!...“ За све тли се: пу тем,
сте њу ћи пред њим, 30
згу рен ко ра ча су сед Вид, на пле ћа
ме ђаш упр тио...

Та Мар тин вам је не кад вој ник био
и бо јао се ни је...
ка ко но ћас ку ћи сти же са сај ма, 35
ни сам не зна!

а чу дан глас му до не со ше сви
кад сва ну дан:
„Си ноћ је из не на да умро су сед
нај бли жи наш – Вид!“ 40

по след ња стра жа
по ста зи сту па строг и мрк,
у ињу му бра да и брк.

Из све тлог двор ца у тај час
свир ка чу се и људ ски глас.

Гла вар по са де, ге не рал, 5
гра ђан ству но ћас да је бал.

Шам пањ цу ча ша не знаш број,
ко ви тла се па ро ва сто.

И оба сја ва све ћа ред,
сад млад лик, сад за ти љак сед!... 10

Хеј, леп је и олу је плес,
њен по ди вља ли зе мљом бес!

Игра чи ца бу ра и снег
ко лу та ју, пле шу низ брег.

олу ја ши ба, ве тар љут, 15
он чу ва па ла ту, чу ва пут.

Још ноћ да про ђе мом ку том,
а су тра свој ће ви де ти дом!
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Што ви ше зла од ми че ноћ,
то ја ча би ва ве тра моћ. 20

Мраз бри је, ре ком ди же мост,
крв про мр зла, про мр зла кост.

а он на стра жи та мо, ту,
кроз ме ћа ву ко ра ча злу.

И ср це са ња сан драг, дуг, 25
све ми сли му ле те на југ;

на југ у род ни сун чан крај,
где љу ти мраз не сте же тај.

За бо ра ви ће пу шку, ров,
под род ни кад се вра ти кров. 30

нек на ле ће па ху ља слет,
и за спе дво рац ви сок смет!

нек ра сте снег, ле да лом!
он је већ та мо – ви ди дом.

под про зо ром је дра ге сад 35
и у очи је гле да млад.

ах, ју жна но ћи, див на ти!
кад би мо гла не пре ста ти...

„а ка да сва не бе ли дан,
до ве шћу ти сва те пред стан...“ 40

Већ сви ће... Чуј ве се ља шум,
од зва ња свир ком двор и друм.

Док шу ми плес кроз час тај ран
смр зну ти вој ник већ не ви де дан.

у сне гу, с пу шком зад њи пут, 45
на стра жи сто ји мр тав, крут.

Стари град
Ту го ре, на сте на ма стр мим
опу стео ди же се град;
друг му бр шљан, ве три што пло ве,
а го спо да ри це му со ве,
го спо дар ша рен змиј ски гад. 5
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на вр ху сам би вао че сто,
даљ гле дао, обла ка лет...
а кад у по мр чи ну цр ну
зи до ви се ста ри огр ну,
не бих го ре ни за сав свет! 10

у се лу зво но тек огла си
на сав глас мир ну по лу ноћ:
Гле, со бе све тле из да љи не,
све у сја ју ча роб ном си не,
вра ти се про шли сјај, и моћ. 15

Са при ја те љи ма у дво ра ни
гроф уз го збе ни се ди сто;
украј ње га де вој ка се ла,
гр ли је гро фа ру ка све ла,
а дру гом ча шу ди же он. 20

„не бој се!“ те ши је ста ри гроф,
„не бој ме се, де вој че, ти!
ох, на ви ћи ће ти се ду ша
да гра да мог ве се ље слу ша;
пре дра га мо ја љу ба ви!“ 25

И здра ви ца се за чу гла сна,
гле, сва ки му на здра вља друг;
и ди вља ру ља ви че, пе ва,
и пла че ме ђу њи ма де ва,
па у смех тад уда ри дуг... 30

Чуј, ко то ту до ле под гра дом
га ла ми, чи ји је то крик?
То отац се оруж ја ла ти,
он ћер ку би хтео да вра ти –
ој, ви ди њен упла кан лик! 35

И бр зо ути ша се до ле
пред пра гом увре ђе ни кмет...
а крв ник по кор ни гла ву
сад до не се го ре кр ва ву
пред пја ни у дво ра ни свет... 40

И се о ски огла се пе тли
да зо ра већ до во ди дан:
Док тре неш са мо, бле сак зга сне,
аве ти се из гу бе ја сне –
и пуст је опет гро фов стан. 45
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Бајрам ска легенда
Ша ре на гу жва... по ле леј ли је све тлост
на тур бан до тур ба на бе ли, на фес.
ноћ је у ве ли кој џа ми ји у Ме ки
до ча ра ла бај рам у дан ја сни, у крес.

Ти ала ху, са мо знаш от ку да су све 5
сти гли по кло ни ци пред тај све ти трон!
Са да су ту ку да их је про рок звао
и чи ни им се – ме ђу њи ма је он.

на пре ди ка о ни ци мла ди је имам
баш до чи тао из ко ра на слог; 10
и по кло нив ши се вер ни ци ма нест’о
не ку да сред љу ди мно штва ша ре ног.

Све ча но је зво ни ла за су ром су ра,
жре ца је слу шао но ћас на род сав;
о бла жен ству рај ском го во рио му је... 15
ала ху, су ди ја си строг али си прав!

о, Му ха ме де, по смр ти обе ћа ваш
рај у ко је му те ку мле ко и мед
а пра вед не по тим вр то ви ма цвет ним
дво ри цр но о ких де во ја ка ред... 20

Гле, ту раз ма че се го ми ла ша ре на!
Из ме ђу љу ди се про би по кло ник млад,
на пре ди ка о ни цу се по пе го ре,
па, не по знат сви ма, про го во ри тад:

„наш Му ха мед до бри се ва ра, о, бра ћо! 25
нек на не бу сам рај ски ужи ва сјај!
не тек по смр ти, на оном та мо све ту,
већ ов де на зе мљи ми хо ће мо рај!

Во ли мо се, бра ћо, ов де за жи во та!
у рај пре тво ри мо ку так све та ми! 30
Љу бав – то је сред ство ча роб но, све то,
што мо же и зе мљу у рај да ство ри.

о, та да зе маљ ске сре ће сун це не ће
гре ја ти са мо из бра них ма ли број;
кри ви це тад не ће брат чи ни ти бра ту, 35
сти ша ће се на све ту кр ва ви бој.

Тад љу бав злат ну ће ро ди ти сло бо ду,
не ће се чу ти срам них ла на ца звек, –
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већ не ће би ти ти ра на ни ро бо ва,
сви би ће бли жњи, на ста ће брат ства век! 40

на не бе си ма ће нам за ви де ти про рок,
да на ма на зе мљу до ђе би ће рад;
на зе мљи ми ће мо има ти не бе са –
рај пра ви ће на њој про цве та ти тад.

То ен глез ми не ки у мом кра ју ре че...“ 45
Тад гра ја се по ди же под сво да лук,
те не зна ни свој го вор не за вр ши;
у џа ми ји по че пре пир ка и хук.

ов де су пље ска ли го вор ни ку сме лом,
и сла га ли се с њи ме до у влас; 50
а та мо га дру ги кри во вер цем зва ли,
„от пад ник“ ви ка ли љу ти то, на глас...

крај гун гу ли учи ни дер виш ста ри,
го вор ни ку се по пе го ре тих,
са жа љи во му се за гле да у очи, 55
за ру ку по ве де од бу ка ча свих.

„на зрак, син ко, по ђи, те би од мор тре ба...
Бо ле стан си, дра ги! Бо ле стан, зар не!
пут да лек, на пу ту опа сно сти раз не...
Та, по ђи мо на зрак из те за па ре! 60

Светица
ни у ко ме ни је ка лен да ру
за пи са но тво је име, же но.
ни на ком ол та ру твој кип не ће би ти,
му че ни це, све ти це Је ле но!

на гро бу твом ако се ипак кад 5
и чу до мо жда до го ди ко је,
ко да пла ти да те бе упи шу та мо
где све ци и све ти це се бро је!

Ти бо га та ни си би ла, ни си,
ни кра љи ца ни ца ри ца тан ка; 10
две њи ве са мо си има ла и избу,
ти, су се до, би ла си се љан ка.

од ју тра па до мра ка сва ки дан
ти тру ди ла си се као пче ла;
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за сво је си тр пе ла и бри ну ла се, 15
и ку ћи ра ди ла, по ље же ла.

а твој муж, изе ли ца ле њи ва,
у крч ми ча мио сва ког да на;
и око по но ћи ба тр гао ку ћи,
сре та ли га по ди вља ла, пја на. 20

кад се на је де и кад от по чи не
то зве ре све обе сно и здра во
за за хвал ност те на ру жи и опсу је,
и пре ту че су ро во, кр ва во...

И ка да се не вра ти пре ко но ћи, 25
ти те шко си бри ну ла куд лу та,
и тра жи ла га сву да и на ла зи ла:
у јар ку ком спав’о је крај пу та.

а кад би га с му ком до не ла ку ћи,
због то га се на те бе раз ја ри! 30
И опет те из гр ди и на ру жи те
и још за до да так оша ма ри...

Ти, су се до Је ле на, му ке си
све тр пе ла и су зе си ли ла...
ах, и го ди не си сва ке му ре дов но 35
ти по јед но де те још ро ди ла...

Дан сли чан да ну био ти је увек!
Блаж, твој муж, је па дао све ви ше...
а ис под слам не стре хе су ти се де ца
мно жи ла, би ло их је ко ки ше... 40

И до шао ти је крај, сам суд њи дан...
То ноћ вам бе ја ше не чу ве на:
Се ља ци су хи та ли да ви де при зор,
где ле жи ис пре би ја на же на.

уми ра ла си у из би пра зној, 45
из ме ђу де це, на ле жа ју ху дом.
уби цу му жа стра жа ри су од ве ли,
да од го ва ра пра во пред су дом...

И из дах ну ла си... Ми су се ди
сви ре дом да си све ти ца зна мо! 50
Му че нич ка ти кру на сад гла ву кра си,
иако бе ше се љан ка са мо...
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Свадба у луго вима
За сто по се да ли сва ти
и свир ци при се ли уз пећ...
Хеј, што се ве се ли и ча сти
код жу па на, чу ће се већ!

код жу па на за сто лом ти ха 5
не ве сти ца тре пе ри све;
не сме да по сма тра же ни ха
па сти дљи во гле да у тле.

Ста ре ши ни на де сној стра ни
жуп ник – ко ува жа ња знак; 10
та по ча сти свад бу у ка ни
не кад и наш спа си тељ чак.

И срод ни ци да ле ки, бли ски,
при спе ли су са стра на пет,
да мла ди ма по же ле сре ће 15
за овај и онај свет.

а ко ји се ре ши ли ни су
да до ђу са ми на част,
љу ба зне им по здра ве ша љу,
и да ро ва још це ли пласт! 20

умет нич ки сло же них ки та
и ве на ца има ту жбун;
ко ла ча омо та них тра ком
би ће мо жда сто ти нак пун.

До кле ће сти за ти но ћас 25
све леп ша од леп ше ствар? –
Још мли нар до не се из се ла
свој ма ли мла до же њи дар.

То ста ри је мли нар Мо хор ко!
Знан је ва ма млин ње гов жив, 30
у до љи на по то ку би стром
где су иве и вр бак сив.

у до љи на по то ку шум ном
во да око точ ко ва ври,
а мле ти по ма же Мо хор ку 35
пот свој ка, пре ле па кћи.

„Шта, су се де, и ти са да ром?“
у со би је по кло на ред;
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он уза се кор пи цу не жну
пред вра ти ма др жи сав блед. 40

на де сно и на ле во уво
мли нар је ста ри дав но глув;
он гла сно при ла же свој да рак,
из свег гла са ви че ту:

„И то је да ла да по не сем! 45
Да при ми мла до же ња сам,
и пред сва то ви ма и мла дом
да кор пи цу ту ње му дам!

И ка ко га је за ви ла ле по!
о, Јул ка на ша зна ту ствар! 50
Ре кла је пре дав ши га ме ни
да код вас оста не тај дар.

Њи ве, ли ва де, ви но град, гај,
и пре бе ли до би ћеш дом...
Мој су се де, но ћу се га ли 55
не ве сти цом сти дљи вом том!

Бо га ти сте ви, пре бо га ти,
а ми смо вам про сјач ки сој...“
обр те се мли нар и оде
оста вив пред же ни хом дар свој. 60

по гле да ју у кор пу сва ти –
к’о да је ан ђео жив ту!
на лик је на же ни ха ја ко
и за то му се осмех ну!

Већ свир ци се сме ју за пе ћи – 65
сме ју се ви о ли не, бас –
не ве сти крај же ни ха ле пој
образ је по сти ђен вас.

„Бо гу за леђима“
„Бо гу за ле ђи ма“ да кле!
Зби ља је нео бич но име!
Бо гу за ле ђи ма сав крај
и ста ро то се ло са њи ме.

Ја сум њам да и алах зна 5
за се ло то од сто ле та,
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пла ни ном оп ко љен кут.
ах, ту је зби ља крај све та!

Ту се не ви ди цар ски друм!
Же ле зни ца је ствар не зна на. 10
кат кад мо жда ле ти ту
ко си ђе са ка ра ва на.

Ту пи јем ви но већ да на три
код „Де бе ле удо ве“ у ба шти,
за сто чи ћем ча мо вим про стим 15
жеђ га сим, пре да јем се ма шти.

Све ули це сам про шао,
сви ку ти су ми, кан да, зна ни;
раз го ва рао ту и та мо,
већ сви ме по зна ју се ља ни. 20

И ја њих већ су ви ше знам,
фан та стич но га ни су ду ха!
Све ми сли њи ма се вр те
око џе па и тр бу ха.

о, па мет ни су љу ди то! 25
ни кад не је зде врх обла ка;
раз бо ри то, по твр дом тлу
и тре зних сту па ју ко ра ка...

Трг пра зан сто ји по вас дан.
И по но ћи све та ко тра је. 30
по кат кад где за му че во,
за ња че ма га рац, пас ла је...

на клу пи се ди крч мар сам.
Сав сме шан, у сну да се сне ва!
Љу ди на пу ши чи бук дуг, 35
и на сав глас, ши ро ко зе ва.

Му је зин жа ло сно зо ве
на мо ли тву са ми на ре та.
пре да мном бре зо вом ме тлом
сам жу пан ули цу по ме та... 40

„Бо гу за ле ђи ма!“... а, гле,
пре да мном ча ша опет су ха!
Хеј, за што дре маш, крч ма ру?
пи ћа дај! Је ли крч ма глу ха!

е, та ко... кра сно. а са да, 45
и ти ми се при хва ти ча ше!
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И при чај ка кве ле по те,
крај и се о це има ва ше!“

„на при мер, да ли већ ви де
зма ја, го спо ди не па вли ха? 50
Зве ри на гро зна под пла ни ном,
ту, на крај се ла на шег ти ха!“

„Шта, зма ја?!“ – „Да. Де цу гу та,
по јед но на дан звер ка пу ста!w
као та вра та, ка жем ти, 55
тај гад има ве ли ка уста.

Већ на ви кли смо на ње га,
па ни ко о ње му не дро би.
Да шта!... Где ли је тај ју нак
да на крај до ђе гр до би!“ 60

„Та ја сам овај ју нак баш
што од зма ја мо же да спа се!
Сам одох та мо! Мр тав је,
ве руј те, су тра у те ча се!“

*
И гле да ло ме су тра дан 65
раз ро га че но све се ло!
Све се ло зма ја мр тво га
са да је ви де ти хте ло.

а он је леж’о, мр тав тврд,
не ди шу ћи ни ис ти ха. 70
Из без број гр ла чух по здрав:
„ура, наш спа си лац па вли ха!“

И сте за ли су ми ру ке,
на пле ћа ме го ми ла узе,
и од ра до сти сви љу ди 75
у плач уда ри ше и су зе.

И по са ди ше ме за тим
на ко ња зе лен ка се дла на.
„Твој не ка је!“ – и да ле ко
пра ти ли ме, до кра ја да на. 80

а кад сам се по здрављ’о већ,
још је дан пут се жу пан ја ви:
„Та при чај нам на ра стан ку
чим си зма ју до шао гла ви!“
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Ја му од го во рим: „Ра до! 85
од зма ја сам по стао ја чи
кад узех глу пост и до са ду
што вас по ва здан тла чи;

кад узех сит ни ча ре ње,
за вист из ме ђу су се да; 90
и сплет ке код ску пих ва ше,
и под ме та ња сва од ре да;

све то на ти га њу спр жих
па отров тај у ждре ло зма ју!
он про гу та, ис те же се – 95
и сло бо да си ну ва шем кра ју.“

Раднико ва песма о угљу
Све ду бље, ду бље у по нор до ле...
под зе мљу во жње бо јиш ли се чуд не,
док к’о у бу нар сла зиш, бра тац мој?
Шта, пук не ли же ље зно уже тад?
И све то пад не с вр ха до ле чак 5
ду бо ко ме та ра сто... ни је ша ла!
Де ти ње ми сли и де ти њи страх
Зар не, дру же драг? ко не сме, стре пи,
под зе мљу нек не иде да тра жи хлеб...

на дну. као кр тич ња ци ход ни ци 10
на све стра не иду. Рад ни ци се
к’о кр ти це цр не ра зи ла зе.
Све там ни ји, там ни ји би ва пут.
За гу шљи во је, ди шеш ов де те шко.
Вру ћи на ра сте... Бли жи мо се па клу? 15
Да, не ки ма ов де па као је;
у ње му гор ко ис ку пљу ју грех
што же ле да жи ве и да је ду чак...

под зе мљом чки ље све ћи це бле де,
и треп те к’о пла мич ци над мо чвар јем. 20
у по лу мра ку ти ска ју се љу ди
до па са на ги, мла ди, спе че ни;
и ко па ју га, ис ко па ва ју,
из там них ја ма по ди жу на дан –
бла го под зем но, „цр ни ди ја мант!“... 25
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кад си зе ле не ло, др ве ће ти,
и кад цве та ло – ко ће ре ћи то?
И ко би знао сад име на те би?
а исто сун це као у наш дан,
то исто сун це гре ја ло ти де бла, 30
то исто сун це љу би ло је тво је
кро шња сте гла ве и вр хо ве буј не;
то исто сун це бо ји ло ти ли шће,
то на ше сун це бо ји ло ти плод!...
под сен ком тво јом хлад ном у тај час 35
још ни је рад ник по чив’о умо ран;
на ста бло на сло њен ни је па стир
у сви ра лу сво ју ду вао тан ку;
на клу пи под зе ле ном стре хом тво јом
још ни је се де ла де вој ка сет на 40
ни пе ва ла пе сму о љу ба ви још...
под то бом чо век још ни је ми слио
ду бо ке сво је ми сли и ве ли ке;
још ни је веч не тај не од го нет’о...
И чо век ни је мо рио чо ве ка... 45
а мно ги је ви хор ху јао кро за те,
бе снио то бом, ло мио ти гра не...
И вре ме на те са хра нио ви хор!
Ду бо ко у тлу сад ти ле же де бла
по гро бљу тај ном ве ко ва без број, 50
све ска ме ње не, пу сте му ми је,
све те ла без жи во та и кр ви
к’о у пи ра ми ди кра ље ви слав ни...

И да ље кр ти це ри ју под зе мљом
и из гр ћу ди вов ске кр тич ња ке 55
из ду би не там не, из да на у дан.
а ли ца су им га ра ва и цр на
и с че ла те че мла зе ви ма зној...
по тму ли чу јеш ча сом раз го вор,
па уз дах, кле тву, ша лу или смех... 60
од јек не из да љи не ди на мит...
а пе сма гла сна не чу је се туд...
Све тиљ ка бле да све тлу ца крај по сла –
а око ло је сву да гроб на та ма.
Док го ре на вр ху при гре ва сун це, 65
у мо ру све тлом при ро да се ку па;
и тра ва, жи то, др ве ће зе ле ни;
и ру же мно ге цве та ју у вр ту!
И чо век ра ди, ска па ва рад хле ба;
али ска па ва ис под све тлог сун ца... 70
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на пред, на пред!... пре мо ре ни и глад ни
из ла зе из ја ма угља ри,
стр ти, бле ди као хап се ни ци.
по пу ту ћут ке ко ра ча че та њих;
ле лу ја ју се к’о да су утва ри. 75
И сун це са мо њи хо вом оку
на под зем ни мрак густ на вик ну том
пре ја ко и пре бли ста во већ си ја...

Што њих се ти чу сун це или дан!
на хлеб на су шни ми сли си ро мах – 80
ужи ва ња, све тлост, ах, то је за дру ге!...
Та иди те! Већ вас обед че ка.
под њим се зби ља не уги ба сто,
ни ба ви ти се ту за ду го не ће...
Та иди те на ја ча ње, на од мор 85
пред но ви те шки рад!...

на пред, на пред!

И опет ја ма, по нор не на си ти,
жде ре но ве че те од мор них љу ди.
И иста пе сма дан за да ном...

Стој те!

по ла ко са мо, пре др ски угља ри! 90
под зе мљом де мон сна жан спа ва скрит!
Те шко ва ма ако га про бу ди те!
он го спо дар је под зем но га бла га,
и он руд ни ка са мо га вла сник.
Те шко ва ма! осве ти ће се он 95
ако вас на ђе, раз бој ни ке вас,
ако за тек не вас ло по ве под ле
да бла го му узи ма те кра дом!
а чу вао их ве ко ве без број не!
он сам је знао за ри зни цу ту. 100

Сам је по сма тр’о и сам за бра вио,
Сам с по но сом се ра до вао њој...
И сад чо век до пу зи до ње,
тај створ под му кли, пре пре де ни, злоб ни!
И оком је ла ко мим по сма тра 105
и упр ља ном до хва та је ру ком
па ву че на све тлост тај но бла го то!
Ја ој, ако се шкрт про бу ди враг!
упа ли ће га со ве смр то но сне
што их др жи са чу ва не за вас. 110
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Гром, бле сак и по трес би ће под зе мљом!
у па као ће пре тво ри ти ја му
и спа ли ти вас за час гнев ни дух...

И тај дан ће би ти ту жан и гро зан....
Из по но ра там но га на зе мљу 115
где си ја сун це, би ло жи во та ку ца,
из не ће вас, дру го ви, го ре,
са мрт ни ке, из ме ње но га ли ка,
у бо ло ви ма стра шним, у ја у ку,
вас уми ру ће му че ни ке ра да... 120

И па шће ве чер пре су мор на, брит ка...
И го ре ће бук ти ње мно го број не,
кроз мрак ће сја ти њи хов кр ва ви жар...
низ це сту ће се ви ти спро вод дуг...
До ле са све лес цр ни... „Ми зе ре ре...“ 125
За ста ва рад нич ка с цр ном тра ком
од ве шће вас веч но ме ми ру та мо
под зе мљу опет... Зво на ће пе ва ти
сва та ко ту жно да за пла че ка мен...
ах, шта ли ће ка за ти же не ва ше? 130
И де ца ва ша шта ће ре ћи та да?

Зим ска ро ман са
„пет ме се ци?!... Чи ни ми се тек мај
зна ло же њу пе ћи да ста ви крај...

Већ зна те и ви сна гу ле пе же не!
Ја во лех њу, она за во ли ме не!
кад вра бац на дру жи цу сме да ма ри, 5
ко би чо ве ку љу бав бра ни ти смео?
пра во на брак ко би му од у зео?
при род не су, ве ле, зби ља те ства ри. –

у ми раз љу бав ми тек до не се же на,
а ја њој де лић сво је га – име на!... 10
Го спо дин су ди ја, ле по је ту код вас.
еј, то пла пећ, еј, дра га то пло та, –
као да сви ра ко пе сму жи во та!
Дру га је бук та ла у ко ли би код нас!
на ку ћу ве тар ле де ни на ле ће, 15
по про зо ри ма лед ни вен ци, цве ће.
Смрт но бо ле сна она је ле жа ла
што је цр ви ма глад ним жи вот да ла.
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И ја у ку ћи, су ди јо, без ра да,
без ра да и без на су шног ко ма да... 20
у чо ве ку се ср це ока ме ни
од жи во та то га где се са мо стра да.

И не мо гу ће ви ше бе ше ме ни
тр пе ћи ћут ке. Јур нем двор цу тад:
„За мр зну ће ми де цу већ ноћ пр ва, 25
да пећ за ло жим, дај те ма ло др ва!“
„кад им је хлад но, нек иду спат!“
„До бри го спо ди не, дај ми бар кру ха!“
„ов де се за вас не пе че, не ку ха!“

„оде ла ста рог би ће мо же би ти, 30
де цу бих мо гао бар њи ме по кри ти“...
„Гу би се...“ одох тад од дво ра,
и исте већ но ћи кра сти мо рах!
а „грех је кра сти“ ре кла ми је ма ти,
по кој на ма ти, бог не ка јој пла ти! – 35

ако ср ца има те, су зу ко ју,
на си ро чад се сми луј те мо ју!
Да она не би што и ја по ста ла,
не би гре ши ла, и не би кра ла:
и њу сад сву за тво ри те по ре ду, 40
да мо гу да се гре ју и да је ду...

еј, дра га пе ћи, пре ми ла то пло та,
као да сви ра ко пе сму жи во та.
а на по љу опет гле снег што ме те,
у ди вљој игри ве тра за си па пе те!“ 45

Грешник
у ко ли би ци над Ган гом
бук ти ње та јан стве ни плам.
на по ду за се ли мо на си;
међ њи ма сто ји Бу да сам.

на по ла осве тље на ли ца 5
за ми шље но гле да ју тле.
Ти љу ди су, ми слиш, до шли
с оног све та. Ти хо је све...

„но, бра ћо, пре ки де мук Бу да,
да гре ха не ма још ко? 10
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Сад по след њи пут вас пи там...
Хо ће те ли при зна ти што?

Те шко том ко ља гу би скрио,
учи нио са ве сти крај!
ни кад се по све тио не би, 15
ушô из нир ва не у рај. –

ни је дан се не ја вља ви ше?
Зар то све та ис по вед сва?...
Још је дан!... И пред Бу ду сту пи
скру шен уче ник ам ба та. 20

„Гре шио сам, пре све тли ме штре,
у ми сли ма ја чи них зло;
ка ко да ти ка жем кри ви цу?
у дну ду ше пе че ме то...“

„не бој се! а шта ли то згре ши? 25
Да вре ла крв не ство ри зло?
Гле дао си, зар не, де вој ци
пре мла дој у очи ју дно!“

„Ми слио сам, о, пре че сти ти,
ми слио сво јом гла вом, сâм! 30
Жи во та за го нет ку хте дох
да про ник нем сме ло, да знам.

Све ми ра узро ке и свр ху
хтео сам схва ти ти до дна;
о раз во ју, по стан ку све та, 35
пре ми шљао но ћу, без сна.

Ја же лео сам сво јим оком
да исти не са гле дам лик,
њу сво јим ра зу мом ја тра жих,
че знух од мла дих да на тих. 40

И по ле ту ми сли ни ка да
не по ста вих ме ђу, руб...
Што до сад чи них, на жа лост је
по ве ри бра ман ској грех груб.

Што у Ве да ма је пи са но, 45
то чо век тек ми сли ти сме!
ни ду бље, ни ви ше, ни да ље...
Ина че – ето ка зне зле.“

Вр ло рет ко се смеј’о Бу да,
у смех са да уда ри он, 50
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у чу ду уче ни ка гле да,
ве ли му кроз сме ха звон:

„Че му би нам, сва ко ме сво ју,
гла ву дао наш Бра ма, бог?
Че му би нам ду ха зрак све ти 55
ужег’о зра ком ду ха свог?

Че му ти но ге! – да хо диш!
а за рад ти је ру ка та;
ра зу мом у гла ви ти ми слиш,
а то јо ште са мо бог зна! 60

Што сло бод ни је су ти ми сли,
то бо гу си слич ни ји ти,
то Бра ми си мно го бли же...
у стра ху ти уза луд би!

Ми сли са мо, ам ба та дра ги! 65
пре тре си ми сли ма свет сав!
Бра ма ни ма ве ро ва ти не мој
да ми сле ћи већ ни си прав!“

Ја
Страх те пре да мном, зар те страх?
при ро де кро ти те љу сме ли,
но си о че ра зу ма, је ли!
о, чо ве че, ти дрх тиш плах!
Ти сма траш се за по лу бо га – 5
зар има над то бом још ко га?
Ве ле у ме, гле дај ми у лик:
ја, при ро де моћ, то сам ја!
Ве ли ка не, још се уз ви си,
ти го спо дар ме ни – још ни си! 10
За ме не си к’о цр вић ту,
од мра ви ма њи, ма њи но трун!
И са тим пра хом увек, љу ди,
играм се ја по сво јој ћу ди.
кад хо ћу, би ће зе мљо трес, 15
тле по љу ља мој тај ни бес:
и ло ме се ко сти зе мље, бр да,
на ко ји ма је ста ја ла твр да;
и тле се зе мљи но ги ба



________    Десанка Максимовић   ________

270

и та ла са се и зи ба 20
као мор ска рав ни ца су ра
кад љу та је би чу је бу ра...
И бри га ме што гра диш ту,
ти „зе мље цар“ на крх ком тлу!
Ти двор ци, гра до ви ша ре ни 25
где се сти че жи во та шум,
где сла ви се умет ност, ум,
де чи је су играч ке ме ни.
кад хо ћу, са мо је дан трен
и све прах би ће, све мој плен. 30
Цр кве ти ру шим и ол та ре,
сту бо но сне, па го де ста ре,
и џа ми је са ти рем у прах,
си на го ге у је дан мах.
Стр ћу ико не и окви ре, 35
жр тве ни ке, са њих ку ми ре;
ти до ма ћеш сру ше ног кут
пу сти ти и по ћи низ пут...

о, не ку ни „оца“ све ми ра,
о, не ре ци да је крив – бог! 40
не, јер отац љу бим ца свог
без кри ви це не ће да ди ра.
у оца до брог ни је ћуд
да де цу го ни у ноћ, студ,
из слат ког их не бу ди спа ња, 45
ни ти их из ста на га ња
по лу на ге у мраз, мрак!
Из по сте ље, за ка зне знак,
на ули цу он не ме те
кад у кри лу им дрх ти де те. 50
Са жа ли оцу се на крик,
на ту жни бо ле сни ков лик;
он де те ту што мре и па ти
из ку ће не ће ни кад да ти...
о, не ре ци да је крив бог! 55
не „отац“ – ја сам ср ца злог
ја, моћ при ро де, моћ све ми ра,
те би, чо ве че, суд би ну би рам...
Ти дрх тиш! од стра ха већ си блед?
И мр жње те бе пу ни јед? 60
а што! Та ја сам без кри ви це!
ко сам! по гле дај мо је ли це!
Сад Бра ма сам, ство ри тељ твој,
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пла не та му дро ства рам рој,
свет пун жи во та, сја ја мла да, 65
свет пун ра зу ма, пре пун скла да.
а сад сам Си ва, у ча су том
ја ства рам свет у ха ос, лом.
И ни сам Бра ма ни ти Си ва,
већ моћ при ро де ја сам жи ва! 70
И ни ти зи дам ја свет нов,
ни ти ста ро ме ру шим кров –
већ са мо кру жим, не мам стан ка,
од пам ти ве ка, без пре стан ка...
Шта смрт је, жи вот, ма ло знам, 75
и шта је мр жња, гне ва плам,
и љу бав је ту ђа ме ни;
ни зла ни до бра ја не бех,
за све тост не знам ни за грех,
знам са мо за кон свој гво зде ни; 80
не у ми тан је, ве чан, сух,
не по ре чан, на мол бе глух!
ко сам! око то га се му чи,
ис пи туј, тра жи, ва здан учи –
учи ни ћеш ко је от кри ће, 85
про зре ти не ћеш мо је би ће!
Ја су жња тво ја? Ти роб мој?
То веч ни је међ на ма бој.
ко и ко ће ко га да свла да
у бо ју што љут плам ти са да? 90
Дај од го вор пи та њу том!
Ва се ље на је сам, ти – атом.

Чаша бесмртности
„Кад у смрт ном ча су ду ша 
чо ве ку у под гр лац до ђе... 
ко ће му пи ћа ча роб ног да ти 
да га от ме?...“ 

ко ран, су ра 75

Тур бан ша рен ди чи ру су гла ву,
да ма шћан ка ви си му о бо ку.
књи га све та пред њим отво ре на, –
ко ран чи та мла ди аб ду ра ман,
ко ран чи та, баш су ру о смр ти, 5
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и о смр ти и жи во ту веч ном
Дан му ја сан си ја кроз про зо ре,
див но ју тро со бу на сме ја ло,
ал’ ка ли фу ни је све тла ду ша. 10
Те шке ми сли ми сли аб ду ра ман!...
„Смрт! опет ми око ду ха ле ћеш,
ба ја ли це, ми сли не ве се ла!
Смрт? умре ти! – Мо рам ли умре ти?...
Ти ми љу бав у ср це уже же, 15
гла ви му дрост да де ти, ала ху,
ти мач вла сти ста ви ми у ру ку!
ка ко да се одво јим од љу ди!
Љу ба ви ме за њих спо на ве же!
ка ко ми сли да се за у ста ве! 20
у ду ху ми сјај и – ти, ала ху!
ка ко да се од ма ча ра ста нем!
нај вер ни ји он је дру гар ме ни...“
у ка ли фа те шке та кве ми сли!
Њих пре ми шља, тро ји цу при зи ва:  25
Зо ве к се би Ха ки ма, ле ка ра,
зо ве к се би Со фра, ча роб ни ка,
зо ве к се би дер ви ша Ра ши да.

Сту пи пре да њ пр ви Ха ким, ле кар.

„Да ли не ма про тив смр ти ле ка! 30
Че му нам дух! И за што нам зна ње? –
Ство ри ме ни – да ве чи то жи вим!“

„Све тли емир, сун це зе мље шпан ске!
Сре ћан ја сам што пред то бом сто јим!
Моћ ве ли ку има на ше зна ње, 35
али веч ност свак – не за слу жу је!...
Ти на ро ни у кри стал ну ча шу
ро се с по ља, пре ра ђа ња сун ца,
сто пи у њој ти би се ре мор ске,
пиј на пи так мој ју та ра се дам... 40
И жи ве ћеш веч но, емир све тли!“

Тек што сва ну над кор до вом да нак,
ка лиф по ђе са ча шом у ру ци.
по љем по ђе пре ра ђа ња сун ца,
ро су ску пља у ча шу кри стал ну. 45
С пу ном ча шом у град се по вра ти,
спу сти у њу ша чи цу би се ра,
че ка, че ка, на ча роб но пи ће,
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ал’ се би сер у ро си не сто пи!
И већ пре да њ сту па Со фер слав ни. 50

„Све тли емир, му сли ма на ди ко!
Бе смрт ност ће да ти те би Со фер.
Мно го мо же и ле кар ско зна ње –
а све мо же са мо ча роб њач ко
зна ње на ше, ал хе ми ја све та! – 55
Гле дај ча шу што бе смрт ност да је!
ле ка ри је пиј те чу до твор не,
ис пиј зла то у ча ши сто пље но –
пиј бе смрт ност, а из мо је ку пе!“
„Сам оку шај ти нај пре на пи так! 60
наг ни креп ко, Со фе ре уче ни!“

Мој еми ре, ча ша ни је за ме –
ти је ди ни...“

Сам оку шај пр ви!
те би ка ко де лу је, да ви дим!“

Со фер ку пу по ди же усти ма, 65
над њим ка лиф сво ју да ма шћан ку.
„Да ви ди мо је ли пи ће пра во“ –
од ру би му аб ду ра ман гла ву.

Сту пи пред њ ста ри али Ра шид.

„нај му дри ји у кор до ви стар че, 70
чуј, ре ци ми и раз ја сни тај ну
Да ли не ма про тив смр ти ле ка!
Ство ри ме ни – да ве чи то жи вим!“

Ди же ру ку ста ри али Ра шид,
дер виш ста ри у ру ху ста ро ме, 75
си ва бра да до па са му па да, –
ди же де сну, па ка ли фу збо ри:

„ле ка иштеш, млад аб ду ра ма не,
рад би ле ка што бе смрт ност да је,
на пи та ка ко ји веч ност да ју? 80
Искао си ле ка од ле ка ра,
искао га и од ча роб ња ка –
оба су те пре ва ри ла љу то...
Сам је имаш, ча шу ча роб ни цу,
сам при ре ди пи ће не у мр ло! 85
Ча ша тво ја – жи вље ње је тво је!
на пу ни је сам веч но сти ле ком!
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Ча ша тво ја жи вље ње је тво је!
пу ни ње га вàс век де лом до брим,
де лом слав ним, а за бли жње сво је, 90
за ро ђа ке и за до мо ви ну!
Зло га де ла да ни јед на ка пља
у ту ча шу ни ка да не ка не!
не пре ста ји пу ни ти по су ду
до кле пу на не бу де до ру ба, 95
до иви це са ме и до – гро ба!...
Те ло тво је стру ну ће у хум ци,
а оста ће ча ша де ла тво јих!
на род твој ће пи ти из те ча ше,
ње ним ће се на па ја ти пи ћем, 100
у де лу ћеш свом веч но жи ве ти!...“
књи га све та пред њим отво ре на,
ко не чи та ка лиф из ко ра на,
већ за стар цем гле да пре ко пра га,
гле да за њим, сам се би ша пу ће:  105
„То ће би ти ча ша она пра ва,
ча ша тво ја, му дри ал-Ра ши де!“

Бреме
Све стр ми ји је да нас овај пут...
а шта сам, шта сам пу та иш’о туд!

Млад ка да бе јах, еј, го ре у пла ни не
кри ла су ме но си ла из до ли не!

крок по крок! по рав ном, уз бр до чак! 5
Де вој ци, на рад – ишао сам лак...

осе део сам. Ће ла во ми те ме.
И са ми жи вот те шко ми је бре ме.

То бре ме би ва те же сва ки сат!
као вре ћа се сва љу је за врат. 10

Што те рет при ти ска, не ма у том чу да.
То го ди не су мо је, да ни тру да.

И све што љу то сам до жи вео кад,
и све што гор ко сам оку сио кад,

све то ти ши!... ко ће олак ша ти ра ме? 15
ко ве ли ки те рет по не ти за ме?
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„Ја, стар чи ћу, ја ћу по не ти то!
Ја ћу ски ну ти те би бре ме зло!

Већ ду го зби ља но сиш ово бре ме,
по моћ тра же на сти ћи ће на вре ме... 20

Што гле даш та ко уко че но стар?
при ли ка мо ја чуд на ти је зар?

а?... Же на ја сам – ко жа и кост су ха...
Сва сам у бе ло... Ми слиш, гле даш ду ха?

не бој се ме не... ода гнај страх свој! 25
Те ре та спа сен би ћеш, јад ни мој!...

од ма рај се, спа сен бре ме на ја да,
од ма рај се, спа сен и жи во та са да!“

Сликарева смрт
„Го то во! не ви де та кве сли ке са мо стан
у цр кви сво јој от кад је гре је дан.“

па ле ту, и ки чи цу оста ви тад сли кар;
и гле да сли ку на ко ју па да сун ца жар.

у жи вом оку тво јем ма да је дру гог лик, 5
у овом ту је ње гов тек пра ви от сјај тих.

Сад дру ги ма да ку ша мед тих уса на драг,
на сли ци је остао ру би на њи них траг.

Ма да те не мам жи ве, де вој ко гор да ти,
твој лик пре да мном ов де још сто ји као жив. 10

на ра стан ку још јед ном по љу бит’ сам те рад:
Збо гом ле па Ма до на, збо гом за у век сад!

И оде у ши ро ки свет млад умет ник блед.
И но ве му до не се сли ке го ди на ред.

И ма да га по шту ју, ма да га сла ве сви, 15
Ма до ни не су увек ми сли му све и сни.

на бре гу сто ји, сто ји пра ста ри са мо стан,
уса мље ни ке зо ве и мо ли тви сва ки дан.

а сва ки дан ка да бра ћа већ оста ве храм,
пред ол тар ста ри ста је ка лу ђер Стан ко сам. 20
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на ол та ру сли ку гле да, и Ма до нин лик,
и сам са со бом збо ри, све до у зо ре цик...

_ _ _ _ _ _ _

ка мо ли тви зво но зо ве мо на хе у час ран.
Што Стан ка пред ол та ром не ма, а већ је дан?

у ће ли ји на од ру мр твач ком ле жи нем, 25
а вест чу де сна иде, кру жи по кра ју свем:

Тај по кој ник био је чу ве ни сли кар пре,
и на сли као ли це кра сне Ма до не те...

Без ве ре и бо га об и шао је зе мље шар,
да нај зад мир ср ца на ђе у са мо ћи, стар. 30

Мирза
(персијска прича)

1

То бе ше гро зни Џа ми шах!
До три је имао бла га:
у ха ре му су пру ге три,
из дру ге зе мље сва ка би,
пре кра сна же на, дра га. 5

И си на Џа ми има три,
по јед ног ро ди сва ка;
зна их цео ис точ ни свет,
то су принц Ја вуз, Мир за, Фет –
три бра та, три ју на ка. 10

принц Фет са оцем сву да сам,
уз де сну ње му ја ше,
за исти сто с њим се да свуд,
и је ла иста, исти суд,
из исте пи је ча ше. 15

на пи ру с Фе том увек шах,
сред рас ко ши жи ве мно ге;
а дру га два мр ви це, трун,
што пад ну уз сто је ла пун,
до би ју к’о убо ги. 20

принц Фет је све! Ње го ву ћуд
шах нај ма њу оства ри,
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к’о Фет је ди но да је син;
Мир зу, Ја ву за, отац њин
пре зре и за не ма ри... 25

2
Што да нас се раз ле же свуд
крик бој ни око гра да?
Сад осве те по чи ње чин:
принц Ја вуз сам, не срећ ни син,
свог оца хо ће да свла да. 30

Сад бра ни ша ха, си не Фет!
при ско чи му у бе ди!
Бој љу ти бе сни да на три,
крв ру ме на те че и ври...
Шта, да Ја вуз по бе ди? 35

Шта, оче, ако гнев ни син
сад за ро би те, спу та!
у ње гов ако пад неш плен,
пре ми шља ти не ће ни трен –
власт ће ти он оте ти. 40

у џа ми ји ка да твој мач
син Ја вуз већ опа ше,
он би ће вла дар у тај мах,
ти, оче, су жањ – а син шах!...
И по мо ћи ће па ше! 45

Гле, ко у по моћ хи та то,
ко ша ха спа сти ку ша?
ко се ту бо ри к’о лав млад?
ко осло ба ђа ша ха, град? –
принц Мир за, до бра ду ша! 50

3
у па ла ти сво јој Џа ми шах
на пре сто лу се ши ри;
ту сто ји пр ви, дру ги син,
крај њих ве зан Ја вуз, брат њин –
на о ко ло ве зи ри. 55

Што вла сти се ста ри, лу кав шах
сад по но во ве се ли!
у оку му по дру гљив плам,
и осмех му је зао сам –
и си но ви ма ве ли:  60
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„Ја во лим са мо те бе, Фет,
јер во лим мај ку тво ју!
Ти си љу би мац и сад мој,
мач тај де дов ски би ће твој,
власт ћеш при ми ти мо ју! 

Те бе, Ја вуз, бо јим се ја,
пре вр тљи вац си ста ри!
Да про жи вим у ми ру стар,
град ди ван да ћу ти на дар –
па ми за бла го да ри! 

а ти, Мир за, љу бље ни мој?
Ти оли че на до бро то!
ох, што пре тр пи за ме ти!
За до бро тво је чи ме би
пла тио ти, си ро то? 

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

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

„ох, ти мирисна ружице,
иза те рајске двери!
Захвалност називаш се ти,
не познају те зли,
не познају те звери... 
Тражиш ли своја права где,
ти гор до главу носи!
понизног сваки гази свуд,
мисли за њега да је луд...
Тражи, ништа не проси!“ 

Бу да у браман ској књижници
кад оно Бу да Го та ма
у Бе ха ре су је дан пут би,
бра ма ни ми у су срет до шли
из па ла та, из ко ли ба свих.
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на ули ци пре пу но љу ди, 5
свуд ку ља ра до зна ли свет,
и ли чи на ле је где ра сте
ша рен и ра зно бо јан цвет.

„Гле, тај ле пи принц чуд но ва ти
већ свет је оста вио ташт! 10
Гле, за ри зу мо на шку жу ту
свој кра љев ски је сву као плашт!

За сто је се дао бо га ти,
пред слат ких је ла чи тав лом;
сад сам, од про сја штва жи ви 15
и гла дан пред ту ђи ста је дом!

И же на је имао нај леп ших,
и љу ба ви ужи вао сласт;
нај ви шу учи нас му дрост:
он зе маљ ску на пу сти власт!“ 20

о ње му је при чао сва ко,
и су сед, и кад до ђе гост...
Ту ди вље ње, ту по што ва ње...
а та мо чу јеш пот смех прост...

И љу ди се ша ре на ре ка 25
та ла са по гра ду свем...
Сред го ми ле, сред све ште ни ка
ко ра чао Го та ма нем.

И во ди ли га у па го де,
где хим не све те пе ва хор; 30
у све зна ме ни то сти град ске,
у књи жни цу, му зеј и двор.

„у овој па ла ти је, Бу да,
нај дра же на ше бла го, гле!“
с по но сом ве ле и отво ре 35
пред њим кра сне врат ни це све...

И сту пи пре ко пра га, за њи ма...
Дво ра на пу на књи га сва...
Хи ља де хи ља да ту ле жи,
од та ва ни це па до тла... 40

„Гле, спи се пре слав не, сто лет не,
на ших ве да до ре да ред!
Гле, ко мен та ре те де бе ле,
што на уч ник на пи са сед.
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Љу бав пре ма убо гој бра ћи, 45
су шти на је на у ка тих;
са жа ље ње ве је, са ми лост,
о, Бу до, из сло ва ту свих!“

„Ште та, ви дим!“ од вра ти Бу да.
у књи га ма љу бав је ту; 50
из ср да ца сте пре се ли ли
у овај пу сти про стор њу.

Из ср ца сте је пре се ли ли
у књи ге, то ви ди мо ми,
за то та ко пра зна су ср ца, 55
пра зна без тру ни љу ба ви.

Хер ку лов кип
на тр гу атин ском са кра ја на крај та ко
пе сник Фи ла лет ко ра чао по ла ко.
пред Хер ку ло вим ки пом ста не час,
по сма тра ју на ко во ли це и стас.

„Шта гле даш за ми шљен тај кип та ко ти?“ 5
глас зна ни му крај са мог уха за зво ни.
Гле, као да ни че струк, на зе мље тлу,
со фист Ми са лет по крај ње га је ту,
уси ље на сласт у ста ву, осме ху.

„а те би се не до па да ју нак тај? – 10
на Хер ку ла пе сник по ка за ру ком –
Тај ју нак сна жни, ви сок, по но сна ста ва,
та див на, озбиљ на и му шка та гла ва!
Гле, врат има јак као млад ка кав бик,
а пр си му пра вог му жан ства су лик! 15
И овај у ру ка ма ње го вим маљ
со фи сти ма опа сна би ла би ствар. –
по лу бог је зби ља од пе те до гла ве
и вре ди да још му љу ди име сла ве!
Из чи сте ту чи ли вен је кип тај 20
и чу до, мо трим спо ме ник цео дан,
а не ви дим ни ка ко ја ту чи сјај.
пред со бом са мо Хер ку ла ви дим ја.“
„не знаш да сва се туч пре тво ри у кип
у ча су кад умет ник Хер ку ла сли?“ 25
„Див но ре че то, со фи сте Ми са лет!“
по гле да со фи ста ис ко са по ет.
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„у гим на зи ји чи тах пре дан и два,
ту и ти из ме ђу слу ша те ља би;
И се ћаш ли се шта ми ре че онај час! 30
кад пе сму „Со кра то ва смрт“ про чи тах ја,
без иде а ла је, ти кре сну на сав глас!
Те ле уче но, је ди но ви де ти
кад Со кра ту ча ша у ру ка ма би,
ка ко је ис пи бр зо, у је дан мах, 35
отро ва пу ну, не зна ју ћи страх.
Ти ви де за тим ка ко уми ре мир но,
сан смрт ни ка ко му тад очи до дир ну;
и при ја те ље ту жне ви де у круг,
и чу су зе њи не и плач жа ло стан, дуг... 40
Све ви де у пе сми по дроб но, све, све –
за што иде а ла не ма ту, што не?
За то што туч се са ма у кип пре тво ри
у трен ка да Хер ку ла умет ник сли...
За све ту исти ну љу бав је ве ли ка – 45
„Со кра то ва смрт“ је ње на пра ва сли ка.
Исти на над све! – свет је иде ал
што се у при чи у кри стал пре тво ри...
Схва таш ли са да хеј, дру га ру со фист,
ре а ли ста сва ки је и – иде а лист!“ 50

пе газ и ма га рац
Ви со ко ле ти, ле ти пе газ к’о ждрал,
под њим по но сним ка мен, зе мље кал;
ви тла му на ве тру гри ва,
пот ко ви ца – све тлост жи ва.

И та ко над се о ски до ле те двор, 5
за дво ром огра да уска као тор,
ко ро ва ту ра сту ма се,
ма га рац ко ро вом па се.

Тлу обо рио гла ву, за ми шљен вас,
и у не бо је по ди же сва ки час... 10
Свет би био цвет на ста за,
кад не би би ло пе га за!

Чим ње га угле да, проп не се у вис
и раз бе сни се сав као гор ски рис;
љу ти то уши ма стри же – 15
„и-а, и-а“, гра ју ди же.
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оба зре се пе газ на зе маљ ски крај
и опет угле да сме шни при зор тај;
за ста де усред не бе са,
ма гар цу у очи скре са; 20

До те бе ако бих хтео бли же ја,
и сам бих мо рао до та ћи се тла...
Мо гло би до ћи до бо ја
и част би стра да ла мо ја!

Ти ни ка да као Му зин ко њиц-ждрал 25
над хум се не ћеш по ди ћи, над вал!
Ма га рац ма га ре оста,
ни ка да пти ца не по ста!

Ти не маш сна ге да се ви неш у зрак.
кри ла тре ба за тај уз лет ве дар, јак! 30
Зевс их по да ри пе га зу,
ма гар цу пе шач ку ста зу.

куд пе га за за мах но си да ли знаш?
уна крст он про ђе цео свет тај наш,
ве ћи од обо ра ма ла, 35
леп ши не го тво ја шта ла.

И ку да год се ви не брз као ум,
под со бом гле да љу де, до мо ве, друм;
ша ре но жи вље ње гле да,
му ке, ра до сти, од ре да – 40

плот је оме ђио тво је ми сли, ћуд,
на узди те крат кој во ди га зда свуд.
Скро ман, мој си во ња, бу ди;
о ви си на ма не су ди!

Ти се не пе њи у крај пе снич ки њин – 45
тво је је да жи то од но сиш у млин!
Да бра шно те глиш из мли на,
чу ва те, хра ни дру жи на...

До во ље ти, ња чи са мо, кри ти куј!...
о пе га зу су диш ли, он да ме чуј:  50
де те у се ли ма сва ко
по гла су те по зна ла ко!...“

То ре кав уз ле ти пе газ као ждрал,
под њи ме по но сним ка мен, зе мље кал.
Ви тла му на ве тру гри ва, 55
пот ко ви ца – све тлост жи ва.
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Ру ско село
Ду ги ред ку ћа др ве них,
стре хе им ле гле уз тле...
И ту га и за пу ште ност –
шта ли – па ле на све.

по сред се ла ма ла цр ква, 5
и она др ве на сва,
и на ку по ли, на кр сту,
не ви диш да зла то сја.

пут ча ђав сав, пут сав пра шан,
ви је се кроз по ље, сâд, 10
чо пор ко ња пу тем го ни
деч ко жу то кос и млад.

За се лом у ко шу ља ма
цр ве них рад ни ка ред
бо сом но гом бу сен дро би 15
под сун цем, у не до глед.

Се љак бра дат, у каф та ну,
по бра зди плуг рав на свој.
Гле дам стар ца и чи ни ми се
да је гла вом лав Тол стој... 20

укра јин ска сте па
Сте по укра јин ска, ти ша не го сан,
ти ле жиш на сун цу као бож ји длан.

И по сте пи воз наш као црв ви ју га...
Где по глед да спу стим кроз та по ља ду га?

обр нем ли око жељ но ку да год – 5
све рав ни ца пу ста, над њом не ба свод

к’о азур ни ша тор, веч ни се про те же...
Сте по не до глед на, куд ти ме ђа се же?

Ску пим се, за дре мам... пу зи, пу зи влак.
у бес ко нач ност? Сан ме ни ше лак... 10

Бу дим се, по гле дам: по кра ји на иста,
и сте па ши ро ка, ра ван сву да чи ста!

око ло све ти хо... Ми ран степ ски дан.
Где је ко зак, где је ње гов ко њиц вран?
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И ниг де жи ве тач ке, жи во га ство ра. 15
Све мр тво као пу чи на мир ног мо ра...

Воз пу зи јед на ко као змиј ски цар...
Је ли се по мак’о за три пе ди бар?

Хеј, Хмјел ниц ки, где си, вој ско во ђо слав ни?
Ску пи че ту сво ју пре да мном на рав ни! 20

но, ниг де ко за ка – бог био са њим –
са мо воз наш пу шта иза се бе дим.

Гле! Да ле ко та мо са да не што ни че!
к’о не ман грд на се фан та стич но ми че...

То кри ла сво ја го ре млин пру жа лен 25
и ве тар ни ше зе мљом њи хо ву сен...

Ди жу се, па да ју кри ла на ви ди ку...
Ви дим са мо њи ну чуд ну, стра шну сли ку.

Гле дам... Му ти ми се час око, час слух!
ни је ве тре ња ча – то је степ ски дух! 30

Дух степ ски сâм та мо у про сто ру све му
у по моћ по зи ва – до сад но и ње му.

у ку пеу
Св. пе тер бург – Мо сква

ле ти, ле ти ку рир ски влак...
Све ћа раз го ни у во зу мрак.

Из сна се тр же су сед мој,
на та че бр зо цви кер свој.

Ре че: „у Мо скву и ви то?“ 5
„је сте, и ја!“ – „ну, ха ра шо!..“

„Тр го вац?“ – „не, ту рист сам ја!“
„Мо же би ти жур на лист, а?“

„И то, и то! пр ви пут сад
по се тио сам пе тро град. 10

а су тра мај ку Мо скву, њу,
ви де ћу сре ћан, док сам ту.
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Ра ду јем се то ме већ сад,
че знух за њо ме још као млад!“

„Ви ни сте Рус?“ – „не!“ Ја уз смех. 15
„Ср бин, Бу га рин, мо жда Чех?“

„Сло ве нац!“ – „Мо лим, где је то?
у Цр ној Го ри?“ – „не!“ – „охо!

Ваш крај, жа лим, ни је ми знан...
Та мо не где сто ји Бал кан... 20

И Тур ска, чи ни ми се све,
не где је бли зу вас, зар не?“

„Бли зу је Тур ска – тач на ствар!
кр тич ња ка нас де ли пар...“

„Ми Ру си, зна те, то зна свак, 25
у ки ну смо за се кли чак.

по гла ви хо да нам амур,
Ман џу ри ја и пор тар тур,

Бо ха ра, Хи ва, Ме ра, Хе рат
За бо ра ви смо на за пад... 30

Сло ве но фил ство, дра ги мој,
код нас век већ од жи ве свој,

ни ти мо же што да нам да!...
а ази ја цен трал на – та

тр го ви ну нам ну ди сву 35
и за ра де ту шту и тму.

Шта ће те! Ми ри те се с тим!..
Је ли по во љи је дан дим?“

у гон до ли
Мле ци

Ca na le Gran de!.. куд во зим се, куд,
Том ули цом што ча ра је пу на?

пре чуд не ко чи је но си ве тар луд:
Хеј, бро де, хеј, чу не до чу на!
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на ла ђи ци остраг сто ји гон дол âр – 5
сун цем му опа ље но че ло –
по так ту ве са ла ни ше се ве слар
сто је ћи сли ко ви то, сме ло.

а гон до ла пли ва ла ка као дах
и мр твач ко ме слич на од ру; 10
на де сно и ле во сва ки трен, и мах,
ра сту двор ци на мо ру мо дру...

ах, Ri va de gli Schiavоni је ту!
Зар и нас по шту је те, Мле ци?

Та у ду бо ко ме ла гу не дну 15
вас др же на ших хра сто ва пре ци...

Што тих си и ту жан, ти та ла се сад!
о до бу раз ми шљаш ли дав ном?
И жа лиш што пр стен не до би јаш млад,
од ду жда на вен ча њу слав ном? – 20

Сад пон те Ри ал то над на ма, гле,
и лу ком гор дим не бо тра жи;

лав Мар ков са оба ле на нас зре,
сто јећ к’о на ви со кој стра жи.

И гон до ла ту скре те. Ту, из над нас, 25
Мост dei sоspiri у ти ши ни;

и чу јем ту го ре уз дах, пла чан глас.
на пред! Спо ме не там ни, ги ни!

Без ци ља ули ца ма мор ским у круг
док зве зде се не ја ве го ре, 30
по бал ко ни ма гле дам вас дан дуг
мно ге цр но ко се си њо ре.

Што ви дим, ка ко да на днев ни ка лист,
на хар ти ју ре чи ма ста вим?
Дај, Ти ци ја не ки чи цу и дан чист 35
да град твој ја бо ја ма сла вим!

И шта да на сли ка за ди вљен вид?
Ствар ност, ил’ крај где бај ке ро де?
И при мор ских ви ла до мо ве и хрид,
и укле ту кра љи цу во де! 40

И гон до ла пли ва... у сна чуд ног дну
за ми шљу ми ми сао то не...
И ла ска ми, го во ри пе са ма тму
све мој усрд ни – ци це ро не.
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у крч ми пред гра ђа
Рим, Via ap pia

Ис ку ше ње, ти ви но фра скат ско!
Дај, крч ма ру, врг још је дан бар!
Via Ap pia ме је за ве ла,
по по днев на угре ја ла жар.

И Ри мља ни са мном у сен ци вр та 5
пи ју, у ви ну тра же спас,
и де вој ке пи ју и пе ва ју
љу бав не пе сми це на сав глас.

Ме лан хо лич на пе сма се ши ри
по кам па њи свој из вр та тог, 10
из кам па ње су мор не се чу је
од не куд та мо па стир ски рог.

Хеј, не пре ста но до ла зе го сти!
Мо же би ти до ћи ће још ко,
ка кав при ја тељ, и друг ка кав до бри 15
и се сти још да нас за мој сто.

И Хо ра ци је ми мо жда ру ку
сти сну ти, Вер ги ли је, Ци це рон,
и пла ут, овид, до ћи ће да пи је,
и Се не ка, мо же би ти и он... 20

при ја тељ ска рас па ли ће ср ца
тај фра скат ски ог ње ви ти сок...
пи јан ка ће ве че рас у вр ту
узе ти кла си чан ток!

но, ни ког не ма! Иза кам пањ ских 25
пла ни на већ га сне сун ца плам...
у пив ни ци међ го сти ма буч ним,
без зна на ца ја се дим сам...

ноћ на мо ру
Фе о до си ја – Јал та  
па ро брод „Вел. кнез алек сеј“

по ноћ сву да, око ло мук...
Ду бо ке сно ве мо ре сни ва.
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Зве зда ма осут не ба лук,
и ти хо, ти хо ла ђа пли ва...

уштап к’о пун та тар ски кан 5
на нас до ле за ми шљен гле да;
с чал ме му ја сне као дан
сли ва се ме ка све тлост бле да...

Сре бр не стру не као да чух
са не бе са што све тлост ли ју; 10
не ви дљив на њи ма сви ра дух
ве ли ку сво ју ме ло ди ју.

но ћи на мо ру, сјај си сам,
не мо гу се с то бом раз и ћи...
ка ко да те се на гле дам – 15
ка ко сан мо же сад на ме си ћи!

Јутро на лагунама
Међу градежем и оглејем

Све ти хо ши ром... Спи пре део це ли...
ој, ка ко да ле ко до се же вид,
крај ме не ле жи мо ре мир но, хрид...
ла ђа на ша пли ва к’о га леб бе ли.

Ри бар ски раз го вор при гу шен бу де. 5
И по ка же к’о ћу те ћи низ кров,
то по ка зу је оби лан ри бљи лов.
Бо је се да ла гу не не про бу де.

про зир на тан ка ма гла их по кри ва,
не ве стин ски вео њин у зо ре цик, 10
под њим ла гу на са кри ва свој лик
и сно ве ју тар ње ча роб не сни ва.

Свеж ве трић од не куд ду ва све ти ше...
И ср чем жуд но со ли ми рис, дах;
у би лу крв се раз и гра на мах, 15
и груд се сло бод ни је ши ри, ди ше.

Све ти хо... Та мо с остр ва, из че ста
сад прх ну не ки при мор ски птић лак.
За трен он пи ском уз не ми ри зрак,
и опет га не где у да љи ни не ста. 20
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ај, шта то плам ти та мо на об зо ру!
над та ла сом кр вав се ди же жар;
не из мер на ра ван је от сја ја пу на...
оку пан си ну да на све тли цар...
Док му се пре си ја ва злат на кру на, 25
он, по бед ник, гле да по си њем мо ру...

Сву да ме срета
Рим

И увек га ви дим пред со бом,
у ко ји год за шао кут:
на ули ци, дру му и сву да
на ње га ме на но си пут.

у цр кву по ђем да по сма трам – 5
не ка ми про сти не ба цар –
на пра гу ме жа ло стан че ка
и про си гла сно ка кав дар.

И по ђем ли где год на фо рум
да пра ста ри оби ђем век –, 10
на из ла зу је пр љав деч ко,
бо го ра ди глас ње гов мек.

у му зе ју, у га ле ри ји,
по хо дио сам Му за храм,
по ји ла ми умет ност ду шу, 15
ле по ту сам хтео да знам.

у ми сли ма, сав оду ше вљен,
и сре ћан изи ђем међ свет:
на сте пе ни ца ма га пру жа
си ро ма шак бед ни опет. 20

у го сти о ни ци сам, ру чам,
и ко мар це ми вре ба слух...
Већ га ви дим! Бли жи се сто лу
по ла ко и ти хо к’о дух.

о, бо же, ти бла го сло ви ту зе мљу. 25
ни је ли рај сва, леп к’о сан?
па ипак сву да ме сре та
отво рен, мол бен овај – длан.
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облаку
под не бом, гле, облак,
облак к’о пти ца лак;
кроз го ре, кроз до ли не,
го ни га се вер јак.

обла че, бе ли мој! 5
кад бу деш бли зу тој
до ли ни где ми је се ло,
по стој ми ту, по стој!

оба зри се на до,
на онај ру мен кров! 10
пред ку ћом за це ло
та мо сад се ди ко.

Спа зиш ли ја сни лик
под ко сом што се сја,
у ду ши но сио сам 15
тај лик не ка да ја.

Зо ра
И у су мор ну ду шу мо ју
за лу тао је ју тра жар...
То бе ла је при ли ка тво ја,
то тво јих је очи ју чар.

Ти са ма си ми зо ра но ва, 5
ноћ ми оте ра са ма ти...
И ви дик се по но во ве дри,
а свет је леп као што би.3
у дну ду ше, зво но ус кр шње,
твој го вор опет зво ни благ... 10
Гле, но ву моћ осе ћам опет,
и жи вот опет би ва драг.

ко са
ко су не ко кле па сво ју,
чуј, не где ту сред се ла...
оштро–ре ско то кле па ње
кроз ве чер њи ва здух зво ни.
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а су тра ће ра но тра ва 5
па да ти под ко сом том
и цве то ва по љем мно го
па шће мр твих ис под ње...

Слу шам, слу шам то кле па ње...
Бог зна за што ми се при чи ња ва: 10
да смрт то она мо ко су кле па
њо ме ме не да по ко си.

5

последњи зраци
по след њи већ па да ју зра ци 
са го ре по до ли ни свуд, 
чи тав пре део љу бе,
зла те ли ва ду и луг...

по след њи су па да ли зра ци 
у ду шу ми из тво јих очи ју; 
ле по бе ше, бе ше све тло ве че 
пред та мом са да шње но ћи.

о, мо ре!...
Де вин код Тр ста

о, мо ре!... као бес крај на се че жња
раз ли ваш у да љи ну пре да мном
не мир но и ве чи то као жи вот.
За нет сам та јан стве ном ти ча ри.

ка ко све ча но над то бом све тлу ца 5
и рас пу сно ли ку је ја сни дан!
под сун ча ним по љуп ци ма сва треп ти
пу на от сја ја та ла са ста ра ван.

о, мо ре! по е зи ју ти чу де сну
не у то љи вим ис пи јам очи ма; 10
опи јен тво јом сна гом ча роб ни цом
дух ми ко чун низ си њу ра ван ле ти.

С ра за пе тим је дри ма пло ви, пло ви, пло ви,
све да ље, да ље пло ви, у не до глед...
у нео б у хват пу кла пред њим да љи на, 15
чак у не зна не кра је, у свет бај ки...
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Где сам? куд пло вим? куд си ме од не ла,
ти ча роб на, све тла мор ска рав ни?
Го њен ве тро ви ма ле тим, ле тим без ве са ла...
Је ли исти на или ди ван сан? 20

Та ко бих те гле до, мо ре мо је,
и гле дао те, гле дао сва ки још дан,
ома ђи јан ча ри ма и ле по та ма тво јим,
уто нуо у плав ка сту тво ју ра ван.

Та ко бих слу шао тво је та ла са ње 25
што пљу ска и пе ни се и шу ми,
за тр ча ва се и лу па о хри ди
и љу би их и гр ли и је чи.

И не бих те се на гле дао ни кад,
ма те гле дао до кра ја жи во та! 30
И ухо се не би на слу ша ло
ни кад до вољ но тво јих ме ло ди ја!

5

10

15

20

по ноћна путница
по не бу уштап пло ви,
шу ми, шу ми Дра ва...
„пре ве зи ме, бро да ру, од мах! 
ох, ме ни се жу ри,
и пре но што сва не, 
да ле ко мо рам но ћас сти ћи“.

по не бу уштап пло ви,
шу ми, шу ми Дра ва...
пре ко ре ке црн ча мац ле ти. 
а пут ни ца ка сна, 
ве ли ка и гро зна
с бро да рем у ње му ћут ке се ди.

„Те ло као кост су во
умо та ваш у плат но;
мр твач ки ти из уста би је дах! 
под че лом скри ве на
два ти угља го ре...
Је си ли чо век жи ви или дух?“

„За што зној оти реш?
Што се освр ћеш на ме? 
Да ље, да ље го ни ча мац свој!...“ 
И же на ус пра ви се,
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гле, све ве ћа је, ра сте, –
ско ро сав ча мац ње је пун.

по не бу уштап пло ви, 25
шу ми, шу ми Дра ва...
Сти гли су! Ча мац луп не у крај...
„ко си, ту ђин ко гро зна?
о, пут ни це ка сна,
бро да ри ну ми из број сад!“ 30

„За мном је смрт бле да
и пу стош и бе да,
страх, плач и дрх та ње пре да мном!
ко сам, тво ја дру га?
Име ми је – ку га! 35
но ћас идем на де сну ти оба лу!

у сва ки дом ћу за ћи,
све љу де по да ви ти.
а те би ћу се сми ло ва ти!
не ћеш чут ва пи ју ће 40
ни гле дат са мрт ни ке, –
умо ри ћу сад те бе пр вог!“

круни сање у Загребу 
(1575)

Зво на за гре бач ка пе ва ју,
пе ва ју ко ни кад још до сад.

„ова мо, ова мо, го спо ди не, ро бе!
огла ша ва мо све ча ни дан!

Ши ро ко се ори наш глас, 5
чак у по след ње сло ве нач ко се ло!

Чак у по след ње хр ват ско се ло,
не ка нас се ља ци чу ју!

од јек ни до нај да љих да љи на:
Ма ти ја Гу бец је наш краљ!“ 10

Буб ња бу бањ го ре и до ле
по ули ца ма ко ни кад још до сад:

„ова мо, ова мо, ој, За гре бе вас!
Се љач ки краљ се да нас кру ни ше!



________    Десанка Максимовић   ________

294

Где сто ји Мар ко ва цр ква, 15
сад сви да кру ни са ње гле да те!“

Где Мар ка све то га је храм,
же ле зни пре сто је пред њим!

пред пре сто лом сто ји Гу бец, се љак...
о, сре ћан, сла ван краљ си ти! 20

Гле, кру ни са ње с про зо ра свих,
с бал ко на гле да ју и стре ха.

по но сно им Гу бец сто ји.
он ћут ке го во ри очи ма!

Гле дај те му сме ли кло бук! 25
ни је ли хај дук то по сав ски?

Зим зе лен је ста вио за тра ку,
при ка чио пе тло во пе ро...

И Гуп цу, гле, чо ве ка три
по кла ња ју се до зе мље:  30

по кла ња ју се до зе мље
у скр лет сва три оде ве на.

кла ња ју ћи се пр ви ве ли:
„Жи вео Ма ти ја, краљ наш!

Бог ти ис пу ни же љу, кне же! 35
Сав на род да нас у те би здру жи!

Ту у За гре бу, пре слав ни во ђо,
хтео си пре сто имат свој.

пре сто је ту, пред со бом гле дај га:
над ва тром као зла то се жу ти! 40

не ка ве ли чан ство сед не на њ!
по кор но мо ли мо са да!...

Бо јиш се пре сто ла? – Је чиш ли то?
о, за слу жан си да се диш на ње му!“

кла ња ју ћи се дру ги ве ли:  45
„Жи вео Ма ти ја, краљ наш!

Без кру не кра ља не ће мо, –
кру ни са ти те же ли мо!

на пре сто лу све тлом већ се диш
а сад ћеш још и кру ну до би ти. 50
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о, удо стој се, пре све тли кне же,
из ру ку ми је да нас при ми ти!

Жа ри ти се као зла то сва, –
та у жи вом ог њу би ла је...

по дрх та ваш? До ста си јак, 55
за кру ну си ју нак ро ђен!“

кла ња ју ћи се тре ћи ве ли:
„Жи вео Ма ти ја, краљ наш!

о, што те кра си ле по та кру не!
кра љев ски под њом твој је лик! 60

о, кра љу сло ве нач ки, се љач ки во ђо,
на пре сто лу злат ном пре да мном,

од ме не ру ком при хва ти
ог ње но-све тло же зло то!

Чвр сто га др жи!... С њим во јуј, 65
по да ни ци ма за по ве дај!“

И сва зво на за пе ва ју
и до бо ша ри за буб ња ју:

Ма ти ја Гу бец – жи вео краљ!
нек од јек не у да љи не чак!“ 70

на пре сто лу се ди Гу бец краљ
и мр твач ким гла сом го во ри:

„Тек да нас вас гле дам као краљ,
ви глас ми слу ша те по след њи пут!...

Вас на ро де, са мном си кру ни сан, 75
овен чан кра љев ском ча шћу сад...

о, наш је ве ли ки пе так ово!...
кад ће нам ста ра прав да ус кр сну ти?...

За њу нек вас мој дух пра ти у от по ру!
И се ћај те се да на шњег да на!“ 80

анка
Иде ста зом кроз по ље зе ле но
мла да ан ка, де те на пу ште но.
ков чег ла ган у ле ви ци но си,
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су зе де сном оти ре са ли ца;
пла че ми ло си ро ти ца ан ка, 5
је ца ми ло, ту жи без пре стан ка:
„Цвет не кру не, ви срећ не се стри це,
увек ве дро, ле по вам је ли це,
јад ни ко ји ср ца не по тре са,
а су зе вам не ка пљу из ока. 10
а те шко том ко од ку ће мо ра,
ко у ку ћи ви ше ме ста не ма,
у хлад ном му гро бу ро ди те љи,
ко га ша љу да хле ба за слу жи!
Мо же те ми, цвет не кру не, ре ћи, 15
што си ро те ми смо ту на све ту?“

а цве то ви цве та ју, ми ри шу,
ан ки мла дој не од го ва ра ју.

Сту па да ље по ста зи ци ан ка,
о свом бо лу ми сли без пре стан ка; 20
пти ци сва кој о свом ја ду ту жи,
пти ци с жбу ња што ве се ло кру жи:
„Што вам при чам, пе ва чи це ми ле,
што ве се ле ви бар не би би ле!
Бри га ни кад ср ца вам не му чи, 25
ни ти су за из ока да ка не.
а те шко том ко од ку ће мо ра,
ко у ку ћи ви ше ме ста не ма,
у ра ном му гро бу ро ди те љи,
ко га ша љу да хле ба за слу жи! 30
Хо ће те ми, пти чи це, ка за ти,
што си ро те хо ди мо по све ту?“

а ве се ле пти чи це жа го ре,
ан ки мла дој не од го ва ра ју.

Иде ан ка, сти же до по то ка, 35
па на брв ну за је ца, за пла ка:
„Стру јо би стра, во до жу бо ре ћа,
не знан те би бол је ко ји пе че.
ка ко ла ко ска чеш ми по по љу,
сун це, та ма – све ти је по во љи! 40
а те шко том ко од ку ће мо ра,
ко у ку ћи ви ше ме ста не ма,
у там ном му гро бу ро ди те љи,
ко га ша љу за хле бом на су шним...
Стру јо би стра, мо жеш ли ми ре ћи, 45
што по сто је убо ги на све ту?“
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Слу ша по ток то је ца ње вру ће
и осе ћа су зе што у њ ли ју;
те че во да шум но по ли ва ди,
ре че по ток хлад но ан ки мла дој:  50
„Да ле ко ме пут по све ту во ди,
до ста по рок ви ди куд год хо ди...
Са мо то ти уме об ја сни ти:
пр ва ни си – ни по след ња у све ту!“

кришна
Све ви ше, ви ше но се у зрак
не ви дљи ва га кри ла...
Гле, рај ско ме сто Два ра кам
бли ста се већ усу срет.

То бог је Ви шну. Хи ља ду ле та 5
пу то вао је по све ту;
као чо век кри шна је жи вео,
учио љу де да жи ве.

код ку ће је... Дру жи на бо го ва свих
при ма кри шну у ра ју, 10
при ма га Ин дра, цар не ба,
у сја ју ча роб но ме.

оба си па ју га пи та њем
бо го ви не бе ски сви:
„ка ко, кри шна, про жи ве та мо 15
на зе мљи по људ ски?“ –

„Бе смрт ни ци пре срећ ни ви,
бо го ва ти ва ма је ла ко!
Ви со ко из над све та вам
го спо да ри ти је ла ко! 20

Шта зна те ви шта је – крв,
сок жи ви, цр ве ни, вру ћи!
ка ко чо ве ка гре је он
жи ла ма ко ла ју ћи.

не осе ћа те шта је то – страст, 25
шта су че жње и же ље,
жа лост вам ср ца не сте же,
не ди же га ве се ље.



________    Десанка Максимовић   ________

298

не зна те шта је љу бав
ни шта је цвет жи во та; 30
не зна те шта је жи во та рај,
шта ње го ва сласт и мед је.

не зна те шта је ис ку ше ње,
шта бор ба без од мо ра;
не зна те шта је пад и грех, 35
шта ка ја ње, ис па шта ње.

не зна те шта је на да, страх,
и шта срџ ба оча ја ња;
шта је ро ђе ње не зна те,
ни ти зна те шта је смрт... 40

Све то, бо го ви, ис ку сих
жи ве ћи, тр пе ћи на све ту...
ох, че знем вам за љу ди ма,
опет бих хтео да жи вим!

Имај те сво ју веч ност ви, 45
и до са де ње зи не мо ру...“
И Ви шну сту пи опет на свет,
уте ло ви се у Бу ду.

„Гле, зи мов ка круп но гла ва,
твр до кљу ни кос је сво је 50
ба цио пе сме, сад леп ше пе ва,
учи ти се сла вуј не да!“

а Бог сла ву ја не по ка ра,
већ пу сти ња ка пре ко ра ва:
„не ка сла вуј мој по пе ва 55
ка кво сам му гр ло дао.

пе вао је ко су жањ око ва ни
Је ре ми ја жа лост ду бо ку,
ви со ку је пе сму сво ју
пе вао Со ло мон о љу ба ви. 60

ком пе снич ки дух удах нух,
с њим му да дох и пе сме сво је;
не дру ге, већ те не ка пе ва
док у гро бу не сми ри се.“
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ИВАН ЦАН КАР

* * *

5

10

15

Из моје усамљене, горке младости,
све пу не по ни же ња, су ро во сти пу не,

ти хо се све тле тво је очи;
у ру жном жи во ту траг не ис ка за ног,
сред веч не смр ти траг Веч но жи вог, 

не у га сла све тлост усред веч не но ћи.

Сав још ма лен и сла ба чак за ба цих на ра ме 
крст пат ње за ме не при пре мљен;

мла де су ми очи гле да ле у ноћ, –
гле да ле су, гле, и та мо се ди за ла, 
да, та мо с ис то ка до ла зи ла све тлост, –

већ сам те на слу ћи вао ус треп тао.

по дрх та ва ла су већ мо је ду ше кри ла,
већ ти је усу срет жу ри ла ве дро,

до шла си, с то бом је до шао са ми Бог; 
и свуд на о ко ло си ну ла је све тлост,
кроз мој жи вот бо жан ска све тлост се раз ли ла,

низ тај тр но ви ти пут што удес је мој!
Је ле на

* * *

5

10

прошла си мимо мога живота
и гредом си ме поздравила;

прошла си, једном се још осврну ла,
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 сто јим пред сво јом пра зном ку ћом;
за ме не већ не ма ста зе ни пу та, 

ти да ље идеш, је два те још ви дим,
на сун цу ти се бли ста ко са.

  Је ле на
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* * *

5

10

Мој пут не посипај мирисним ружама,
та ман и стра шан пре да мном ле жи; 

цве ће би мла до све по ве ну ло,
у ис це ре не ма ске би се ска ме ни ли

осме си тво ји усред тих но ћи. 

о, ани це, сви мо ји ле пи сно ви
рас па ли се већ дав но у прах и пе пео; 

све што ти го во рах ла жи су са ме,
под оде ћом би се ром и зла том тка ном

скри вао сам бле ди страх сво је ду ше. 

пре да мном сту па смрт ти хим ко ра ком,
сте ре ми ста зом свој по кров там ни 

и све тлост га си, мо је цве ће ве не...
не жа ли ни за чим, окре ни се од ме не

ти, дра га на, пре да мном сту па смрт. 15

Из ле пих вре ме на

* * *

5

10

15

И диже се и шири врели видик,
на не бу рас па ље ном сун це го ри,
сва зе мља то не у би љур ном мо ру,
по лу са њи ва, умор на, у пра ху ле жи.
Та мо да ле ко је чи про зу кло др ве ће, 
као го ле, ко шча те ру ке
ши ри и гр чи там но гра ње.
очи пе че ва здух те жак и сух,
на гру ди па да опој ни ми рис
ра су тих кр ва вих ру жа. 

То је храм њен, ја кле чим пред њом. 
ки пи и дрх ти јој бе ла пут,
про зрач на ма гла удо ве ови ја,
прот ка на кри ста лом сун ча не све тло сти; 
на обла ра ме на 
па да буј но цр на ко са,
и ње но око, по жуд но и вла жно,
бли ста се као на о штрен нож.

у ду шу ус ки пе лу и у ср ца дно
упи ја ми се ње но по хот но око; 20
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у бо ле сној рас ко ши цеп ти ми те ло,
у за гр љај се пру жа ју дрх та ве ру ке...
Гле, у пра ху не све стан кле чи пред то бом
и љу би и мо ли ти се роб твој, –
Ве нус, Ве нус! 25

Беч ке ве че ри

* * *

5

10

15

20

25

у богатим кочијама се возе
ба ро ни, ло по ви, бан ка ри,

крај мла дог ке сте ња, кроз ве че ја сно,
ми мо шпа ли ра нас си ро ма ха.

по зна јем та ли ца, те ти хе очи 
што жмир ка ју лу ка во;

ло по влук ко ји им на че лу пи ше
ни је мо гу ће из бри са ти.

у гла зе-ру ка ви ца ма се кри ју
ло пов ски ду ги пр сти, – 

да, кра ли су и пре љу бу чи ни ли
и уби ја ли све по ре ду.

И шта је учи нио пра вед ни Бог? –
на суо им је бо гат ства,

бла га и ча сти и ус то их оде нуо 
још сла вом ве ли чи не.

Та ко се во зе ло по ви
и те шко ми је си ро ма ху,

сав умо ран и гла дан и бо ле стан
по ср ћем на сва ком ко ра ку 

о, шта ти учи них, пра вед ни Бо же?
Зар ни сам у те бе сум њао?

по ка жи ми у пи сму за по вест тво ју
ко ју пре кр шио ни сам!

Чи нио сам пре љу бу и крао 
и уби јао – из број све оне

што су ме во ле ли; уцве лио сам и убио
њи хо ве ду ше чи сте.

И сво ју ду шу, не ви ну сву,
уцве лио сам, оскр на вио, 30
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убио сам је – дуг ра чун је
што сам ти га на го ми лао!

Сад сти жем с њим: ова мо пла ту!
ка ко дру гим, та ко и ме ни!

Сад ку цам на вра та: ова мо пла ту, 35
сал ди рај ра чун по ште но!

Беч ке ве че ри

* * *

5

10

15

од улице до улице крстарим градом,
без ци ља кроз зим ску ноћ,

у обр ви иње, ру ке про мр зле,
убог и уз дрх тао.

Ма гла је већ ле гла, све тиљ ке го ре, 
већ ти хо отуд, од о нуд

скит ни це без ку ће, лу ка ве, у стра ху,
сту па ју те шким пу тем.

од ули це до ули це кр ста рим гра дом, –
и Бог је по гле дао с не ба 

и са жа лио се на пут ни ка, ла ко
до та као му се ср ца.

И све тлост пред смрт на у ср цу за сја,
за сја пред смрт ни мир,

и ла ка кро ка пу тем уса мље ним 
пре ма до му кроз зим ско ве че...

на по сте љи мо јој уми ре чо век
бо ле стан, из гу бљен ко ја,

ње го ве очи, ве се ле и ти хе,
гле да ју ми мир но у ли це. 20

 Беч ке ве че ри

* * *
ку да, о, ку да оде моја младост? 
ни је је ни би ло!
Мој жи вот, ку да оде?
Из та ме у та му се пре ли!
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Та мо за во да ма, та мо за го ра ма 5
дом је мој!
али, авај, во де и го ре
из ми чу се пре да мном!

Че жњо, ти зве здо на не бе си ма, –
ку да, ода кле? 10
Хи ља ду пу та по хи ља ду ле та, без стан ка, без до ма
ви је се тво ја ста за!

* * *

5

10

15

20

Младић је видео ружу чу дотворку,
у сно ви ма је ви део даљ но жар ку, –
тр гао се, кре нуо на пут.

Све ста за ма, дру мо ви ма ши ро ким, 
пре ко по ља, пре ко уз бр ди ца; 
че жња му је пут по ка зи ва ла, –
ча роб ни ца, ти ха бе ла ноћ на леп ти ри ца 
по хри шћан ски је ишла пред њим.

Да ли је про шла јед на го ди на,
да ли их је про шло хи ља ду, – 
осле пе ле су очи, но ге су
уз зи ди не по ср та ле већ;
ни пат ње ви ше, ни гор чи не,
че жња је оста ла са мо,
бож ји пла мен је хо дио кроз ноћ. 

Склуп чао се на цар ско ме дру му,
дај од мо ра, Бо же, о, дај сно ва!
И не бо му је да ло сно ва.

Да ли је про шла јед на го ди на,
да ли их је про шла хи ља да! 
Мла дић је ви део ру жу чу до твор ку,
у сно ви ма је ви део даљ но жар ку,
тр гао се и кре нуо на пут...
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ДРА ГО ТИН КЕ ТЕ

Зим ска идила
у цр кву ми ве се ли сва ти иду
по сне гу, по сне гу у фе бру а ру,
мла да већ има се ду гла ву,
мла до же ња ко жух са ла ла ма.

у црв ки за сви ра го спо дин уча 5
по ско чи це, у ду ру, не у мо лу.
Де вој чур ци се по скри ва ли у кут,
ки ја ју по цр кве ним клу па ма.

Ту на по љу зи ма, ај, зи ми ца пра ва,
а ипак су на шце гре је, 10
по ток се ки ко ће јер не мо же друк чи је,
вра го ла сто се по ве тар че сме је.

а што да се не би сме ја ли слат ко
по то чић и ве трић с па ро хи ја ни ма,
кад мла да има већ се ду гла ву, 15
а мла до же ња ко жух са ла ла ма!

За тво рени су њени прозорци
За тво ре ни су ње ни про зор ци
и она са ња бож ји сан.
а где бих ја спа вао, ка ко бих ја спа вао?
под ми ло не бо из ла зим ја.

Ту... та мо... зве зди ца се уга си 5
као су за из очи ју...
о див ној љу ба ви ша пу ћу
бли ста ве хи ља де.

а међ’ њи ма као бли став чун
пло ви уштап бле ди, 10
сме ју му се зве зди це
ка да се скри је за брег.

а ка да би мој бол зна ле
бли ста ве хи ља де,
од сме ха би им па да ле 15
су зи це из очи ју...
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ла о кон
Ме ким ру ка ма бе лим
сти снут сам као ла о кон,
пи јем јој стра сно отров из уста
као слат ки пи ко лит.

у очи ма јој ни је хе ру вим 5
ни ти се ра фим,
већ лу ци фер је ди но, а ја
ње гов сам по бра тим.

ка ко јој плам ти обра шчић
као у дну па кла пла мен, 10
а ја го рим у том пла ме ну
за на век из гу бљен.

Та ле па, рај ска зми ја си,
ме ка и жи ва ти,
и бла жен ство је, дра га, 15
бо ра ви ти уза те.

па бу ди зми ја, дра га,
а ја ла о кон,
ма Тро јан ци зи ја ли
на нас и на Хе ле спонт! 20

* * *

5

10

Тамно је данас, ах, тако тамно!
ко вас је звао, жа ло сни обла ци?
Чуј! Ти хих ко ра ка што се бли же
као ла ки сан она до ла зи.

ој, до бро ве че! – До бро ве че! – ка ко ми ло 
дрх тав је гла сић њен! од го вор ма ка
на по здрав ла хо ра усред вр та, –
те ми још бол но ср це тре пе ри.

ослу шнем... Сто пе су јој све ти ше...
Та ко ла ко, ти хо љу бав, слат ка на да 
у ср це жу ри; не ви ди се, не чу је...

ка ко је чу дан оби чај у тој зе мљи,
да ту ђин ка не куц не на вра та,
без ку ца ња би у ср це ми хте ла.

Сте фа ни ја, I
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* * *

5

10

како се вијеш тихо, лако око града,
зе ле на кр ко, као мла да не ве ста
око же ни ка, то пло га гр ле ћи,
кад од ње мо ра у ту ђин ски крај.

И ка да још ма ло бу де пред ра ста нак, 
ка ко пла чу ћи шу миш, ње му вер на,
ми ли он су за ти бли ста у оку, ко је би во ле ло 
да га је ве, до мо ве ве чи то гле да.

И да по знаш де вет ви со ких хо ро ва,
не бе ских ан ђе ла кра љи цу, 
да знаш да жи ви усред тих про сто ра

она што је ни фра ан ђе ли ко на сли као не би, 
уз дрх та ла би до под зем них из во ра,
за це ло, хлад на, чу дом за чу ђе на!

 Ра ста нак, I

* * *

5

10

како те волим, мој анђеле, како
да ти ка жем? ни сам ја сно зво но
ни ти сам Со ло мон пре му дри,
као ста ри про рок је цам са мо.

а до ћи ће суд њи дан. Тад на не бо 
тру ба ће нас по зват пред бож ји пре сто;
без око ли ше ња и без цар ских кру на
Је хо ви но, гле дај, су ди нам око.

„пе сни ци!“ – за ва пи ће љу тим гла сом.
„Ти си пет, ти шест, ти два де сет ле по ти ца 
во лео?... од ла зи те, али не у плач чи сти ли шта.

већ у па као, јер се за луд за вас тру дим!...“ 
Тад ћу сту пи ти ја с то бом ве се ла ли ца...
„Ти си ве ран њој!... не чу дим се, не чу дим“.

 Ра ста нак, II
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на тр гу
ноћ умор на
ћу ти,
без окле ва ња
ју ри
пре ко град ског тр га ме сец са њив. 5
Све је у мра ку
мир но,
на из во ру се
са мо
тих по ве та рац во дом по и гра ва. 10

Во ди це
шу ме
и ро си це
си пе
не пре стан це у брон за ни жлеб; 15
без дан је
тај вир,
ша пат,
не мир
бес кра јан као ми сли на њу. 20

у бли зи ни
не ма пу те ва,
ах, у Је ли сеј,
до зве зда
не мо же те, ка пље шум не. 25
И сме ле
же ље
до ан ге ле
мо је
жу ри те уза луд че зну ћи. 30

ноћ умор на
ћу ти,
без окле ва ња
ју ри
град ским тр гом са њи ви ме сец, 35
што ру ши
мир
мо јој ду ши
но ћас,
а без бри жно де вој чи ца спа ва. 40
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по вра так
И опет да нас ди ван је дан
и као у не гда шње да не
на град ској се цр кви све тли злат ни крст
и ку па се та мо у мир ним ва ли ма.

еј, ва ли, све до ци мо јих срећ них да на, 5
зар сте још увек ту у бр ди ма?
не, ва раш се, ва раш, они већ дав но
та мо у цр ном пло ве мо ру.

о ша ре ну ла ђу пљу ска ју та мо,
а из над њих ју ре дел фи ни, 10
ве се ле се, не че зну ви ше
за ста ром до мо ви ном.
не ма те ви ше, дра га дав них да на,
у гра ђан ки на ших ша ре но ме кру гу...
на сит ном пе ску ни ти на тр гу, 15
ни у мир ном са њи вом лу гу.

еј, Бог зна где ра стеш, мој рас ко шни цве те,
где над то бом дрх те леп ти ри,
еј, Бог зна... но да ни не гда шњи ле пи
дав но су про ху ја ли. 20

* * *

5

10

15

као лабуд белогру ди полако
пло ви мој чун по вр ши ном мо ра, 
ти хо се ку па у шум ним во да ма,
у бла жен ству ми се ку па ду ша.

„Чу до си, дра га, ство ри ла, 
смрт си од ме не оте ра ла;
опет си ми на де у ср цу уже гла, 
опет си у ње га жи вот удах ну ла.

Ја сам умро. о, де вој ко, по ми сли: 
мо је ши ро ко отво ре не очи 
ни су ви де ле не бе ско га сун ца,
слат ких ме ло ди ја ни је ухо чу ло.

у мо је ср це из не жног лу ка
ни је оштра стре ла по ле те ла;
за ме не про ле ће на ли цу не про цве та, 
ни ти се груд де во јач ка кад сте же.



309

________    Словеначки песници   ________

Ска ме њен сам кле чао пред ол та ром
што га је кра сио ка ме ни ти идол;
мо лио се ле пој, а хлад ној при ли ци,
мо лио се чак и ка ме ном пре сто лу. 20

Ми слио сам да ће та хлад на де ви ца
ру ке на пр си ма скр ште не ра ши ри ти,
бла го га осме ха, ми ло га по гле да
вер ном се слу зи при бли жи ти.

* * *

5

10

а ти тек... али нисам могао
при ча ти да ље исто ри је те;
смех јој се из очи ју не ста шних отео, 
смех јој се отео из уса на слат ких.

И за сме ја ло се мо ре про стра но 
и за сме јао се лак зе фир
и за сме ја ле се сит не зве зди це
у ти хо, бес крај но, зве зда но ве че.

али сам још за тво рио усни це злоб не, 
стра сним по љуп цем их за тво рио... 
Чу нић жу ри као ла буд бе ло гру ди, 
по ве та рац нас гр ли лак и тих.

На мо лу Сан Кар ло, VII

* * *

5

10

у тиху самоћу се краду, сијају,
пу ни не ми ра и пу ни мла до сти,
сун ча ни зра ци, и љуп ко се ви ју
ла ки зе фи ри, де ца сло бо де.

Жи ви ан ђе ли у ухо ми ли ју 
сво је тај не, љу бав не глу по сти,
ср ца за љу бље на гла сно им ту ку
у слат ким за гр ља ји ма, опој ној ра до сти.

али ћу ти те, ни је ме ни као ва ма
до ле по ти ца, ва ших дра га на на по љу, 
ни до ве се ља. ах, ја сам вам уса мљен.
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о, кад бих чуо бар је дан уз ди сај ла ки
ње но га ср ца до у тај да ле ки гај!...
али то не ће би ти ни ка да, ни ка да.

        Шет ња, I

Меланхо личне ми сли
кроз шу му је ишао,
кроз шу му мрач ну, –
у ср цу жа лост и јад.
упи тао др во
на пу пе лих гра на:  5
„Имаш ли дру го ва, ре ци!“

Ре кло је др во:
Имам их, имам,
као ли сто ва зе ле них.
ако се ве се лим,  10
ве се ле се,
ту гу ју са мном!“

И ре као је: „Гле,
ја сам сâм сам цит...
Бу ди ти при ја тељ мој!“ 15

За шу ме ло је
и спу сти ло се
и до ње га се са гло...
узе ло га к се би
и ни је већ ви ше сам... 20
Сад ви си та мо на гра ни.

* * *
Il fa ut que to ut hom me to u ve po ur 
lui-mêmе une pos si bi lité par ti cu li è re de 
vie supéri e u re dans l’hum ble et inévi ta ble 
réаlité qu o ti di en ne. 

Ma e ter linch

кад дође ноћ, другарица маште,    
и мир загр ли поља и горе,
са сли ка га ле ри је мо је
там ни за сто ри успо ме на се диг ну.
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И дух се кроз се ћа ња ла ко ви је 5
и мо је ра ње но ср це дрх ти,
и ка сни час из би ја у ти хој но ћи
и још су увек очи за гле да не у та му.

Та мо пред Бо го ро ди цом тре пе ри,
сад жи вах нув а сад ма лак сав, 10
пла мен, сам се бе до ју тра уни шта ва ју ћи.

о, не ка би и ти, ус плам те ло ср це,
већ сти гло гро бу, по след њој ста ни ци,
и уз дах ну ло њој по след ње амин.

 Мој Бог, I

* * *

5

10

о Боже светлости, творче хармоније, 
твој изгубљени син је опет ту;
о, дај му не на ђе на ми ра
у бли зи ни сво га све тог до ма!

о, не ка му зра чак ми ло сти за си ја 
у том оса мље ном, оса мље ном дну 
ср ца и ду ше, да по сле дво стру ког зла 
за пе ва опет пре ђа шње ме ло ди је!

Гле, ми шљах да бих жи ве ти мо гао 
јед ном без те бе, без сво је га Бо га; 
а да ли ра сту ми ри сни цве то ви

без сун ца усред не бе са ја сних?
За то ме про жми, о, Бо же, за па ли 
веч ни ми, жар ки огањ у дну ср ца!

Мој Бог, III
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ЈО СИП МУРН

Са јам
Та мо на тр гу, на бе лом, ша то ри сто је,
пре бе ли, ве се ли ша то ри,
а пред тим ша то ри ма свет жа го ри,
хо да го ре, до ле.

под ли пом за сто лом се о ски ста ре ши на се ди, 5
а поп ће му: „Да Бог бла го сло ви!“
„До ве ка“, ста ре ши на ће и ве ли му
ка ко су вре ли ти да ни сај мо ва.

не ми ло срд но се, ма ло по за ди, пан дур др жи,
има бр ко ве као две тур ске са бље, 10
са суд ским при ста вом ћу ћо ри су ди ји на кћи,
ка пе лан до тр чи у цр кве ну ру ху.

И ја сам међ’ све том, а ћу тљив и не по знат, –
бо ље да сам Је вре јин где у ве се лом гра ду, –
али, авај, у не срећ ни, у не пра ви дан
за лу тао сам у бе лом све ту. 15

Вла си
С ме хо ви ма под па зу хом иду,
у ду гим сук не ним ка ба ни ца ма иду,
гла ве обо ре не зе мљи,
сви су ви со ка ста са,
и жа ло сно се др же, 5
као ни кад до тле.

Са сви ра ла ма на усти ма иду,
под ши ро ким ше ши ри ма иду
и сад де сном ру ком
и сад ле вом ру ком 10
у сви ра ле сви ра ју жа ло сно,
као ни кад до тле.

С ме хо ви ма под па зу хом иду,
у ду гим сук не ним ка ба ни ца ма иду
и под ше ши ри ма ши ро ким иду, – 15
у на пред иду и на зад иду
и за сви ра ју још при ра стан ку,
као ни кад до тле.
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5

10

ко у ту без гла сну ноћ
ко у без гла сну и там ну ту ноћ 
цвр ку ће и ле пр ша?
Сит на гр ли ца то иза пе ћи
уз бу ђе на ћу ћо ри.

Ду го, ду го још не ће дан, 
спи зе мља, чуј, спи про стра ни свет. 
Дво је са мо не спа ва; та там на ноћ 
и чо век – сам се бе ко ре ћи.

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 ља то ми пти че,
и за спи и ни че га се не бој!

Снег
не пре ста но па даш, сит ни сне же,
на ти ху шу му и на по ља ну,
не где пра пор ци, хи три трк,
мук опет за мном и пре да мном.

Што ће ми сна га, што си ми, вре ме, да то? 5
Што је би ло – као у снег за ко па но!
Што ће би ти – као та ти ха ра ван
без кра ја се ши ри пре да мном.

песма
пре ле па ноћ, про лећ на ноћ
на зе мљи је но ћас,
што ће ми ноћ, пре то пла ноћ
око ме не, пре да мном?

као пти ца у ка ве зу бих у чи сти зрак 5
у све та крај нај да љи,
оту рио бих мрак, мук те жак
и жа лост од ср ца.

До ла зе, ту гу ју
све ми сли у ду ши тој, – 10
за ки ме, за што ту гу ју?
Ти, но ћи, чу ла си и ни у што раз веј!
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ах, ти бо ро ви
ах, ти бо ро ви, мо ји бо ро ви
за ми ри са ли су опет,
гла сно на зе ле ној го ри
за пе ва ли су им пти ћи. –

опет кроз там но гра ње 5
сун це је про ди ра ло,
све сла би је и спо ри је,
као да уми ре. –

И по то чи ћа пе сме ти хе
у да љи ни се гу би ле, 10
на дах ну те се са се
украј њих гр ли ле.

ах, по дув ки ва ли су, шу ме ли
ла хо ри бла го, бла го, –
ти хо су бо ро ви ту ста ја ли, 15
мир бож ји је пло вио над зе мљом.

кад се дубраве мра че
кад се ду бра ве мра че,
к ме ни до ла зе гла со ви ти хи,
као ту жба ли це тај ни уз да си
срцâ што у жа ло сти жи ве.

Мир, ах, на зе мљу се спу шта! 5
Ја не мо гу да га на ђем,
ни је ми мо гу ће ду шу
за гњу ри ти у спа ва ње слат ко.

Ти хи, по ноћ ни час,
тре пе ре ње у ви си ни зве зда, 10
глас ва пи ју ћег у пу сти њи,
тр ска уса мље на сам ја.

До ђи те, олу је ви,
до ђи, ти бур ни жи во те,
до ђи, шум на жуд њо, 15
и ср це ми над ви чи те.

Ја сних, ја сних сун ча них да на
пу них бор бе, пу них је ча ња!
Ти хо, ти хо и да ље са ња
ноћ бли ста вих очи ју. 20
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* * *

5

10

Срце је жалосно и болно од стрепње,
ду ша че зне да за гр ли дух
жи во та, пу ног не за си те, мрач не зло бе,
на пу ту где сун це не бли ста.

Што се узе ти мо же, то ми узе сте дав но, 
што га је па ли ло, не ди ра ср це сад;
ру ком гре шни цом усу ди сте се да сру ши те
што се ви ше ни кад не да по ди ћи.

ах, не... не му чи ср це у ње го ву не ми ру
де тињ ска срџ ба, су зе за бо ра вље не, 
то вран ци су што ди вље у по след њем, сло бод ном ка су 
пре ко ле ше ва по зна тих ра ње ни ка ју ре!

Ср це је жа ло сно и иште спа са,
да се о дух оби сне дух ми жу ди.
као о чу до твор ну, ско ро за бо ра вље ну мо ли тву 15
из дав них, дав них, ср цу ми лих да на.

 Fin de si èc le, 3

пе лен
Та пе сму же ли мо у част
пе ле ну да за пе ва мо,
нек бог по жи ви ње гов струк
и сун це не ка га гре је!

Што ће нам ка ран фил, ру жа што, 5
и на ли ва ди бе ла ра да?
Са мо пе лен пи ли смо из вр та
док смо још би ли мла ди.

уз ра сли смо и ла ко све
иде нам сад у све ту, – 10
и у част пе ле ну пе сму ту
спо чет ка дај да пе ва мо!

е, нећу вам преко по љана
е, не ћу вам пре ко по ља на,
у по ља ни је га вран цр ни,
у по ља ни је ноћ и дан.
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Ја га се бо јим сил но,
цр но је га вра но во око,  5
цр на слут ња иде за мном.

ах, у ту ђи ни ћу по ги ну ти,
га вран ће ми очи ис кљу ва ти,
грак та ће, на ри ца ти не ће.

Српањ
Већ дан иза го ра сви ће,
и ве је већ ју тар њи хлад,
ма глом још уви је но по ље
и са ња још ста ри град.

Чак та мо на по бле де лом ис то ку 5
из но ћи мла ди дан кр ва ви,
по ра ном, по ве тро ви ту сво ду
обла чак се ве сео го ни.

ах, кад ће још, ми ла, из пе ри на
злат ни те из ма ми ти дан 10
та мо крај вер них ка лу ђе ри ца
где бе ли ма на стир бле шти?

кад ће ми се још у ср цу про бу ди ти
та ко већ ду го мр тва ра дост?
кад ће ми се сун це раз го ре ти, ра жа ри ти 15
и љу бав и на да и мла дост?

Иста
кад про ле ће у по ље до ђе,
по се стри ма му се ро ди,
као до бри Бог ми у ду шу до ве де
ве се ле, ја сне, мла де да не.

То је мој пир, пир че зну ћа, 5
и пу на ду ша пре ки пи,
и про стор сав, сав лик жи во та
у њој се огле да и гу би.

ах, бож ји свет за ти хом ре ком
кад пр ви цвет се про бу ди, 10
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и ти хи шум за ти хом ре ком
и бе ли пр сти ћи ма ле ни...

про стра но не бо, про лећ ни дах,
у ње му птић се не на цвр ку та,
ни на сун цу, ни у сен ци хлад ној 15
вре ла крв се не на сно ва!

песма
као ру жа на по ља ни
у сва тов ском сва ми бли сташ,
ил’ ћеш у сва то ве, де вој ко,
или ми се уда јеш са ма?

ој, ти де вој ко, де вој ко мо ја, 5
ка ран фил пољ ски цве та већ,
ра сту већ цр ве не ру же,
од же ља ми ср це мре.

ој, ти де вој ко, де вој ко мо ја,
са мном по ђи, по ђи ти, 10
као ве тар са сит ном тра вом
са то бом ћу се игра ти!

Чежња за невестом
ус крс је већ про шао,
ве ли ки пост с њим,
су тра је Бе ла не де ља,
по сле ће вру ћи не би ти,
хеј, је два че кам то. 5

За Спа сов дан ће,
све би ти уз о ра но већ,
све ће кли ја ти већ
за Спа сов-дан,
хеј, је два че кам то. 10

по том о Го спо ји ни
већ ћу жи то збра ти,
већ ћу жи то збра ти,
по сле ћу у се чу,
хеј, је два че кам то. 15
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Хељ да по цр ни,
шу ма по цр ве ни,
ја зав цу у бу кви ку че ки ња
сва се згу сне,
хеј, је два че кам то. 20

За тим нам ле то по бег не,
ла га но га, ти хо не ста је,
као да још јед ном го ди на
све про шле бро ји да не,
хеј, је два че кам то. 25

Бро јим и ја све да не,
на про шлост се освр ћем:
та за ко га се бо чим,
та за ким сва ки дан мрем?
Хеј, је два че кам са мо то! 30

Ивањдан
по не бу зве зде се па ле,
из шу мар ка се ди жу сви ци
у лет њу ноћ.

Сту ден ци се ти хо њи ха ју,
као у сно ви ма па прат се љу шка 5
у лет њу ноћ.

Сад је вре ме цве ћа и чуд ног се ме ња,
са сле ме на пу но гран чи ца ви ри
у лет њу ноћ.

пу но гран чи ца ви ри из ко ли ба, 10
за стао је та мо све ти Иван идућ’
у лет њу ноћ.

За стао је та мо све ти Иван идућ’
и па лећ’ сви це све до ра не зо ре...
и сву ту ноћ! 15

песма о хељди
као бе ле гру ди
то пле од кр ви,
мла де ра до сти
рас цве та ла хељ да ми ри ше.
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Већ сва пу на ме да 5
про цве та ла је,
пред но ге као у сну па ла
пче ла јој!
Гру ди су про стра не
на по ји ле њу, 10
бож јом по мо ћу
у се скри ле.
Сад сто ји, ми ри ше,
на да ле ко бли ста,
као го луб ми упи ре 15
у свет цр ве не очи.
ка да шу ми клас,
се љак се од ма ра,
кад хељ да ми ри ше,
от кри је јој се. 20

ко ме дом и кр вљу
пла ћа за сав труд?
ко је дру ге гру ди
не жне су та ко?
ах, ско ро ће већ сти ћи 25
сту де не и хлад не, –
на цео свет
ле гла је ве шти ца.

Ту је јесен и ми свадбујемо
Ту је је сен и ми свад бу је мо
по пе ва ју ћи,
хеј, свад бу је мо, не на свад бу је мо се
дан ни ноћ!
Гле, бал го сло ви ла нас ки ша, вуч ји мраз 5
по сла нам Бог
и по том кра так дан и мрак и ноћ
ко ко зји рог.
Што, за што ти тре ба зве зда,
већ ти го ри, 10
и пр ва зве зда, дру га, тре ћа још
ле по бли ста. –
ој, дра га на, ој, де вој че, за што,
за што че знеш?
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као ви та тр ска сред во де 15
та ко дрх тиш.

а цве та два, ој, смр зла оба,
очи су ти,
те та мо кроз по ље, сту де ну ра ван
жу ри ми се. 20

Је се ни, је се ни, ле по, бај но до ба,
не све ни ми!
Мла до сти, мла до сти, не иди из ср ца,
зе ле ни ми!

Зима
про шло про ле ће, као му ња про шло ле то
и све ти Ми ха ел.
по по љу су об ра ни пло до ви,
ли шће по жу те ло, тра ва пор ђа ла,
по бр ди ма бре зе жа ло сно бле ште. 5
Ви ше њих бо ро ви и смре ке
као лов ци зе ле ни че ка ју.

на то пљен
ра ном ки шом је пут. над во дом
та мо и цр ном зе мљом и па шња ци ма 10
ди же се за па ра. Де сно је смре ко ви на,
ле во пла нин ски пут, риђ, скри вен,
као ли сич ја дла ка.

Ми гор шта ци ту да иде мо. Тих сав жи вот
и ти хи нам оби ча ји. До ђе ле то, па ли и пе че, 15
до ђе је сен, за тво ри ко шни це, и до ђе зи ма,
одах не и за тво ри нам вра та.
Та мо у гор њој со би отво ри шкри њу.
по тра жи сук на и ву не них су ка ња
и пла вих то плих ма ра ма и ча ра па; 20
обу ћу узме но ву, оп ши ве ну ја ре ти ном,
че крк, пар јаг ње ћих ру ка ви ца и ко жух
бео, кра так и ги здав, са ру жа ма.
За тим пре гле да хам бар...
на гум но при би је ја зав ца и ћу ка, 25
на бру си још се ки ру се би, на ло жи ва тру
и за гун ђа...

а та мо у ва зду ху за ми ри ше снег.
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До шло је време око Бо жића
До шло је вре ме око Бо жи ћа,
бе ле се на о ко ло го ре,
дво ри шти ма се бли жи ли си ца,
по сне гу су зеч је ста зе.

Хлад на су по ља, шу ме, 5
мраз и мрак пре де лом гре,
сне га су пу ни вр хо ви,
уве че је ићи те шко.

Млин већ не ра ди ре дов но,
во да њим ма ње шу ми, 10
по ток се скри ва под ле дом,
под њим чист млаз бли ста.

То је зим ње, зим ње до ба,
се ве рац је за ве јао пу те,
кроз про зор гле дам по се лу, 15
ско ро бих бро јао па ху љи це.

Ско ро бих бро јао па ху љи це,
свет се за клео про тив ме не,
са жа ло шћу, не ве стом бле дом,
ах, по чео сам да жи вим. 20

Ми слио сам на про шле дане
Ми слио сам на про шле да не,
ми слио сам на са да ње,
бе ли на по гра њу бли ста ми,
иње по ње му по па ло.

Сла на већ и љу ти мраз, 5
сти гли су ве тро ви,
про шла је Ми хољ ска ноћ,
зим ски да ни су ту!

Ту је зи ма, ах, дах ћућ’
у цо ку ла ма, с ко жу хом, 10
и све охо ло сти не ста ми,
та не ма ни шта од охо ло сти...

Ми слим, оже ни ћу се њом
па ћу вас по зва ти у сва те;
са же ни цом ћу сво јом игра ти 15
до са ме зо ре злат не!
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Што тако жалостан,  
ћутљив и замишљен
(народни мотиви)

„Што та ко жа ло стан, ћу тљив и за ми шљен се диш?“
ах, ка ко вам се не бих чи нио та кав.
„Што нам се та ко блед и мр тав као дух чи ниш?“
ах, ка ко вам се не бих чи нио та кав.

Ду бо ка жа лост ми на гри за сна гу, 5
те жак ка мен ле жи на гру ди ма,
и док са њам, ко да сам на од ру,
ма ле ни кр стић у ру ка ма др жим.

Зби ља, кад се про бу дим, гле дам бе ли дан,
ноћ је прог на на и сан је прог нан, 10
а да ли ср це још би је, ослу шнем бо ја жљив,
ру ку ста вљам на ле ву стра ну.

Још ми ср це би је, још је сна ге, охо!
И оже ни ћу се да нас дво је бу де;
узе ћу се љан ку твр де, ко шча те ру ке, 15
и пре ко ра ме на пре ба ци ће ко су.
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ОТОН ЖУ ПАН ЧИЧ

песниче, дужност знаш?
пе сни че, ду жност знаш?
Зар не маш ни јед ну реч?
Што си уто нуо у мук?
Ба ци пе сму у свет,
на дах ну ту да на шњим до бом, 5
ми ће мо је пе ва ти за то бом.

Знам ду жност, о, знам;
кад се от ме из гр ла звук
за ви ћу као вук,
за ре жа ти као вук сам, 10
по ба уљ ке ста ћу врх пла ни на,
за ре жа ти из ме ђу пе ћи на...

Врх Мо жа кље тај дан
ур лик ну ћу гр лом свим,
чу ће Бле гаш, од јек нут крим, 15
кад глас од се бе дам;
раз ве ја ћу га низ ве тре, кроз бор је,
је дан ће га од не ти на по хор је.

пој, шу мо, пла ни но, ври,
сил ни ди жи мо хук, 20
ра јо, пре ки дај мук,
ди жи се, ди жи се и ти,
ста ру прав ду ур ли чи мо,
да ту зи му про гу ра мо ми мо.

Би ће про ле ће још кад, 25
по ка за ће зо ра лик
вуч ји чо пор ур лик,
на лов це јур ну ће тад:
хи тај низ Са ву, пло ви низ Дра ву –
зуб за зуб, гла ву за гла ву! 30

Зелени Ђурђе
Зе ле ни Ђур ђе се ду гом па ше;
ра до сно би ће се ло на ше:
по во ду већ кроз ли ва де ја ше.
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Гла вом клим не – тра ва се диг не,
ли це окре не – гра на оде не, 5
оком обр не – цве ће про цве та.

Ђур ђе Зе ле ни, куд ћеш дру ги ма,
ви на и пе сме и код нас има,
би ће нам ми ло и дра го сви ма.

До бри љу ди, че сти та вам ли ца! 10
Ра до бих с ва ма др жо здра ви ца,
али је го ла на ша Го ри ца.

Ча сно вам ли це, ми сли нај бо ље,
с ва ма бих остао дра ге во ље,
али је у ко ру шкој пу сто по ље. 15

пу сто је по ље, сла на и мраз,
тре ба хи та ти, зад њи је час,
на ле то опет би ћу код вас.

ко ња обо де, до бра му сре ћа.
по ни че за њим тра ва све ве ћа, 20
да нас на Зе ле ног Ђур ђа се ћа.

Језеро
Све ча се да на ко ји жу ре сво дом
од бле ску је огле да ло те во де,
све зо ре спу шта ју сво ја кри ла на њу,
све зве зде у њој бе ле же пу та њу.

Све што је у је зе ру има сли ку:  5
го ра, др во и остр во, врх зво ни ка,
облак и пти ца, пре бе гли це ви си на,
све удво стру че но гле да из ду би на.

Је зе ром се игра бли ста жи ва,
сен ку у све тлост оно пре ли ва, 10
веч но је чу до док се у њу гле да,
из ча ри сво јих сно ва нам не да.

Дума
Слу шао сам пе сму и чуо рас пе ван глас,
глас чо ве ка као од го вор жен ском гла су;
чуо сам ка ко је од зва ња ло мо је ср це.
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пе сма чо ве ка и од го вор жен ској пе сми:

Сред по ља на си и пе ваш ми пе сму зе ле ну сву, 5
пе сму ве тра, гра на, и тра ве и сун ца на тра ви,
пе сму ва ло ва што хи та ју и ва ло ва што сто је,
пе сму сре бр них и пе сму злат них та ла са,
пе сму по то ка и пе сму жи та.

„као тра ка ма ве за на су ту це ста ма се ла; 10
цр ква је по ди гла гла ву из над кро во ва,
с ви си не мо три де ла ње љу ди под со бом,
ча со ве им ме ри и по сао де ли.
ку ће су ку ћи це, про зо ри про зор чи ћи, ка рам фил
                                                                                   с про зо ра
ли је се зе лен по зи ду, руј но се пе ни 15
у сун цу тај ти хи слап –
знак мом ци ма ко ји ту да иду да њу,
тај ни знак за ноћ –“
пе ваш; и очи ти се ра ду ју ма ра ма ма ша ре ним,
здра вим, пре пла ну лим ли ци ма и би сер но бе лом 
                                                                                         сме ху, 20
не зграп ном кре та њу, хо ду не спрет ном и збу ње но сти
                                                                                             се љач кој;
гру бе псов ке су твом уху ви но,
креп ко по ре ђе ње – да ла би за ње га ду кат.

Сред по ља на си и пе ваш ми пе сму зе ле ну сву,
пе ваш и ма миш:  25

„Див-хра сто ви за по љем сто је и рву се са бу ром,
сно ви сто ле ћа вр хо ве им ни шу шу мом да љи на,
сва ког про ле ћа из дан ци слу ша ју тај не из дав ни не,
а ти се у да љи ни му чиш у ду шу гу биш –
док сам ја цвет ме ђу цве ћем, ме шам се с њим – 30
про шао би и не би ме рас по знао ме ђу мо јим
                                                                 дру га ри ца ма.“

Сред по ља на си и пе ваш ми пе сму зе ле ну сву,
кли чеш и ма миш,
на се ло зо веш.

Гле и мој по нос ра сте и мо ја пе сма с њим, 35
у очи тво јој пе сми гле да сме ло.
Ја тво јој пе сми су прот ста вљам пе сму гра да,
пе сму ули ца и ко ра ка жур них по плоч ни ку,
ри там ру ку и пле ћа што ди жу гре де и ка мен,
такт же ле зни ца под свим зве зда ма исти, 40
ток ве ли ких ре ка ко је то ва ре по но сно но се,



________    Десанка Максимовић   ________

326

бру ја ње жи ца што ве зу ју се вер и југ,
и глас за па да до уха ис то ку во де.
(Ра до при сла њам ухо на те ле граф ски стуб:
не по ми чан ку рир на слу жби сто ји и пе ва, пе ва, 45
пра те ћи с мут ним мр мља њем ве сти што их пре да је
                                                                                     у да љи ну –
ср це пе сни ко во при пе ва та ко иде ја ма што ју ре
стру јом до ба пре ко ње го ве гла ве.)

Где је ту ђи на? ка ко ме гу ши?
Ви део сам мај ке – као код нас бде над ко лев ком, 50
а де те мле ко тра жећ у не дра се гњу ра,
ви део сам љу де у бор би за твр ди крух
сил не и мрач не,
а за љу бав; био сам ме ђу њи ма сам;
ви део сам на ва лу кр ви, 55
страст и бој;
ви део зе мљу и ра та ра на род ној гру ди,
ње му нај дра жој кô што је на ша на ма;
гле дао сам зе мљу – би ла је ле па као на ша,
до стој на исте љу ба ви као на ша; 60
ви део сам ку ћу на це сти и свра тио у њу пут ник –
ви на и хле ба до био сам и реч до бру,
при ја ла ми је бо ље од ви на и хле ба.
у та ла са њу ве ли ких гра до ва и ја бе јах та лас,
о, и мо је ср це је ту кло 65
у так ту сна жном по хи ља до стру че ном;
у но ви жи вот пла ну ла је ду ша се ља ка,
но ва ве ра му је об уј ми ла умор но ср це.
Ви део сам че ла као да им под ко жом ми ле 
                                                                     кор ња че,
то ми сао их је раз ри ва ла та ко; 70
ви део сам ли ца и у њи ма бра зде за се ме 
                                                          бу дућ но сти
ру ке су це лог да на дво ри ле ма ши ну,
али уве че би за бли ста ло то ча ђа во че ло,
и око је кру жи ло по пре де ли ма све тлим,
са ња ло сме ле сно ве бу дућ но сти, – 75
пра ти ло сна жне по кре те го вор ни ка
и ве ро ва ло за још не ро ђе ни род...
Слу шао сам бој ни крик из Ман џу ри је,
сред па ри за чуо сто стру ке од је ке,
Ва ја ре во дле то гле дао сам: са љу ба вљу је ишло 80
као по љу бац низ мер ме ра бе ли ну,
са сте не је твар ла га но од љу бљи ва ло,
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бо ја жљи во у њу жи вот удах ну ло.
Ви део сам ми сли о ца, пи сао је за ко не,
не људ ству на зе мљи – зве зда ма је цр тао пут, 85
а не склад је у ва си о ни от крио,
но ве све то ве је тра жио ње гов ра чун,
„Бу ди!“ – ре као је, и ноћ му је да ла нов свет...
Ту, ти се сти чу свег жи во та жи ле,
пу те ви све ми ра ту се укр шта ју, 90
во лим их с бу ком и шу мом, те ве ле гра до ве –
кроз њих у сло бо ду, кроз њих у бу дућ ност пут иде.

Чуо сам ка ко ми је од зва ња ло ср це:

Све та си, зе мљо, и бла го оном ко ме ра ђаш –
уљем му ле чиш ис пу ца ли длан, 95
пу ниш му ри зни це и ви ном му пла ћаш зној,
да јеш се на и ота ве во лу што те гли бра ну,
и плуг ву че за јед но се зно јећ с ора чем,
у кру ни це цве ћа мед ли јеш да пче ла сле ти
го ње на у про ле ће тај ном бри гом за зи му; 100
до ма ћи цу не пла ши сту ден јер ње на че љад
по два оде ла има. Чу јеш ли јој на па њу
тр ли цу? И осно ва на раз бо ју већ по тку че ка.
о, ту је дух све ти ра ши рио кри ла над сто лом,
бла жен је труд и бла жен од мор по ро ди ци. 105

Хо дио сам зе мљом на шом и пио ча ри ње не.

Во лео је. као не ви на не дра рас коп ча на
ми ри са ла су ње на осун ча на по ља;
то нуо сам у жи та ње но га ва ле
сам, сам цит, са мо с ми сли ма сво јим скри вен 110
у не мом дру штву мла де че жње,
млад, млад – то зна чи у ср цу све га жи во та.

И сва ши ри на је с мо јим сни ма сни ва ла,
не бо и пла ни на мо јим се од зи ва ли же ља ма;
ше ва – пе ва ју ћа ра ке та – пе сме је пр ши ла:  115
је ли чу ла мо је ср це, на у чи ла од ње га да пе ва?
ли ва до, је си ли цве ће мо је ду ше ви де ла
па си се цве та ју ћи и ти на ње га угле да ла?

Тво ја ру ка, оче, от кри ва ла ми је ле по ту зе мље,
и – чу до за чу дом – раз гр та ла за ве се при ро де; 120
ти си ми по ка зи вао њи ва пло до ве, во дио ме у шу ме,
от кри вао тај не гла со ве и вр сте др ве ћа,
и зна ли смо где ко со ви и дро здо ви гне зда ви ју,
куд са тир хо ди и где се ви ле кри ју по шу ма ма.
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на Ђур ђев дан, оче, се ћаш се, пти це се же ни ле, 125
за школ ским се вр том у жи ви ци го сти ле, пи ле;
а ми смо пре ко пу та ослу шки ва ли: „Чу јеш ли  
                                                                          жив-жив?
То зна чи: жи вео – сад ста ре ши на на здра вља мла ди.“
а кад су прх ну ли сва ти с жи ви це с ври ском,
по ву као си ме за ру кав и ре као да тра жим. 130

С чу ђе њем у ср цу и стра хом по шао сам до жи ви це,
да па бир чим за пти ца ма и њи хо вом свад бом:
и гле, та мо под жбу ном гра бо вим – сто је ко ла чи ћи,
и слат ко ви но, ро га чи, смо кве, ра зни слат ки ши.
„Да опет не до ђу?“ – „не, све су то те би оста ви ли, 135
вра ћа ју ти сад што си им оста вљао зи ми.“

– – –
о, до ме род ни, о, очин ске ку ће стре хо!
Гра де си ро ма ха, у ту ђи ни уте хо пут ни ку:
го лу бу што под ту ђим не бом за по врат ком жу ди
че жња је по ка за ла пут у род ни крај; 140
што ла сте се у то пло ти ју га не стр пе?
Се ћа ње на гне здо их но си пре ко мо ра и го ра.

Го лу би над ку ћом упа ље ном ома мље ни кру же...
Мо је ми сли ту же уса мље не над пу стим за ви ча јем...
Сив је сва нуо дан, раз и шли смо се на све стра не, 145
куд нас је те ра ла си ла жи во та и ср ца не мир;
оста ле су под стре хом ла сте у то плој за ве три ни –
а ми гро мом рас пр ше ни ра су ли смо се по све ту...

Мла дост је мо ја сад буј ну обо ри ла гла ву,
а ми сао ми се тај на пре о бра зи ла у не бе ску пти цу, 150
сад ни је ви ше го луб над по жа ром би ла,
већ је по ста ла орао чи ја кри ла су олу ја,
очи му му ње, ју ре ћи кроз там ну да љи ну,
тра жи ле су и на шле: не дом не го ви ше: до мо ви ну...

Зе мљом сам хо дио на шом и ње не бо ло ве пио. 155

Све та си, зе мљо, и бла го оном ко ме ра ђаш; –
да ли по зна јем те по ља не – чи је ли су оба сја не 
                                                                                сун цем?
плуг и мо ти ку си оста вио, у зе мљу се спу стио,
стар че, а на гро бу твом крст рђа и кри ви се;
син твој се жив под зе мљу за рио – у аме ри ци ко па, 160
у ро ву му још све тлост по ља на мрач не ми сли 
                                                                             оба сја ва,
син ње гов већ за њих не ће зна ти ни о њи ма са ња ти.
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удо ви чин сам чуо ја ук:
„Мој Ма те, јао, мој Ма те!“

по ја ло је ве ли ко зво но:  165
„Мој Ма те, јао, мој Ма те!“

Хам бург, Хам бург! ви че јој зво но...
у гроб јој та мо по ср те син,
ни јед не су зе не бе ше за њим,
и гроб му без зна ка и сло ва. 170

Хам бург! – Ми сао јој кру жи
па не зна куд да по ле ти,
где да му се на гроб спу сти,
да про ли је су зу на ње га.

Да сам та да био бог, 175
– „Мој Ма те, јао, мој Ма те!“

вик нуо бих у гроб ње гов:
„Мој Ма те, уста ни, Ма те!“

Хам бург, Хам бург! – Ве ли ко зво но
пе ва јој, би је, 180
ту жи, ја у че,
па да те шко на ње ну гла ву.

Хам бург, Хам бург! – па да цр но.
ме ша се, ли је,
све оба ви је 185
сво јом мут но ћом, не бо и зе мљу.

Да си та да по сто јао, бо же,
– „Мој Ма те, јао, мој Ма те!“

у гроб би вик нуо ње гов:
„Мој Ма те, уста ни, Ма те!“ 190

а ра ме на и пле ћа су као сте не,
по ти љак – на то ва ри му бре ме, 
                                    на сил ни че, –
но си ће га и по гну ти се не ће,
и ср ца су ти ха и сна жна
и њи хов је по нос без ре чи; 195
љу ди не су –
као да ни су од мај ке ро ђе ни,
као да су се из бо ко ва го ра из ви ли,
мо ра ју у свет и ту ђи на се ди чи
де ли ма њи хо вих ру ку; 200
та мо у аме ри ци, та мо у Вест фа ли ји
за нас су не ста ли – већ их не до се же
на ше око...
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До мо ви но, где си? Да ли по по љи ма тим?
Још под Три гла вом, под ка ра ван ка ма? 205
по ви со ким пе ћи ма или у руд ни ци ма?
Ту? пре ко мо ра? И не ма ти гра ни ца?

Же лео сам не кад да бу деш про стра на,
зе мљу да опа шеш, не кад сам са њао –
гле, са да ви дим: сна жна, бес крај на си, 210
у да љи ни као се ме ра си паш свој плод.

Хо ћеш ли их до зва ти кô ла сте да се вра те?
као го лу бе до ма ми ти под свој кров?
Или ће их ту ђа сла ва при до би ти
и ни ка да ти ви ше не ће до ћи? 215

До мо ви но, где си? Да ли по по љи ма тим?
Још под Три гла вом, под ка ра ван ка ма?
по ви со ким пе ћи ма или у руд ни ци ма?
Ту? пре ко мо ра? И не ма ти гра ни ца?

Слу тим те, осе ћам те. пе сни ков сан 220
ле тео је го ди на ма над то бом,
гле дао, слу шао, пла као, на дао се,
у тво ју тај ну хтео је про дре ти.

Раз бо ле ла се на дну мо ра шкољ ка,
у би сер сти сну ла сав свој бол – 225
ср це пе сни ко во – шта се у те би ску пи ло?
Ср це пе сни ко во – од ње си бо ле сно.

успа ван ка
Шта ће син ку сан до не ти?
птич је кри ло, тан ко ве сло,
или ки та ру зма ри на?
Бу ји ба ји, на на ни на!

кри ло се је умо ри ло, 5
ве сло се је по ло ми ло,
су ха ки та ру зма ри на –
бу ји ба ји, на на ни на!

Шта ће син ку сан до не ти?
ни ти кри ло, ни ти ве сло, 10
ни ти ки та ру зма ри на,
са мо пе сма ма те ри на:
бу ји ба ји, на на ни на!
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5

10

15

20

25

30

про лећна лађа
куд би смо с тим про ле ћем. 
Су ви ше га је на ма;
на то ва ри мо ла ђу,
од ве зи мо га одав де!

Зе ле ни ло мла до 
ки дај мо око ло свуд,
по чу пај ти ли ва ду,
ти обр сти луг.

оне цвет не кру не
дај те ту нај пре, 
јар бол опле ти те
мре жом гу стих гра на.

Шта још да узме мо?
ка ран фил, ру зма рин,
у ср цу не ка бу де 
се ћа ње на за ви чај.

нај ве дри ја пти цо,
за јед но с гне здом на кров!
пе ва ћеш нам сло ве нач ки 
као звон це но во. 

Где су оне зе мље
где сву го ди ну, вас дан,
о Бо жи ћу и у ма ју
свет је у лед око ван?

на тму ре ни, не срећ ни 
не по крет ни та мо жи ве, 
сре до зим ци веч ни,
пе сни цу на да ху гре ју.

Та мо ће мо с про ле ћем, 
су ви ше га је на ма, 
на то ва ри мо ла ђу,
од ве зи мо га одав де!

Бреза и храст
Бре зо, бре зо тан ко ко са,
ко ти ко се раш че шља ва,
те ти сто је та ко ле по?
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Или ма ти, или се стра,
или Ви ла из че ста ра? 5

ни ти ма ти, ни ти се стра,
ни ти Ви ла из че ста ра,
ти ха ки ша око под не,
ла ган ве тар из да љи не. – 10

Хра сте, хра сте ку дро гри ви,
ко ти ко се гу сте мр си,
те су та ко раш чу па не?
Ил’ ма ће ха па ко сни ца,
ил’ ду шма на на сто ти ну? 15

ни ма ће ха па ко сни ца,
ни ду шма на на сто ти ну,
ви хо ри их ме ни мр се
усред но ћи о по но ћи.

пр во про леће
еј, ма це! кад сте то спу за ле
та ко на гло на вр бак?
До не дав но у иње се
за ви је не гра не пру жа ле

у мраз. 5

а кад ли си, гло же, цве ћа на бро?
као с па ху љи ца узе то
у бе ле чип ке је сло же но –
зар је зби ља већ шу ба ру с гла ве ски ну ло

вре ме? 10

па, де вој ке, шта је дах ну ло у вас?
Шта вам је очи упа ли ло,
у не дру шта на пу пе ло?
– пст! То се код нас не го во ри

отво ре но. 15

подне
Дај мо јој де сни ци ле ви цу и стас,
дај мо јој ле ви ци де сни цу,
по ве шћу те, вољ ну ро би њу,
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у дрх та во под не где се ни ше клас,
где мак у сло бо ди ви хо ри 5
и ве тар као по во ди
кроз ус та ла сан бро ди лан.

усред не бе са, на бож ји длан,
на бли ста ви, ја стреб је сео,
та мо треп ти, и не мо же ни куд... 10
Да љи на је за леб де ла,
гле, иза сре бр на стих ве ло ва
по зва ла је ру ка бе ла.

од тво је ко се, тво га ли ца,
би је ја ра, 15
и мла де љу ба ви жар сто струк
под не бо с ври ском ша ље свој ви хор,
свој ус плам те ли зов...

Тихо, без речи
Ти хо, без ре чи
хо дим с том тај ном
из ме ђу љу ди;
и ни ко не зна от куд,
и ни ко не зна за што 5
мо јој ду ши си ја мај...

Мо жда знаш са мо ти,
мо жда знам са мо ја,
мо жда ти не знаш,
мо жда ја не знам 10
што о по но ћи,
док од те бе идем,
ру ке сте жем у мрак
че зну ћа пун
не у те шна, 15
не схва тљи ва.
И за што бих тад
сва ког за гр лио,
ре као му бра те.
И за што тад 20
зве зде за плам те
ни ско на да мном
ко ве ли ке, слат ке ру же
на да мном...
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Дра га, шта је ноћ? 25
Шта је ноћ и смрт?
не знам за њих ја!
Дра га, шта је грех?
Шта грех и ка ја ње?
не знам за њих ја! 30
Ја знам са мо тај ну ту
и љу бав у сво јој ду ши
и сав ле пи бож ји свет
уокруг
и ве ли ке, слат ке ру же 35
над со бом...

Љубав на песма
не жни ја не го дах
што пла шљив и тих
низ оју жи лу ле ди ну оде,
лак ша но пти ца
ла ста ви ца 5
лет над гла чи ном во де;

ти ха као пе сма
ко јој сва ки од јек
склад по му ти,
уса мље на као сјај 10
што над то бом
по ноћ ним хи та пу тем:

ми сао је тај на, гле,
што у ду ши овој
к те би ди же кри ла – 15
па ипак све зе маљ ске
сла сти и бол
ни су је по ме ри ли...

по љу би ме, за гр ли ме
по љу би ме, за гр ли ме,
чвр сто и још чвр шће –
гле, ве тар ви је гра не –
уза ср це ме сво је при виј.
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Да не мо гад нем из тих ру ку 5
у ма гло ви те да љи не –
о, пле те ни це је се њих пти ца! –
за ча рај ме у свој уски круг.

За кло ни ми, ча роб ни це, свет
сво јим бе лим ру ка ма – 10
о, бра те, ду бо ко у ја ми! –
и мо жда ће ми опет до бро би ти.

у ду ши ми је из бле де ла  
ја сна сли ка

у ду ши ми је из бле де ла ја сна сли ка
ти свој си из ње из бри са ла лик;
у рит мо ви ма ћеш ми жи ве ти та ла са вим,
гле, пе сма те је со бом по не ла у бу дућ ност,
гле, пе сма с то бом је по бе ди ла вре ме. 5

За бо ра вље не би ће све тво је вр шња ки ње,
цве та ла си, све ни, за ру же је за кон;
оста ће, си ја ће са мо тво је ли це
ве чи то мла до ка ко га гле дах ја.

И са ма си зна ла. ко ди ја мант сред зла та 10
ду шом си ми мла дом об гр ље на би ла;
ја то бом, ти мно ме – ми шљах бо га ти смо,
ла бу да два, ми шљах, упо ре до пло ве,
истом љу ба вљу, ми шљах, зра че ћи.

пр сте не мој злат ни, са да си без ока, 15
дра гуљ ми је сјао, а са да је та ма;
ла буд с ла бу ди цом у не бо је хтео,
на пу ште ни ла буд на зе мљу је пао.

Раз два ја се це ста. Ср це је без дру га,
у са мо ћи тра жи се би ста зе но ве 20
ре ка што лу та кроз кр ше ве кра шке –
и об у зме ли га ра дост, за де си ли га ту га,
од са да ће мир но под но си ти све.

Раз два ја се це ста. Што ср це ти са ња
не ка се ис пу ни – греј се у љу ба ви, 25
и кад те до ба не гда ње по зо ве,
скриј се за спо мен, и ко ја се на смеј...
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Су срет

5

10

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?

као да је промакла 
уплашена младост, сама, 
тиха и мрачна рањена 
младост.

Меланхо лија
Из ме ђу ру жа ко је не ра сту код нас
ви део сам лик по лу о сен чен, тих.

кô да ни је знао он за ме, ја за њ...
а био је ме ђу на ма мно ги сан.

као не ви дљи ва ду га ди гао се мост 5
из ме ђу ме не и ње, па је тај на

мо гла ићи из ме ђу ме не и ње,
о, као гор чи на, обо ре не гла ве.

Из ње но га вр ча био је на пи так
кô да ми је у ср це же ра ви цу лио. 10

И се тио сам се да је дав но не ма,
да јој са мо ве тар пре ко да ле ког гро ба шу ми.

С вечери
Та ко не жна, мир на
ру мен је ве чер ња,
да ви дим зве зде кроз њу;
над ку по лом мрач ном,
врх гра да су мрач ног 5
у све тло ме лу ку ти хо се ро је.
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Го лу бо ва је дво је
ме ђу не бом и во дом
бли ста вих кри ла пре ле те ло...
До ста си па ти ло, 10
што си за жу де ло,
ср це, опет за сре ћом?

5

10

15

20

Тихо до лази мрак
Ти хо до ла зи мрак,
пла шљив је ње гов ко рак,
не да се чу ти.
Ср це, за што дрх тиш?
Че га се, ре ци, бо јиш 
у овом тре ну?

Је ли се та ман спо мен
ова пло тио из мра ка
без о блич на?
Је ли бу дућ ност-вам пир 
ду нуо у мир ве чер њи
ми сли ти лу де?

Или су ја та ве тро ва
пре шла пре ко гро бо ва дра гих, 
на пу ште них? 
Или је из да ле ке са мо ће
до шла пе сма си ро та
упла ка них?

Ти хо до ла зи мрак,
пла шљив је ње гов ко рак, 
ус пла хи ре но лу та.
Ср це, за што дрх тиш?
Че га се, че га бо јиш?
Све га, све га...

ноћна мело дија
пу на све тлих сно ва
на гла се над зе мљом ноћ,
ме сец го ри над њом,
ти хе га очи гле да ју.
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Мо ја зе мља је без це ста, 5
без зве зда мој не бе ски свод,
у мо јим очи ма – та ма,
у мо јој ду ши – бол.

...Шта је то сев ну ло
с не ба на зе мљу кроз ноћ? 10
у на па ће ној ду ши не што се
сил но ви ну ло:
моћ.

Гле, укр шта ју се це сте
ода свуд, ода свуд... 15
Би рај, сло бо дан је пут!
Зве зде се не бе ске бли же,
чу ва ју пут ни ка од за блу да...

* * *

5

10

15

20

Гробови ур лају...
шу ме и ур ла ју рас пу кли
као не за сит на ждре ла, раз ја пље на
у по ноћ ни мрак... шта хо ће те од нас?

Има ли смо љу ди – у по ља ни цвет, 
има ли смо их – врх пла ни не храст,
има ли смо их – да ли смо их ва ма –
шта хо ће те, гро бо ви, још од нас?

Гро бо ви ур ла ју...
ко ви тла ци цр ни уста ју из њих 
и као вам пи ри се ви ју по ва зду ху
и жр тве тра же бо дљи ка вим оком.

Ти око пла ме но, куд си се
за гле да ло? Што жу диш у да љи не
и ве дри не ја сне? Са њаш над о блач ну 
рас ко шну све тлост?... Гро бо ви ур ла ју!

Ти чвр ста пе сни це – твој мач је му ња што жа ри –
док за да је ра не, пе ва ме ло ди ју,
кроз ноћ, све тлу и по бе до но сну –
за ста ни, за ста ни – гро бо ви ур ла ју! 

Ви пр си не по кор не што уди ше те
сло бод ни зрак, ср це ус ки пе ло



339

________    Словеначки песници   ________

што би јеш да те слу ша ми ли он,
на па ће ни ми ли он – чуј, твој удес
пи сан је – гро бо ви ур ла ју! 25
Док не пад не по след ње ве дро че ло
на ком се све тлу ца веч но сти по љу бац,
гро бо ви ур ла ју...

окре ни тлу очи, не са њај зве зде,
мој при ја те љу, ти кон до ре, сун цу бра те! 30
Је си ли га ви део већ: ухва ћен је, спу тан,
сло бо де кор ди љер ске сме ли син;
је си ли га ви део ка ко је, из не мо го,
у не мом оча ју кри ли ма по дрх та во,
у ре шет ку се за ле тао гла вом 35
и кр ва вио?... Два цр на мла за, знаш,
пре ли ла се пре ко ње го вих очи ју

– о, те очи што у ви си на ма ца ру ју! –
баш пре ко очи ју два цр на, цр на мла за.
И та да је обе сио кри ла 40
и сав као гра на на ве тру дрх тао:
знаш, пра во пре ко очи ју два цр на мла за!
Ја сам га ви део и клео сам љу де.
За у век ми се у ду шу упио
по но сних очи ју бес по моћ ни гнев, 45
и за шу ме ла је око ме не
пре там на, те шка пе сма из гро бо ва...

 Се ни Јо си па Мур на-Алек сан дро ва, 1

* * *

5

10

Тихо преко поља
ме сец иде,
жа ло сно ср це иде с њим.

Та мо ле во су гро бо ви,
та мо спа ваш ти... 
та мо де сно су шу ме,
та мо шу ми
као да у сно ви ма ко је чи...

отаџ би но, отаџ би но...
ку да жи вот иде мој? 
у пу сти њи се ви хор из бе сни,
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сам да га ни ко не чу је,
сам, да ни ко не зна за њ...

За што сто јим? Шта још че кам?
нем кроз пу сту ноћ ко ра чам, 15
вер на пра ти ља ми је са мо
сен ка мо ја цр на...
Се ни Јо си па Мур на-Алек сан дро ва, 5

* * *

5

10

15

20

25

Сав свет уздише
ра за пет под мра зом,
ми ру је вре ме
над њим... та ко ту ђе,
та ко да ле ко је све као драг лик 
ко ји спи у хум ци...

Је два се по кре не
ма гле вео,
и пре да мном,
као љу те ра не, 
по сне гу сто па траг
у мир да љи на...

Сто пе те –
та по зна јем их!
по глед ми иде 
на пред по њи ма,
као тих хо до ча сник
што иде по тра гу
пат ње бож је.

а сам сто јим, 
још се бо јим,
још тре пе рим:
не ту да, не ту да,
ах, то је пут
кр ва вих мр ља! 

о, бо же, гле оти ска ру ку
и ко ле на,
а ту обри си об лич ја... то си ти. 
ах, ту пр ви пут си ути снуо у лед 
свој па ће нич ки лик, пе сни че... 30
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И ишао сам та мо и пао,
љу био
бо лом овен ча ни лик...
о, и по гле дај:
та то је он а ово сам ја! 35
Из ле да гле дам сам...

И уста ло је као звук фан фа ра,
и бук ну ло као си лан жар
ода свуд...
И то га ча са 40
знао сам куд иде мој пут,
и тад сам пој мио
сву тво ју не у мо љи ву сласт,
ти там на обла сти на да мном...
Се ни Јо си па Мур на-Алек сан дро ва, 6

* * *

5

10

15

20

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 ве чер њим мра ком 
што по љем ис пред ме не хи та...
с ле ве ми стра не ту ле же гро бо ви,
там но ле же над ва ма што спа ва те...

Спи цар-по нос, спе ми сли до не ба,
и сва бу дућ ност у кли ци за че та, 
не до зре ла и ни кад по жње ве на,
хра брост очи ју и вре ла крв ср ца.

што ни је при не ло по след ње сво је жр тве 
још на ол тар...
ах, све – као за го ра ма мр тве зо ре, 
ах, све – зар се ни кад ви ше не ће ди ћи?

За клео сам твој гроб: „Ти там но у сти, 
от криј ми тај ну смр ти и жи во та
што се под то бом још бра ни од тру ље ња, 
не ће да умре, пу сти је под не бо!“ 

И по ди гла се сен ка ви со ка
из гро ба тво га, там на до зве зда:
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и ка ко је би ла бе ла ње на ру ка
по знао сам је – име јој је: Бол.

И ишли смо где је нај ти ша ти ши на 25
по ља, и нај све тли ја чар но ћи;
по гле дао сам ту ђе ње не очи,
по знао сам је, име јој је: Са мо ћа.

И ишли смо где је све тлост прог на ла мрак,
где је био го ми ле ус та ла са ле шум; 30
и ка ко је смео био њен ко рак,
по знао сам је, име јој је: Хра брост.

Се ни Јо си па Мур на-Алек сан дро ва, 8

Месечина
Мрач но су ишли да ни,
мрач ни ји од но ћи,
ћу та ле су пе сме
као што слап сле ђен ћу ти.

па је про ле ће до шло и пе ва ле су де вој ке, 5
пред ве че, Та ли јан ке на тра ви;
о, ту шта де во ја ка, као цве та до цве та
са ги ба ња у шум ској че сти.

Из са мо ста на је
по зва ло зво но:  10
то се ка лу ђе ри це мо ле;
од стра сти су пи ја ни,
за пас ју је згра био
и оти шли су у цар ство ме се чи не...

– Де вој ко, но ћас 15
не иди са мном,
сад хо ћу да бу дем са со бом сам,
хо ћу да се по то пим у све тлост но ћи,
у нај ду бљу ње ну ду би ну.

Цвр кут из гне зда, 20
тре пе ре ње са зве зда,
међ’ све тлим пру до ви ма
сре бро се рас то пље но ви је;
та мо ћу за лу та ти ти хо,
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и бле сак бе жи 25
на све стра не
од ме не, у бес крај си ја,
као да сав свет
за чет је у ме ни,
из мо га ср ца се ли је... 30

ко, ко си, Ду ше-мре жа ру на сред све ми ра?
Из те бе по ти чу мре же бли ста ве,
из тво је га ср ца, из тво је га ста са
ро ди се све што по сто ји и ра ђа ју ћи се ши ри те,
рас плам са ва те зра ком у да љи не са њи ве:  35
и бли ско је да ле ко, и да ле ко је бли ско,
све то ви на јед ном на ни за ни ни зу
по тво га ср ца от ку ца ју по је...

Сад, ср це у сре ди шту, сад бу ди чвр сто!
Ро ди ло си ри там та јан стве не све сти, 40
у чист сјај про си ја ло по мр чи не бо ла,
по зо ви још ду ша ода свуд,
омре жи их, све жи их, спој у је дан род!

Раз ве ша ни су гро здо ви сно ва,
са зве жђа но ва пре ко но вог сво да, 45
из ба вље ни ду хо ви гле да ју
не тре ми це у њ, свр ста ва ју се у ли ти ју.
пре ску па, дра го це на ствар,
зе мља, на дар им се да је,
об у че на сва у ле по те 50
као у руп це сви ле не,
да јој не би ви де ли ра не
кад њин скер лет пре та че зо ру у дан...

Све тли су да ни,
све тли је су но ћи, 55
шу ме пе сме
као што слап осло бо ђен шу ми...
па дај те сад, ми ну те
но ћи про бде ве не
твр до 60
на ср це мо је!
про бу ди ли сте га из сно ва
и док сад па да те на ње га,
чвр сто,
већ не дрх ти, са мо пе ва... 65
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ноћни псалам
Зве зде жу ре кроз по ноћ
ти хе, злат не,
ште та за те,
ду ше, куд блу диш оча јан?

птић је пре ле тео пла шљи во кроз гај 5
до дру жи це;
та мо је – цве ће:
ми рис и ша пат оп ко лио сав крај.

упу ти још јед ном по глед зве зда ма:
све тла је це ста 10
у див на ме ста,
та мо пе ва ју че жње ср да ца.

ослу шни до ле: пле ме на др ве ћа
са об зо ра
да ле ка мо ра 15
хим ну ни зи на ша љу чак до не ба.

као из шкољ ке не раз го вет ност гла со ва:
дах тај не –
ни ра до сти
ни бо ла, а пу но је сно ва. 20

усред све га ра ши ри кри ла
као две зо ре,
и у ви хо ру
би ћеш хар фа на ко јој сви ра Го спод.

Само ову ноћ
на хлад на гне зда,
на пра зна,
оба зри се, зве здо
љу ба зна
бар јед ну ноћ. 5
Мо жда где пти ца ти ха
још под хр та ва јућ ди ше
и све тлост ће јој вра ти ти сна гу.
Мо жда у њој још пе сме има
за бла ге ве сти 10
ни ским ко ли ба ма:
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бог зна где ду ша пла че
и знак још че ка
са мо ову ноћ...

5

10

15

Вечерња песма
о шу ме во да с ве че ри, 
да ле ки, не пре ста ни!
о пе смо сла по ва склад на 
до ста ме ног ми ра зве зда!

под зем них ка те дра ла 
све свод до сво да...
из њих, из ор гу ља се зву ци 
ти ска ју вал пре ко ва ла.

пра мај ко! Ме ло ди ја ма 
ки пе ти на руч ја, 
за сло бод но пу но звуч је 
без стра сти се бо ре.

не ис цр пан је из вор, 
сам из се бе се на та па... 
о сла по ва пе смо склад на 
из да љи на сва ко ве че.

крај квар не ра
угља ри су ка пе ски ну ли,
по гну те гла ве су мо ли ли,
на вр ху клан ца ди зао се крст
ви со ко и ши ро ко,
а до ле иза ње га као опал што се пре си ја ва 5
мор ска пу чи на... и пред то бом, мо ре,
ски нуо сам ка пу ја!

Ти, мо ре, мно го леп ше си не го све ти крст –
још ши ре ле жиш, још ви ше сто јиш,
ти гр лиш зе мљу, ти не бо љу биш, 10
тво ји та ла си шу ме ћи из да ле ка
као сре бр на кри ла
уз ле те лих пти ца
по здра вља ју дрх те ћи
пут ни ка из да љи не... 15
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Ти, мо ре, ста ри је си не го све ти крст –
ти се де ко се и бра ду имаш,
све др хитш као ста рац а кад за спиш,
ти као ста рац у сну шап ћеш...
ни је те ство рио наш људ ски страх, 20
при твор ство ти ни је по да ри ло ве ли чан ство,
ти си од пра дав на.

Ти, мо ра, ја че си не го све ти крст –
ти не же лиш вер них крв ни ка,
без по моћ ни ка оду ше вље них 25
ти са мо у сво је име мо риш.
ка да ур ли ком тво ји ро го ви ја вља ју смрт,
за ста ве се ле пр ша ју кр ва ве,
ди жеш под обла ке сво ју цр ну срџ бу,
не бо јиш се ни прав де ни су да. 30

Ти са мо пи шеш за кон свој.
И твој за кон је мир, и твој за кон је бој,
твој за кон је тво ја во ља.
по здра вљам те, ве ли ка во љо,
по здра вљам те, сна го сло бод на, 35
ја, биљ ка не мир на сред по ља,
тр ска на ве тру ле лу ја ва...

ко вач ка
од че ти ри до је дан,
од че ти ри до је дан
зра ци су ру ме ни,
ли ва де зе ле не,
од че ти ри до је дан 5
во да нам точ ко ве, ме хо ве нам кре ће,
над на ков њем смо по гр бље ни;
сви, мла ди ћи, љу ди, де вој ке и же не,
од че ти ри до је дан
већ сви смо из му че ни:  10
во да нам точ ко ве, ме хо ве нам кре ће
од че ти ри до је дан,
од че ти ри до је дан.

по ла три, по ла три –
опет нам ду ва мех! 15
ужа ре ни ча вли нам у очи ма,
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до осам уве че ча вли, ча вли у очи ма.
од че ти ри до је дан
во да нам точ ко ве, ме хо ве нам те ра,
до осам од три 20
ужа ре ни ча вли, ча вли у очи ма...

Је смо ли их по љем се ја ли?
по по љу на ши ча вли цва те;
по гле дај у не бо:
у ње га смо их ко ва ли 25
од че ти ри до је дан, до осам од три,
да нам и но ћу бу ду у очи ма...

па сам оног да на пред огле да лом за стао:
о, као да сам по се би ко вао!
о, као да чи ним вас бож ји дан грех 30
од че ти ри до је дан, до осам од три!

од че ти ри до је дан,
од че ти ри до је дан,
во да нам точ ко ве, ме хо ве нам те ра,
до осам од три 35
уси ја ни ча вли, ча вли у очи ма...

Зим ска
не бе ски тка чи плат но тка ју,
сад свим ће си ро та ма до бро би ти,
сад шу ба ру има ће стра ши ло сва ко,
још ду жи нос сва ки но со ња.
Шта ако си бос! 5
Дуг ти је нос –
са мо зви жду ћи њим као кљу ном кос.

не бе ски ми ли но ви ме љу,
по зе мљи бра шно сте ру:
ку пи те у за стор, чар шав, стол њак, 10
про стри те њи ву, па шњак, врт;
ко бо ље др жи
ви ше ће до би ти –
јој, ме не већ ле ђа бо ле.

не бе ске гај де пи ште, 15
сви угље ви и дим ња ци ври ште,
са стре хе сла ма хајд’ на плес,
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и мој огр тач би ра до с њом;
ко два има
не ка ми је дан да, 20
ако не, све ску па ни шта не вре ди.

Di es irae
До мо ви на је
раз љу ља ла сво је ве ли ко зво но;
као да над гра дом ту жи бог
кру жи глас свуд на о ко ло,
ку ца на про зо ре, лу па на вра та, 5
пре ко кро во ва стре са са кри ла
цр ну гро зу у ду ше љу ди,
пла ши и уз бур ка ва,
збу њу је де те и се же мрач ном ру ком
стар цу у пр си ду бо ко. 10

И пред сва ким ли цем сто ји
не ми ло срд но огле да ло:
ни шта ти не по ма же,
по ло жи ра чун за сво је да не!

у уза вре лим, уз ви тла ним ја ти ма, 15
згр ну ти у црн, бу ран облак,
ан ђе ли с ма че ви ма, ла во ви и во ло ви кри ла ти,
ор ли и зма је ви пу не ва здух.

Се ди по кај ни ци, ће ла ви про ро ци
гла ве мр твач ке као дра ге све ти ње 20
при ви ја ју уз не дра, њи не стро ге сто пе
же не љу бе у бла же ном пла чу.

Хо ро ви ма не бе ским је сав ви дик за кло њен,
свак сто ји, на веч ност уко ва ни стас:
у сја ју ра ши ре ном као па у нов реп, 25
све ци у не по мич ном кру гу,
све ци у ви зан тиј ском сти лу,
сва ки по глед раз ро га чен, уко чен,
што год жи ви зе мљи се на гло
као тра ва под сун ци ма што не ми ло срд но пе ку. 30

Чуј те ја ха че, чуј те их иза пла ни не!
Свет је као бу бањ на пет,
и ко пи та, твр ди точ ко ви,
би ју га
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све ви ше и ви ше: 35
су хи ја ха чи
иду нам
на по кољ.

Зе мља се спу шта на ко ле на,
зе мља па да ни це:  40
„Ми ло сти, до ђи у жа ру пла ме на,
на шим је ср ци ма и мо зго ви ма хлад но.
Ми ло сти, до ђи сва ог ње на,
спа ли те ла и ду ше и спа си нас!“

Ми лост до ла зи у бу ча њу ор гу ља, 45
но си со бом тру бе и зво на,
Ми лост пло ви, Ми лост ри че:
„Зна ме ње, се жи од сре ди не до кра ја,
зна ме ње, жу ри на че ти ри ве тра!“

ан ђе ли с ма че ви ма по ка зу ју пут 50
ова мо, та мо, уз дуж, по пре ко,
и из обла ка кри ла тог зве ри ња
из ли ва ју се че ти ри ре ке у шум ним бр за ци ма
пре ко ви си на: –
зна ме ње кр сти зе мљу и ва се љен ски род... 55

Зелени шлем
не ко га сам ви део са зе ле ним шле мом,
с ко сом као ви хор пла ме ни под њим,
без се дла је ја хао и бе дро му мла до
ис ти ски ва ло је из ко ња пе не са кр вљу.

очи су му из ду пља ки пе ле вру ће, 5
из гр ла, про му клог отео се глас:
Сви ча си су из би ли... и ни ко још не ће,
а отво ре но је мо ре и шу паљ је крас...

За у ста ви ко ња сред рав ни це,
на гри ву му на сло ни гла ву за трен, 10
ус пра ви се, ра ши ри дрх та ве но здр ве
и као да ослу шну би ло да љи на.

од ју га су по ве тар ци сви вла жни, сви сла ни...
Је си л’ срк нуо код се бе, оку сио свој дух?
Је си ли се на гао над бра то вље ве ра не? 15
И сок је у те би још јед на ко сух?
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Зар ни је од ко ли бе до ко ли бе ишао глас:
отво ре но је мо ре и крас шу паљ?
ни је ли час куц нуо?... а ни ко још не ће,
пре ко зе мље је зди спас... 20

И тре снуо је о тло зе ле ни шлем,
сја хао с ко ња, у по ља га по гно,
ру ка ма се ухва тио за че ло мла до,
про клео не бо, на зе мљи цу пао...

на ша реч
у по ноћ ни ко ни је знао куд и ка мо...
Све ми сли су ста ви ле гла ву под кри ла,
уму као је пе вач, про рок за спо,
на род се не мим пре дао сен ка ма,
ду го је у њих уко чен гле дао 5
и сам је крај њих оне мео. –

ал фа и оме га! Ре чи! Див на сна го
ко ја си ста ри ха ос по де ли ла у дан и ноћ,
ства ра лач ки та јан стве но из го ва ра на увек
одр жа ваш свет и смер и крај њи циљ 10
и с три пут веч ним бож јим Да
не пре ста но из сна бу диш!

Бе смрт ни ге ни ји ко ји ди шу у те би
и тво јих абе це да пи шу ту ма че ње
чо ве чан ству у ср це као са зве жђе у мрак 15
на ро ду сва ком знак су да ли
свог по слан ства, свој по ре дак
и по твр ду за овај свет.

Са мо пре ко нас ви со ко је пре шао њин лет,
и је два смо чу ли рас пе ва них кри ла дрх тај, 20
и је два смо зна ли да ли је от ку цај ср ца
или тај но зна ме ње са не ба...
а ко је зна ме ње опа зио
ум и ср це је у се би са ти рао.

по нос, ка рак тер и част – кри во тво рен но вац! 25
ко ће пра вог чо ве ка раз ли ко ва ти од ла жног?
Знаш ли ко ме си с по ве ре њем пру жио ру ку?
но ћа шње но ћи ће те по љуп цем из да ти.
оца ви ше не ма, ни ти Си на,
а Дух је код нас без гла са. 30
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осу ђе ни на мук у све ту на ро да
из да ле ка гле да мо ка ко гра де нов свет,
у све ту пе сму сло бо де ни је нам да но
упле та ти сво јих ме ло ди ја...
Веј, вр ли ве ја чу, ви хо ре, 35
раз веј нас – пле ву, што ме бри га! –

Био је међ на ма чо век као зр но је дар и здрав
он је, као ми књи ге, умео да чи та љу де,
та ко се за ду био у је ро гли фе
на ше га чо ве ка да је оти сак 40
ње го вих нај ду бљих сно ва
ути снуо у ње га вре ли жиг.

Сад је у се би чи тао: у на ма је за пи са на Све тлост!
И ре као је: И на ма је дат бу дућ но сти кључ;
ми смо чу ва ли у ду ши нео ка љан 45
о прав ди и сло бо ди зла тан сан;
са мим на ма скри вен, све ту за стрт
зра чио је у бур на вре ме на гнев.

Ро де, знаш ли још да је твој краљ био ва тром кру ни сан
и да му ни ко из ру ку ни је отео же зла? 50
И да за све што је бог из нео
пред љу де свег све та, за по ље, го ру, луг,
за звер и ду шу још прав да,
још прав да те че и сва вру ћа ври?

И на род ко ји је већ сам био из гу био траг 55
пра дав них див них сно ва што их је са њао дед,
кад је угле дао уве ли чан лик,
пред чо ве ком тим, схва тио је: То сам ја!
у огле да лу вер ном, у том чо ве ку,
шта сам био, шта ћу би ти, све ви дим, знам. 60

о Ивањ ска но ћи! о мла да, све та све тло сти,
по мо ру, је зе ри ма, по сре бру ре ка раз ли ве на!
у сва ку ка пљи цу, у без број ро са
ухва ћен је до искри це не бе ски сјај!
Све тлост је ис пру жи ла ру ку 65
и сен ке без за кло на мру.

Реч је из и шла, из и шла зби ља ме ђу на ма!
Сло ве нач ка ми сли, уз ле ти, ви ни се до не ба!
Ра зап ни се! по ши ри ни тво јих кри ла
ме ри ће на род бо дрост сво јих сна га 70
и, мо жда, нај мла ђи од тро ји це бра ће
по ћи ће да тра га за уде сом свих.
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Ви ше нам не за ла зи! ни сад ни на ве ки,
ре чи, не дај да за лу та мо у ноћ ћу та ња!
За нос нам и очај, ра дост и бол 75
оба сјај оре о лом сво јих зра ко ва,
да сва ки наш сан у те би бу де зла тан,
сва ки дух да но си твој пе чат!

у ти ши ни
ни по што сад не ди жи око ме не га ла му
кад се раз ди рем до са мих ду би на;
сад ми не ди рај у раз го вор с њи ма
кад смо по сле мно го вре ме на опет за јед но.

Са не мом ја се раз го ва рам бра ћом, 5
и то је раз го вор тих, то ли ко тих,
да чу јем жи лу што ми тка у вра ту,
да би га нај лак ши дах уз не ми рио.

Раз го ва рам се с они ма што су у гро бу,
са ве ту јем с они ма ко јих још не ма:  10
раз го вор нам те че све ти ше и ти ше –
ко у све тлом сну – ни по што ме сад не бу ди.

Ме ни је по треб на ве ли ка ти ши на,
то ли ко го ди на ме је оп ко ља ва ла бу ка,
од ње ме бо ли и ср це и ум, 15
у њој ми за глу ше на ду ша ги не.

Ме ни је по треб на ве ли ка са мо ћа;
мо рам се наг ну ти пре ко крај њег ру ба,
где не ма ви ше зву ко ва, где не ма ви ше сли ка,
за тво ри ти очи и ис пру жи ти ру ке:  20
сву шкољ ку што је об у хва та ку мо ва Сла ма
мо рам са да при љу би ти уз ухо,
ти ши ну ис пи та ти оштрим слу хом,
да те от кри јем, ја сна, чи ста, вер на.

И ако су не бе ски зна ци мре же 25
у ко је је нај ма њи ухва ћен шум,
и ако је тек иза њих ти хи свет
где ти бо ра виш, ов де ме ни шта не ве же.

Ти ко ју сам у мла до сти то пло љу био
и ко ја си у сва ком бо ју би ла уз ме не, 30
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ко ју сам у сло ве нач ком кру том ку лу ку из гу био
ко ја те нај ти ша са мо ћа кри је?

Ти што не ди шеш ако ни си сло бод на,
ти без ко је ми не ма жи во та,
се ти се бо ло ва и че зну ћа, 35
пру жи ми ру ку, пе смо, ти ме во ди.

5

10

15

20

25

30

оча ја ње
умор на
су ста ла
мут на во да
као без ко ри та, 
као без дна; 
блат ња ви, гад ни 
сплет ко ро ва,
тра ву ри на му
пре ле ће
тле. 

ле на
тру ла
жу та пе на,
са пле вом по ме ша на, 
пло ви, 
ту ма ра,
кру жи без сме ра, 
без свр хе
ова мо
па она мо. 

ни шта
не се ва
на вр хо ви ма,
без од је ка
дô 
и бре жу љак.

Изи ђе ме сец,
на спрам ње га
из ви ра се
зе лен 
диг не
мр твац.
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Раз го вор у тами
Ме ђу остож ја сам за шао с пу та
док се мрак ве чер њи ди зао из до ли на;
раз го вор ти хи је са оне стра не до ла зио
и при ко вао ме на ме сто где сам био.

Ври штиш ве сео, не знаш за ка ја ње и грех – 5
то је у не ви ним мла дим да ни ма би ло;
ср це ти је го ре ло у чи стој стра сти,
ни је слу ти ло да је па сти мо гу ће.

а нео па же но се у ње га уву че
под му као отров, за ри је смрт ну кли цу, 10
и за те бе што си та ко без бед но ста јао
из не на да ниг де ви ше не ма опро шта ја.

Зве зде, ра су то по не бе ском сво ду,
на све про стран ство ли ју свој мир,
ти, у се би по гру жен, стал но осе ћаш 15
да не што ми ло из над те бе ту жи.

отво рио си ми и опет за тво рио не бо,
пре бр зо ми ду шу оба суо мра ком!
Гле, под сен ка ма кад сам на у знак ле жа ла,
су зе су ми то ли ко пу та пу ни ле уши. 20

И ви диш да си у мр клој та ми жи во та
био без оза ре ња и му дро сти,
као де те ко је пу же за ја го да ма,
зе ле не бе ре, нај зре ли је га зи.

Та ко сам чуо раз го вор из та ме 25
њих дво је ко ји не зна ју куд би из бо ла;
сва ка реч ме је пе кла до у ср це,
као да ми је ро ђе на гор чи на кро за њ те кла.

Је ра ла 
Интер мецо

Је ра ла! те шко ми је у ства ри с то бом:
јер ни си ју нак о ком би се пе ва ти да ло!
кад про фе сор нам ста не ки да ти зе лен-ло во ре,
ка ко ћу да ти ра чун, где од го во ре на ћи?
ар хи ве ћу те као ри бе и ко ће до ка за ти 5
да си био, да је си и да ми пе сма не ла же?
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по сто ји ли крим? – по сто ји. – Три глав? – Сва ка ко!
а Ја нез Иблан чић? Без сум ње, под До бром го ром
ку ћа му је, на два ка та, с ре зба ре ним ход ни ком,
ку ку руз му око му шан све тли као зла то, 10
иви чи об лу стре ху жи во пи сним кон тра стом
и за луд ви че: „До ђи, зи да ру, да ви диш шта је стил!“
Иблан чић по сто ји! а нас дво ји ца? у по дру му смо
                                                                              по тра то вом,
ово нам је тре ћи по лић. Жи ве ли! – а где си, Је ра ла?

Је ра ла, где си? – обо рио је пе сник гла ву 15
мр мља јућ у бр ке: „не ра зу мљив ми је свет.
Што зе мљом у сла ву Бо га пу зи и иде
од сло на до мра ва, од пал ме до сит не ре зе де
по сто ји и до ка за ти се мо же ла ко
да жи ви и ди ше... С ди пло мом сва ки ле њи вац лу та 20
све том и ко га ви ди ни за трен не по сум ња
у ње го ву ко жу ма га ре ћу, то јест ди пло му.
у ду ге што ча роб но зра че све је пре пле те но,
у до ре ми фе та јан стве но звон ке ускла ђе но:
свој ба сић сва ка га та лин ка, цвр чак гу сли це има, 25
о сво ју гра ну сви ра да шак сва ки,
сва ки та ла сић о свој кре мен зво ни
и сви тац сва ки има свој пла ми чак,
из ма ја у јун се би све тли њим бри жљи во...
Јед ном реч ју –“ 30

„а ти? не блу диш ли као слеп са ба кљом сво јом?
Што ти је кле цав ко рак, ша то ри за ни ха ни
над чвр стим све том, то бо жњи три јум фа то ре!“

ко ми је пре ки нуо реч? Зар ни смо ов де са ми?
као пла мен не ви дљив тре ћи се ди зао међ на ма, 35
пла ме ним је зи ком па ла цао је над сто лом
и ши као, и бô, ва тром жа цао, клао...

„Ти с Бо гом би да бу деш ра ван, сам ства ра лац?
Скло ни се, скриј, му дра че су во пар ни!
Бог ни је за на тли ја, Бог – отац-Ма ти – ро дио је 40
све то ве, из пу ног их из лио ср ца,
по про сто ру нео б у хват ном их ра суо око се бе,
а ве ро вао је у њих чим их ми сао по ви,
јер ми сли ње го ве ни су сно ви пра зни.
у тре ну све сто ји пред њим не сум њи во и ја сно; 45
у стреп њи да је бар трун ку по кле као,
сав свет би му по но во пао у ха ос.
Ре ке Млеч ног пу та што бу че у бес ко нач ност
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но си ле су суд би ну бу ду ћих по ко ле ња
и мли но ви су мле ли ме со и ко сти си но ва 50
ње го вих – и ни је га пе кла са вест очин ска.
Мој дра ги, то ти је умет ник ши ро ких по те за,
из рав на них ва га и за мр ше них ве за:
хлад но и мир но
по сма тра отво ре но око кроз тро кут 55
под со бом све то ва му шич ји плес –
сам ће зна ти за што, че му и до кле све то?
ко ства ра, мој дра ги, из ви хо ра го во ри,
он ма ло ма ри за свр ху, мо рал и сре ћу,
он чу па и ло ми и ре же и гне те тва ри, 60
шта ако му кад по не што за сте ње међ пр сти ма!
он пи је оду ше вље ње из пла ме них ча ша,
за то је он исти на, а вас дво ји ца лаж!“

И ни шта... Ћут ке смо ста ли на пут друг и ја:
кô на го ми лан мрак ста јао је град, 65
врх кро во ва те као раз го вор ка сних са ти,
пун ме сец плео ре ком сре бр ну мре жу;
ту до ле во да кло ко ће у те сним оба ла ма
и у мо јој ду ши све је бол но, све пла че.

па опет – као да ни смо у мра ку са ми, 70
кô да је прат ња не ви дљи ве бра ће ишла с на ма,
кô да је око нас не мир но ле пр ша ње,
и при гу ше но, по тај но шап та ње;
очај но ту же ње и уз дах
пла ме но ва пре ра но мр твих 75
и че зну ће оне мо ћа ло
и уле пр ша ва ње у све тлост и у жи вот:
све бра ћа из гро бо ва, сва ки пла мен-цвет
од нас одво јен, за то чен у тај не кру го ве,
по ла у жи вот, по ла у смрт уклет. 80
Два, три сам ме ђу њи ма пре по знао – ка ко су 
                                                                   са мо тр ча ли,
ру ке – пла ме ње пру жа ли за на ма!...

За у ста вих тад ру ком при ја те ља пре не ра же на:
„Је ра ла по сто ји! по гле дај их – све те је по мо рио...“

Треће по главље
а ђа во је ре као ова ко:  85
„Је ра ла, стој, и гле дај, и чуј
шта та дво ји ца го во ре до ле!“
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Глас жи во га:
Ду бо ко смо са шли
до ле у под зе мље,
там но ми је, 90
дај ру ку, ко си да си.

Глас мр тво га:
Ду бље, ду бље још!
док год ти је дух
гор ње та ме пун,
док год ти не про дре 95
у ду би не слух,
да ти отво ри зе мља
сво ја звон ка чу да –
ду бље, ду бље још!

Глас жи во га:
Шта то као у сно ви ма 100
у ме ни шу ми?

Глас мр тво га:
по не ви дљи вим пу ко ти на ма,
ма тич ним ко ри ти ма
пр во је за че ће во да.
Ми ту до ле, 105
урав но те же но, ти хо пле ме,
ми ни шта ви ше за се бе не ку ша мо: 
по ло же ни без же ља
сред се ме ња и кли ца,
без же ља слу ша мо 110
ду ге го ди не и го ди не и го ди не
звон ко об на вља ње све та
по не ви дљи вим пу ко ти на ма
и ма тич ним ко ри ти ма
пр во за че ће во да. 115
по ру па ма се мрач ним му че,
по те сним про це пи ма се то че,
по стр мим пре ли ви ма пла чу,
ба ца ју се у по но ре не чу ве не,
кроз пе ћи не – сте не се до ви ку ју: 120
кри стал но звец ка ју ће
бу ду ће Са ве и Дра ве и Со че
и Вол ге и ни ло ви и Ган го ви све ти,
на слу ћу ју се, осе ћа ју се,
тра же се на све стра не, 125
око нас, пре ко нас и кроз нас,
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се стра се стри зво не ћи 
у тај ним зву ци ма
пре не го што у мла зу и по то ку,
вре лу, сла пу, ве ле ре ци, 130
при пе ва ју до вас...
а ми, ко ји за се бе ни шта ви ше не ку ша мо, 
ле же ћи без же ља, ми их слу ша мо
ду ге го ди не и го ди не и го ди не,
сан жи вот ни нас зву ци ма пре пли ће 135
не пре ста но,
да нам је лак ши смрт ни сан...

Глас жи во га:
у ме ни пе ва звук
та јан стве них во да...
као се стра ду ша 140
у ме ни је жу бор...
у ме ни је страх и ту га, 
у ме ни је сласт и страст,
на да и чу ђе ње
хи ља да ду ша... 145
тра жи јед на дру гу
у ме ни... ја сам ко ри то 
хи ља да ма ду ша...

Глас мр тво га:
у те би је за че так...
у те би је... 150

Ђа во:
Је ра ла, чу јеш ли још?

Је ра ла:
Ви дим са мо то 
да још го во ре,
али не чу јем, не.

Теби
као ве тар у вр ху ја си ке,
та ко си у мом ср цу ти:
сав гај ћу ти, са мо у њој ври –
и ду ша, пу на тво је ди во те,
сла ви те ус треп та ла. 5
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Вихор
по гле дао јој је у очи
и она га се по бо ја ла,
као биљ ка је уз дрх та ла:
„Жи ви пла мен су тво је очи!“

„Жи ви пла мен су мо је очи, 5
јер но ћас је на по љу олу ја...
крај про зо ра са мном по стој,
по гле дај де мо не но ћи!“

пред њи ма ке сте ни је че,
ви ју се из над во де, 10
над њи ма обла ци иду,
врх гра да ме ло ди ју там ну
пе ва ју...

Чуј – гром! – „по гле дај
кроз сплет гра на 15
зво ни ка оних по нос – као смех пр ко сни
што ки пи и чи ка сна гу олу је.

о, ви диш ли, осе ћаш ли ту ди вљу бу ну
што ши ба увис?
о, де вој ко, сад, 20
сад знаш за што су
мо је очи пла мен жи ви?!“

„Жи ви пла мен су тво је очи,
јер олу ја је у те би но ћас.
И – јер сам ја тво ја но ћас,  25
и јер си ти мој но ћас,
жи ви пла мен су тво је очи.“

у тај час
пла нуо је крес са стр мих не бе са
и оба сјао оштро те ла два, 30
као кип.

ко у љу ба ви...
ко у љу ба ви тво јој сад се гре је,
во ље на?
Злат на Ве сна се у ду бра ви сме је,
на ти хом ве тру гра не шу мо ре –



________    Десанка Максимовић   ________

360

ах, сад се све стра сни је љу би, 5
пре ми ла!

под ке стен бих сад ле гао зе ле ни,
Ве сно злат на, очи ми скло пи,
Ве сно злат на, цве ћем ме оде ни –
сна ми се хо ће. 10
Да пре спа вам све љу ба ви тво је,
да пре спа вам све сво је бу ре и бор бе
блуд ње све...

Ду го, ду го спа вам, не по ми чан...
а кад се про бу дим, 15
где су бор бе? – Ср це ми је мир но.
Где су сум ње? – Ср це ми је вер но,
ср це ми је вер но и сло бод но,
жи вот гле дам на дом сав по не сен
ко се ља че сво је по ље род но:  20
пло до ве ми да руј, је се ни!

Мото
(Из „Раз го во ри са са мим со бом“)

Бол на ми је од те бе ду ша,
и без те бе не ма оздра вље ња;
ах, ка ко ли је те би име,
ру жо та јан ства пу на?

* * *

5

10

Тражио сам своје младе дане  
у многом тихом гају,
тра жио сам сво је злат не да не 
у сва ком скро ви том ра ју, 
где сун це с мра ком го во ри 
у ми ри сно ме ма ју.
И пи тао сам љу де све
да ли их не ма ју, –
ни ко не зна, ни ко не зна,
и не по зна је их, 
то са мо она зна, али ћу ти, 
на траг их не да...
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одох на пре ло
одох на пре ло, одох на пре ло,
јер ме не во ли ви ше дра га,
одох на пре ло кô пти ца на гра ну,
што је би ло, про шло је за у век.

пре ду, пре пре да ју де вој ке бе ле 5
пр сти ма та ну шним ни ти тан ке,
нит се од ср ца ка ср цу пле те
спу та но ми је ср це у мре же.

Да ли бих Ма ри цу? Да ли бих Ба ри цу?
ан чи цу? Ста зи цу? – ка ко се сна ћи? 10
Ти, дра га прâ ва, остај ми здра во,
сад ћу љу би ти де вој че сва ко.

одох на пре ло, одох на пре ло,
јер ме не во ли ви ше дра га,
одох на пре ло кô пти ца на гра ну, 15
што је би ло, про шло је за у век.

За тво рени парк
Pa ris, Jar din du Lu xem bo urg

Ви со ко ме сец пу ту је
над пар ком, из над вр хо ва
без зве зде; та ко ту гу је
дух из над дра гих гро бо ва
сам. 5

Чуј: као ту же ње ти хо
у про сто ри ма не из мер ним.
као да про шлост ди ше,
про бу ђе на у ча су ве чер њем
та мо. 10

по зна јем вас, ту ђи љу ди,
у том пар ку кра љи ца ту жних,
про ле ће вам ну ди за луд
по да ну цвет не сно ве
на дар. 15

у очи за стр те ва ше
жар сун ца зга слих све тли,
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про ле ћа не осе ћа те на шег,
међ на ма и ва ма је сто ле ћа
чар. 20

а са да док ме сец ца ру је
над там ним вр хо ви ма
и да на се по нос рас те че
и тор ње ви сно ва се за ди вље ни ди жу –
тај час 25

за ве са је жа ло сти
с очи ју вам па ла,
по здра ва и ра стан ка
ча ском вам до зво ли ла
сласт. 30

у том ча су без вре ме на
сва ка ма шта је жи ва,
у тре ну так пун скла да
про шлост се и бу дућ ност
сли ва. 35

Сад по крет мр тво га ве ка
ра до бих ви део за у ста вљен:
ка ко се ру ка од ри че
и око кра љи це то не
у очај... 40

пе сни ку
Са ма су се раз ма ха ла зво на
у тај ле пи дан,
као го лу би це у сун цу им гла со ви
рав ни цом се го не.

над њи ма се, гле, обла ци бе ле 5
низ снег пла ни на;
шта су угле да ли она мо, те коп не
у мо ру ви син ском?

Ис ток за па ду до бро ју тро зо ве
раз бук тан зо ром. 10
Сре ћу је се јао низ по ља, бре жуљ ке
ви шњи длан.

Што ће ту ле по те буј не на ра сти!
пе сни че, хо ћеш би ти здрав?



363

________    Словеначки песници   ________

Ср це ће ти се као јаг ње на па сти 15
зе ле ни ла.

* * *

5

10

15

20

по богазима,
ти хој ма хо ви ни, 
по тај но, пла шљи во 
до шло је про ле ће.

Ра ши ри кри ла, 
ла хо ре у лу гу!
Во до, не сах ни 
сред ли ва де!

ка ко, цве то ви, 
још увек спи те? 
очи отво ри те
и свет би ће врт.

пче ле ме да ри це, 
ван из ко шни ца!
Ро сом се то чи 
ли вад ски мед,

у зрак се ви ни
над гру ду цр ну,
чу до рас пе ва но,
ти мо ја ше во! 

Тад и у ме ни
пе сме ће ни ћи... 
Јао, бог ме сум њам! –
Шта је то са мном?...

Свеж дах са планина
Свеж дах са пла ни на,
са по ља под сла ном
ро са ма опран
дан се све тлу ца.

кри стал је сва ка ми сао, 5
а сва ка же ља пти ца,
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пре ко до ли на, го ра,
са зе мље у пла вет!

Шта ће ми кров и дом,
шта ће ми род и крух, 10
име и над ме ност!
Че му и за ко га?

по гле дам те

15

20

и ви ше те не знам, 
ве тро ви ма пре дам 
и се бе и све.

нека чучи у куту 
без крила тикван, а 
ја сам рођен
да лутам по свету. 

Здравица
До вр ха, Бен жа ми не, то чи!
екс! куц ни мо се, бра ћо, и сад
што је то ћу вам за пе ва ти:
нај пре, ко зе мље пра ви је син
хра бро сти има да сно си бол, 5
и за шта дру го си и ро ђен?!

И дру го, бра ћо: ко има сна ге
ти хо ра ди, па шти се све да не
и са бра ћом се сво јом би је;
а кад се над њим диг не свод но ћи 10
и ожи ве му нај ве ће мо ћи,
он по ро ђе но ме ср цу ри је.

И тре ће: та тво ре ви на ле па,
тај свет – по сред сре де га раз дор це па,
ко ка же „не“, се бе ла же, 15
а ко уви ди ту све та ра ну,
па ипак не ли је су за,
као пра ви чо век се по ка же.

Још јед ном до вр ха то чи!
екс, бра ћо мо ја, и сад 20
сто ји ли нам још што на пу ту?
Још ко ја, бра ћо, тре ба ли реч?
Во ли мо тај про кле ти свет –
ка ја фа ко је про тив!
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Глоса
не мој учи ти пе ва ча пе ва њу!
Зар ћеш учи ти гра ње цве та њу?
под сме ва ти се птић на гра њу:
пре те бе ја сам на све ту био!

Бра те, по ђи с ти хом ве ром 5
ју тром са мном пре ма Ча ду,
об ли ва те у ро сном хла ду
на сто слат ких ме ло ди ја.
Где су на шли ри там, ме ру,
ти пев чи ћи све ште но уз бу ђе ни? 10
Дај по ни зно да те спу та
пе сме зам ка у звуч ној ри ми –
спој се с њо ме тај но ви то,
не мој учи ти пе ва ча пе ва њу!

Зе ле ни ло се са зе мље ди же, 15
над то бом се у лук сви ја,
у зе мљи ном не дру ма те рин ском
ужи же се цвет на цве ту.
Ми ла сва, се би те ма ми,
ми ри сом те, си на, ку па, 20
ум не – ду ша њу по и ма,
ла хо ре јој слу ша ла ке,
од го вор без ре чи дах не –
зар ћеш учи ти гра ње цве та њу?

Шта ће ми му дрост тво ја лу ка ва, 25
шта ће ак та по жу те ла?
Зар прах књи га у се би чу ва
се ме пе сме и рас цва та?
не на вла чи на ка лу пе
што без мер но сло бод но је. 30
Тво је фор ме и иде је,
о ка ко је све то су хо,
го ло, цр вљи во и глу хо –
под сме ва ти се птић на гра њу.

Из нај ду бље те ду би не 35
ко ре ње со ко ве цр пе,
врх кô мре жа у ток зрач ни
ба че на, хва та ве дри не.
Што год љу де кад про ник не,
што међ сун ци ма за све тли, 40
у пе сни ко вом ср цу упа ли
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сјај, кô од сјај пр ве лу че:
гле, ослу шни па се учи –
пре те бе ја сам на све ту био!

Бо жићна здравица
а са да дај мо оно га
пра знич ног, крај зи да!
Свет ни шта не вре ди,
чи сти ји би смо хте ли.

Би стар да је, про зи ран 5
као ова ча ша
и као ми сао на ша
да млад је и бо дар.

Вâн по ква ре њак, сплет ка рош!
Сад ми не про тив ре чи, 10
бар но ћас ме пу сти,
и су тра ће би ти дан.

Су тра опет бој и шум,
а сад је међ на ма
Де те што нас ма ми 15
и бу ди у ја сну на ду. –

а са да дај мо оно га
пра знич ног, крај зи да!
Свет ни шта не вре ди,
са њај мо га чи стим. 20

* * *

5

пуна светлих снова
на гла се над зе мљом ноћ, 
ме сец го ри над њом,
ти хе га очи гле да ју.

Мо ја зе мља је без це ста, 
без зве зда мој не бе ски свод, 
у мо јим очи ма – та ма,
у мо јој ду ши – бол.

...Шта је то сев ну ло
с не ба на зе мљу кроз ноћ? 10
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у на па ће ној ду ши не што се
сил но ви ну ло:
моћ.

Гле, укр шта ју се це сте
ода свуд, ода свуд... 15
Би рај, сло бо дан је пут!
Зве зде се не бе ске бли же,
чу ва ју пут ни ка од за блу да...

Зов ноћи
До шло је као зов но ћи,
зов по но ћи са свих стра на
из мра ка...
око пре пла ше но гле да
и че ка. 5

Ви део сам све тло др во
на ис то ку; уз све не бо
по те ра ло је зо ру гра на,
а ко ре њем је зе мљу
за се тву уз о ра ло. 10

ко бла го слов до брих ру ку.
лук из над лу ка се по пе
у ви си ни –
све сво је сто пе бу ду ће
опа зих у би стри ни не ба. 15

оба зрех се на дру гу стра ну:
храст та мо огро ман ра сте
у под не бље ја сно –
вул кан што мрак из ба цу је,
та ко са бла сно. 20

И гра не цр не је за рио
у све тле, и ло мио их,
са ти рао им раст, кли ја ње,
и чо век је сред љу тих си ла
за жи вот стре пео го ли. 25

ли це ми се сле ди –
а већ до ђе као за по вест
ода свуд:
имао си луч, вре ме про ђе,
сад – иди лу тај! 30
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Сени Јосипа Мурна-александрова
(Док је лежао на смртној постељи)

Гро бо ви ур ла ју...
шу ме и ур ла ју рас пу кли,
као не за сит на ждре ла зја пе
у по ноћ ни мрак... шта хо ће те од нас?

Има ли смо љу ди – у по ља ни цвет, 5
има ли смо их – врх пла ни не храст,
има ли смо их – и ва ма их да ли –
шта хо ће те, гро бо ви, још од нас?

Гро бо ви ур ла ју...
ко ви тла ци цр ни уста ју из њих 10
и као вам пи ри ва зду хом се ви ју
и жр тве тра же очи ма што бо ду.

Ти око пла ме но – куд си се
за гле да ло? Што жу диш у да љи не
ве дре и ја сне? Са њаш ли над о блач ну 15
рас ко шну све тлост?... Гро бо ви ур ла ју!

Ти чвр ста пе сни це – твој мач је ог ње на му ња
док ра не за да је, пе ва ме ло ди ју,
по бе до но сну и све тлу по но ћи –
за ста ни, за ста ни – гро бо ви ур ла ју! 20

Ви пр си не по кор не, што уди ше те
сло бод ни зрак, ср це ус ки пе ло,
што би јеш да те слу ша ми ли он,
ми ли он па ће ни ка – чуј, твој удес
пи сан је: гро бо ви ур ла ју! 25

Док не пад не по след ње ве дро че ло
на ком се све тлу ца веч но сти по љу бац,
гро бо ви ур ла ју...

обо ри тлу очи, не са њај зве зде,
мој при ја те љу, кон до ре, бра те сун ца! 30
Је си ли ви део икад: ухва ће на, за то че на,
сло бо де кор ди љер ске сме лог си на;
је си ли га ви део ка ко је из не мо гао
у не мом оча ју кри ли ма ус треп тавô,
ка ко се у ре шет ку за ле тео гла вом 35
и кр ва вио?... Два цр на мла за
те кла су му пре ко очи ју –
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о, те очи што у ви си на ма ца ру ју! –
баш пре ко очи ју два цр на, цр на мла за.
И та да је обе сио кри ла 40
и сав као гра на на ве тру дрх тао:
знаш, пра во пре ко очи ју два цр на мла за!
Ја сам га ви део и клео сам љу де.
За у век ми се у ду шу упио
тих по но сних очи ју бес по моћ ни гнев, 45
и за шу ме ла је око ме не
пре там на, те шка пе сма гро бо ва...

Визија
не бо је би ло пу но мр твих су на ца...
као лам пи о ни у ко ји ма гор крв
ла га но се ни шу ћи над ви ди ком
кру жи ла су и по ла ко се тр ла.

Сав свет је био ка ме ни то бр до окру гло, 5
на вр ху бр да ста јао је та ман крст,
ши ро ко цр не ру ке ши ре ћи
у мр тво зра че ње мр твих су на ца.

За што су се ру ке та ко рас пе ле?
Да бла го си ља ју или да пре те? 10

а тре сао се цр ни ви со ки стуб,
и ви део сам: та мо се жи вот от ки да
од тог др ве та, си лом се от ки да
дух од те ла и не мо же од ње га.

И кô да у све ми ру ди гао се ви хор, 15
би ли су све бр жи кру го ви су на ца,
све ужи, бли жи и све кр ва ви ји,
И пу ца ле су гру ди глу хих сте на
те су ра ђа ле, хи ља ду го ди шње,
из ба ци ва ле у свет це ле вој ске 20
оних што смрт ни сан ту спа ва ху под њи ма.

Ви део сам та мо блуд ни цу ва ви лон ску,
за ври ска ла је – зо ра жи ва – у свет...

кô оног да на кад га је ста ви ла
бли стао се на кит дра го це ни 25
на го лим удо ви ма, ма ме ћи у пре љу бу;
у ње ном ко би љем, раз у зда ном ври ску
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грех се ру гао, и на сла да кр ви
дрх та ла је са ње не вре ле пу ти.
у вр тло гу лу дом и бур ном за њом 30
кен та у ри ку дра ви и пи ја ни пан,
ју на ци, по лу бо го ви дав них да на,
и краљ Да вид, Го спо дов иза бра ник
и му дри Со ло мон и це са ри
скер ле том огр ну ти, с бр шља ном око че ла; 35
мо на си су ки да ли ко стрет с пле ћа,
ми тре са гла ва ми ро по ма за них
пред ње не но ге су па да ле у прах.
И чуо се крик, ври сак и цви ље ње,
ус ки пе ла бу ји ца вре лих стра сти; 40
и са ма хар фа што пред Ви шњим пе ва
под пр сти ма хе ру вим ским на шла је
глас хим не ко ји уху блуд ни це го ди.
И гле дах оне с ко јим сам жи вео
и ко ји крин су пред све том но си ли... 45
еј, бра те, где се твој крин део?
И тво ји пр сти дрх те и њу тра же?
И њу сам ви део ко јој сам ду шу дао:
леп тир би се збу нио и на око
јој сле тео, то ли ко је оно би ло цвет 50
у да не кад је љу бав цве та ла у ње му...
нај бо ље сам њу ви део. (око је си ли мут но?
пат ње тра жи сво је – ноћ ће дан
а ка мен кри стал би ти.) у њен гроб сам гле дао,
у мрак кроз ка мен, као кроз ро жи ну 55
по глед ми про дре: до ле је ле жа ла
с њим за гр ље на: ха, та ко су се ди гли
с ру ка ма око ра ме на, при љу бље ни,
хр ли ли су с го ми лом у ома ми сле пој
и њин смех је сав ври сак над зво нио. 60

око кр ста је бе сне ло ко ло,
по не бу ко ло по лу де лих су на ца
и Ва ви лон ка је сту пи ла на пред
и те ло бе стид но пред њи ме про те гла.

од гну ша ња ми се ли це ска ме ни ло, 65
освр нуо сам се на крст за ни ха ни,
очи ма уло вио очи са мрт ни ка:
„Чуј, за што си дао да те расп ну?“
пи тао сам га очи ма пу ним мр жње.
он ми од го во ри по гле дом љу ба ви пу ним – 70
и па дох у прах пред њим.
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Буђење
Чуј ми ну те!
Твр до
као ка пљи це сре бр не
кроз та ме цр не
ми ну те но ћи про бде ве не 5
из би ја ју.

Та мо кру же сун ца и ме ре вре ме,
веч но мир ни,
без об зир ни,
ноћ и дан ју ре пре ко нас. 10

под њи ма ми се би је мо, ви је мо,
си ја мо, га сне мо,
ште ти мо, ха сни мо,
мед и отров се би у ку пе ли је мо,
про стор ва се љен ски же ља ма пре ле ће мо 15
у трен про ла зни веч ност са жи ма мо,
за по след њим зве зда ма ду хом хр ли мо,
ужас иза зи ва мо, у ду шу га зо ве мо,
ври шти мо, пла че мо –
зах те ва мо, зах те ва мо. 20

ку ће са да шњо сти су са мо ша то ри,
ми пу ту ју ћи са мо ка ра ва ни,
над на шим ста за ма раз бук та на
фа та мор га на –
го ри, вар љи ва исти но нам, го ри! 25
по ка жи нам ме ста у рас цве та лом кра ју,
ку по ла вре ње у су на ца скри том си ја њу;
за ви ди ком на ма су још она сун ца
сва мла да, чи ста,
са мо тор ње ви че жњи се ус пе ли, 30
њи ном све тло шћу ови ли су гла ве,
и њи на зво на ви хо ре кроз ви си не
кô да им са ку ла за ста ве се ви ју,
злат не за ста ве са ку ла злат них.
ко га зво ња ва та се би по зо ве, 35
у бла же ном за бо ра ву њој ће по хр ли ти
кроз мрак ду би на за гу шљи вих.

Стег ни ср це, ти што се ко ле баш у мно штву,
у си ја ње га ви со ко по то пи,
за бо ра ви ћеш да пре не ра же но 40
не во љом би ва ло је гор ко;
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ма по ни жа ва но, ма оскр на вље но –
зла том не ба ће би ти оба су то.
Твој је зик је је ца њем спле тен?
Са да ће му дро сти ду бо ке, 45
ру ка ће те сне ру ши ти пре гра де,
дух ће се пи та ти: Где су ми гра ни це?
Где су по но ри у ко је то нуо ни сам
да им по след њу тај ну от мем?
Где су ви си не на ко је ни сам се пео 50
да им нај сла ђе по ку пим сла сти?
у ко је пу сти ње ми глас ни је про ди рао?
Где је ту ђи на та ко да ле ка да ни сам њен гост?

Твој жи вот је био за бо ра вљен,
не ско ри шћен, 55
у ду би не гре зао као во да кра са –
за жу бо ри ће, за бли ста ће у сун цу,
се бе и брод ће ве се ло љу ља ти,
до мо ра ће пу те ве иска ти смео:
та мо – као да се бо ре о ви ди ке 60
бес крај но ши ро ка
не бе са и мо ре –
две веч но сти што на су прот сто је...

па дај те сад, ми ну те
но ћи про бде ве не 65
твр до
на ср це мо је!
про бу ди ли сте га из сно ва
и док сад па да те на ње га,
чвр сто 70
већ не дрх ти, са мо пе ва...

на Бледу
С по кло ни ка чу ном
пе сма пло ви,
по ле ће
над је зе ром.
Зво но Ма ри ји но пла че и мо ли, 5
мо ли тве но си
пред бож ји трон.
Та ср ца шта су до не ла со бом!
па жљи во су, с по уз да њем, пред то бом,
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о Ма ри ја, 10
рас про стр ла
сву до мо ви ну:
у тим ср ци ма су њи ве, ло зе,
жи то и ви но,
по ни же на се о ца зе мље на ше, 15
избе за ба че не
с по ро ди ља ма
што у убо го сти
те бе до зи ва ју.
у тим ср ци ма су дво ри шта, ста је, 20
во ло ви и кра ве,
и па стир и бе ла ста да
гле да ју те очи ма мир ним
из да љи не.
Све те го бе, 25
сав свој зној
пла шљи во, с по ве ре њем про стр ли су
и от кри ли пред то бом.
Гле дај, Ма ри ја,
ма ти пре све та, 30
ср це по е та
друг је твој.
Суд ба се ти ска и око ње га
мо је га ро да,
к ме ни на по кло ње не иде до мо ви на 35
са свих стра на.
о, кад би би ла
пе сма мо ја
као тво је зво но!

кад би осе ћа ла, 40
но си ла она
на сво јим кри ли ма
ври сак и ја ук,
све што ми сли, што осе ћа,
што же ли до мо ви на...

Во зом
по ла зак. И зви знуо је воз кроз мрак.
о, де вој ко та мо на про зо ру,
чу ли тај ври сак што ја ук ну кроз ноћ:
до мо ви но, збо гом!?
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И као што та лас об гр ли сте ну, 5
крај Гра да се ви је Љу бља на
ме се цом сва за ве ја на;
пла шљи во се сти ска ју стре хе,
кр сто ви ми ре дом до бле ску ју
по след њи злат ни по здрав 10
и га сну у мра ку да љи на.

Са бла сно дах ћу ћи
воз као де мон ју ри кроз ноћ.

Ме ђа про ми че уз пру гу,
за њом у по ноћ ном ми ру 15
гу бе се по ља ста за ма пре пле те на,
ту бре за са мот на – кра љев на укле та –
по ка зу је сре брн на кит ме се цу.
Са бре га по сма тра Ма ри ја Ма ти,
бли ста ва, спо кој на, гле да свет под со бом, 20
бли ста ва, спо кој на, сјај зра чи;
у др ве ћу се о це – и та мо дом
шу ма рев уса мљен – и све оста је за мном.

Са бла сно дах ћу ћи
воз као де мон ју ри кроз ноћ. 25

Скриј се, ме се че, за облак се скриј,
да је не ви дим ка ко од ла зи,
ка ко оста је за мном
до мо ви на...

не по зна том сна гом
до пр ла си ми до дна ду ше, 30
до сад ни сам ни знао ко ли ко сам твој син,
ка ко те во лим ду бо ко...
До мо ви но, ру ку ми пру жи,
не бе жи, остај са мном,
за гр ли ме чвр сто, чвр сто, 35
и пе ва ћу ти ви со ку пе сму,
те би, мај ци обо жа ва ној,
као што ти још ни ко ни је пе вао;
раз бук та ћу ср ца ми ли о на
и под врг ну ти тво јој вла сти, 40
рас па ли ћу у ду ша ма стра сти
пле ме ни те, мла де,
да нај дра жа сво ја бла га
дра го вољ но пре да те по ло же.
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Зве зде, си ђи те са зе ни та 45
стр мих ви си на!
Зо ве вас син
ко ме пре ду го у ср цу спа ва
гор ка пат ња и с њом љу бав не ма...
у ве нац се спле ти те, не ка је овен ча, 50
њу за ве ко ве пат њи.

Дај сво је оре о ле, пра ско зор је!
Зо вем те усред по но ћи,
зо вем те гла сом стра жа ра
ко ји бро ји ча со ве док ноћ не пре ста је. 55
Дај свој гри миз,
њим је огр ни,
њу ко ја је у оде ћи ту жи ла цр ној
ду ге но ћи, без на де.
не бе жи, остај са мном, 60
до мо ви но, за гр ли ме чвр сто!

Са бла сно дах ћу ћи
воз као де мон ју ри кроз ноћ.

Бе жи. Све бе жи... Са мо у да љи ни пла ни не!
Та мо зе мља је на ша уза вре ла, 65
за жу де ла и хте ла у не бо,
као вал је јур ну ла у ви си ну,
уз ле те ли вал је за стао под зве зда ма –
и сто ји сад та ко усред ви си не
ска ме ње ни за нос до мо ви не:  70
у да љи ни бле шти свуд раз др ти гре бен,
над њим зве зде, буд ни пла ме но ви:
док зе мља нам спи, са мо се оне
са мном бри ну и над но ћи бди ју.
Гле, пла ни не и зве зде ме пра те, 75
све дру го иза ме не то не у мир.

Са мном ви, зве зде, са мном ви, пла ни не!
Ра ши ри се, рас тег ни се, кру же до мо ви не,
раз лиј се као мо ре
у бес крај не ви ди ке, 80
до ме мој!
куд год ми но га сту пи – на твом сам тлу,
куд год ме је дро но си – на та ла су сам твом,
куд год ср це хо ће – код сво јих сам љу ди...

ку да, ми сли? Стој! 85
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Са бла сно дах ћу ћи
воз као де мон ју ри кроз ноћ –
и већ да нас ће ме у ту ђој сла ви
не по зна тог ту ђа зо ра по здра ви ти...

Гео графска карта
Чи ја је Ин ди ја? И чи ји Бе о град?
ко стре ља и ве ша у Те хе ра ну?
ко над гле да уби ства по Бал ка ну?
куд са злат ним кљу чем ца ри град ских вра та?

Раз вио ди пло мат ску кар ту ди пло мат: 5
то ва ре но се сви оке а ни,
грд на бла га го ми ла ју лу ке –
ко ме зе мља и мо ра бла го дат?

И ја раз ви јам пред со бом па пи ре:
гле род ног тла, на ше зе мље дра ге! 10
Док дру ги је гра бе све да ље и ши ре,

ти ро де ов да шњи, хо ћеш би ти чврст?
Шта ће би ти с ва ма, ме ђа ша че ти ри,
Це лов че, Ма ри бо ре, Го ри це и Тр сту?...

пи та ња
ко си ти што би да ку пиш на род мој?
Су чим си до шао да се цен каш за ду ше?
о, си ро ма ше, да ви диш на ше бла го,
свио би ша тор, по бегô још но ћас.

ко си ти што би да во диш на род мој? 5
Је си ли кад на са мо са вест ис пи тао?
Је си ли на шао да си до смр ти ве ран?
ако ни си, сам се би пре су ди.

И ти што би да пе ваш: на ро де мој!
Је си ли ду би ну ње го ву из ме рио? 10
Му дрост древ не пе сме да ли те се дој ми?
Бљу та ва је на ма, свир че, тво ја пе сма.

Знаш ли шта је ду гих, те шких хи ља ду ле та?
Знаш ли ка ко их про са ња краљ Ма ти јаш?
Мој на род је му дар као краљ Ма ти јаш, 15
мој на род је стар те шких хи ља ду ле та.
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пе сма ко ва ча
Што год нас је ко ва ча, сви ми ко ва ће мо,
ко ва ти сво ја ср ца, ко ва ти ка рак тер свој,
и ка ко нам зво не ду ше, слу ша ће мо –
за што?
огла си ће се мо жда под че ки ћи ма 5
ср це у ко ме је пра ва брон за
и за пе ва ће, по зи ва ће као зво но
и сви ће мо се крај ње га ску пи ти...

Сви: – црн ци ру да ри из Идри је, из Тр бо вља,
са го рењ ских ви со ких пе ћи, из ка пље, из Бо ро вља, 10
од на бре жи не бе ли ка ме но ре сци,
пре пла ну ли де вин ски ри ба ри,
по лу на ги но са чи из тр шћан ске лу ке – че та
кô да је иза шла ис под дле та ва ја ру,
ви, тка чи по гр бље ни за раз бо јем, ко жа ри 15
смр дљив ци у оштром та ни на за па ху,
мли на ри ко ји нам крух ме ље те,
зи да ри из Рен ча, сто ла ри шен твид ски, Сол кан ци,
др во се че по шу ма ма, ви, Ижан ци, што тре сет во зи те,
чо ве че што ореш с во ло ви ма у зно ју ли ца, 20
шта јер ски по ља ру ко ји нам сла диш вин це,
сла га чу с оло вом у плу ћи ма, с очи ма ко је га сну,
спла ва ру са вињ ски у вр тлог за гле да ни,
Ви пав че бр бљи ви, бри жни за ми шље ни ко ло не,
сви ви ко ји зна те шта су оти сци око ва, 25
и ви опре зно на пред по гну ти
бро да ри у бу дућ ност, у но ве без гра нич не ви ди ке...

За то ће мо ми ко ва чи ко ва ти,
ко ва ти чвр сто и буд но слу ша ти
да не бу де међ на ма ко не по знат 30
кад до ђе вре ме,
кад сва не дан,
да уста не, да бук не ко вач, ко вач сил ни из нас...

на ше пи смо
За ви со ку мо ли тву је скла па ла ру ке
пе сма сва об у зе та на ро да ваз не се њем
о че сти том пра зни ку сло жних ду ша...
а та да тро ва чи тро ва ли су брат ство
и ге ниј љу ба ви је по лу део у ме ни 5
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и пе сма-мо ли тва се пре тво ри у кле тву...
о, ви, ви на ше га пи сма,
ви на ше га го во ра љу ди –
ку да, ку да сте гур ну ли и се бе и нас?

на род ће вас ста ви ти на ис пит 10
као лон чар кр ча ге:
не зво ниш ми, не пе ваш,
ни си ми био за жар,
у пе ћи си на пу као кр ча же –
ме ђу цре по ви ма бу ди цреп. 15

на род ће вас ста ви ти на ис пит
све ре дом као жи це:
на вио сам вас на гнев,
ускла дио на твр ди дур –
за што ми сви раш слат ко, 20
за што ла скаш и ли жеш?
од ла зи, гу да ло под му кло!

Шта је с на шим пи смом?
Шта је с реч ју на шом?
Где сте, на ши љу ди? 25
на род ће вас ис пљу ну ти
као ци кло ви но.
о ви но про ки сло!
о на пу кли кр ча зи!
Жи це без на ше га гла са! 30
Ис кри вље не жи це без гла са!
пра зни, на пу кли кр ча зи!
Ви но ци кло!

Све је при пре мље но би ло
за ле по брат ско сла вље, 35
али сте раз бра ти ли бра ћу.

а осу да ће по ћи
од чо ве ка до чо ве ка,
од ду ше до ду ше,
по ћи ће осу да не ми ло срд на. 40
на сва ке гру ди ће за ку ца ти,
на сва ке гру ди, са вест сва ку:
огла си се ис под ре ба ра,
огла си се сво јим гла сом,
без ма ске мо ра би ти глас! 45
куд сте за ту ри ли пи смо?
Што сте уму кли?
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Та ко ће го во ри ти тро ји ца
ко ја ће као је дан би ти...

а да нас, да нас... ка ко нам је? 50
као ње му он да:
по сле љу тих бо је ва,
по сле љу тих во жњи
сти гао је у сну на чу де сној ла ђи
оди сеј пун че жње на Ита ку дра гу... 55
И у род ном до му,
на ста рој де до ви ни
се део је у пе пе лу
из врг нут ру глу...
Го во ри ти ни је смео, 60
си лом је са вла ђи вао ми ши це љу те,
гнев гу тао у гр лу,
а срџ бом ду бо ко за ли ве но
у гру ди ма му је ла ја ло ср це...

Да, бра ћо, да нас нам не ма дру ге: 65
сва ср ца сад,
ви вер на ср ца на ша,
сва пра ва ср ца на ша –
лај те, лај те, лај те сад!
Да пи смо им из ла је мо, 70
да реч им сад сво ју из ла је мо,
о, тим на шим љу ди ма!

Го ричким из гнаницима
Бра ћо, ра до бих не што ма ло дао
ва шем се ћа њу,
да вам у ду ши за ми ри ше
све на ру зма ри не,
ма сли не, ло зе и бре скве, 5
на ва ших Бр да трој ке,
да би ко мо ре кроз шкољ ке,
би сер ни це ми ле,
шу ме ле вам ва ли Со че
у овој мо јој ре чи 10
ко ја би у бек ству с ва ма хте ла
по бе ћи од вре ме на мут ног.

И још дру гу, бра ћо, сни вам
пе сму за иза бра не,
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да ис кр сну пред очи вам 15
све ти ње чу де сне,
ко ли ко их још нам си ја
ко не кад пра де ди ма:
Се ла, го ре и Ма ри је
с ми ло сти вим по гле дом. 20

И нај ве ћа и нај ви ша
у ср цу све га што по сто ји:
њој је мно штво све та хр ли ло,
сва цар ства, сви го спо да ри.
Бог за њом све ту се скрио 25
и њом му се от кри ва,
бли же се осе ћа оцу
ко ји њој би ва бли же.
Чуј те: ви ме ђу Сло ве ни ма
за њом сте ишли нај да ље, 30
ута па ли сте се пу ни све тле че жње
у рав ни це Ита ли је.
ни сте у њој уто ну ли као дру ги,
још сте оста ли све сни,
све тло сти сте се по кло ни ли ти хо 35
и оста ли на сво ме...

Да, наш род је ство рио био
о до му зла тан сан
а сам бог је уда рио на ње га
свој пе чат, сун це!

у спо мен Јо жи Берцету
Ро ђен 18. мар та 1883. го ди не на Го рењ ском, ра њен  
17. ок то бра 1914. у Га ли ци ји, умро 12. но вем бра 1914.
у Бу дим пе шти, вра тио се у род ну зе мљу 17. ја ну а ра 1915.

Мој Јо жа је ишао ус прав но,
увек пра во упр те му очи,
увек у да љи не усме рен му ко рак...
куд си оти шао, кад ћеш ми до ћи опет?

„Ја сам сад чо век во до ра ван, 5
увек увис упр те ми очи,
ја сам свој по след њи учи нио ко рак
и не спре мам се ви ше ни куд.
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„И не тре ба ми ви ше ни ко,
ни друг, ни ти брат, а ни ма ти, 10
у мај ку пре тај ну вра тих се на зад,
сред кли ца сам... и до бро је.

„Ва ши ко ра ци зво не на да мном,
од је ку је од њих мој там ни свод,
ко у пе ле не у њи хов ри там по ви јен 15
са њам... и ни шта ви ше не же лим.

ов де тај гроб... а око ло по ље,
Са ва и Шмар на го ра за њом,
у сне гу го ре и сун це на њи ма,
по за ди Љу бља на, јо ште да ље мо ре, 20
на ро ди, пу ти... и ов де тај гроб.

Вихор
Ве тар иде,
оре и ри је по мра ку је зе ра,
му ти и ко ме ша по не бу су мрач ном,
зби ја ма гле и обла ке на плес.
Јур не у шу му, 5
стре са хра сто ве, бо ро ве ви је,
шум ди же од го ре до го ре,
ус ко ви тла га са зе мље до не бе са.
Ди же ди вље пат ке из тр ске,
у лу ку их на ве је до па ди не бр да, 10
у лу ку их по се је опет на траг...

Ста ја ли смо на тре му пу ном шкри пе,
др жа ли смо се с де вој ка ма за ру ке,
бле ди гле да ли збу ње ни крај:
са мо ла буд, уса мље ни птић, 15
ко да не ви ди то, пре во зи мир но
по та ла си ма свој бе ли сјај...

Ми рис тво је ко се је као ру же сла дак...

Ја ук ну зво но, да рас ту ри облак;
и ве тар му ис ки да мол бу, 20
ба ци је у мрак,
раз би о бр да;
из не мо гао сва ки звук,
гром го спо да ри у ждре лу про сто ра,
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му ње пле ту круг по ви ди ку, 25
ужас пла ме ни си па ју на цр кву и храм.

на пу ту до ле – от куд и ку да? –
сти же и гу би се де се ти брат.
уву као му се ве тар у плашт
кад је за вио та мо за је ле 30
по злу вре ме ну нео бич ни гост...

Ста ја ли смо на тре му пу ном шкри пе,
др жа ли се с де вој ка ма за ру ке:
бле ди гле да ли збу ње ни крај:
са мо ла буд, уса мље ни птић, 35
ко да не ви ди то, пре во зи мир но
по та ла си ма свој бе ли сјај...

ал’ ми рис тво је ко се као пе лен је го рак...

по кај нич ка пе сма
Из та јан стве не та ме мла дих очи ју, њи хо ва сна,
Бог је гле дао у мој очај,
ах, с то бом он,
с то бом био је, а ја ни сам знао за њ.

Да, људ ска охо лост ме је гна ла у лу ди ло, 5
већ ни сам знао шта мед је, шта хлеб,
шта уте хе жи ве ти ха ча ша
што све тли у ру ка ма бе лим кô крин бож ји;
лик мо је ду ше, пат ња ма ра за ран,
ле по ту у све ту је тра жио за луд. 10

Из свих очи ју се од ра зи као из огле да ла
ру жно ћа мо ја; ко ли ко год сам на брао цве та,
отро вао се од мог до ди ра –
куд да по сег нем, куд да се освр нем?

Ја но сим око ср ца тр ње 15
и ко га год сам за гр лио,
свак је за јед но са мном кр ва вио,
и мр зе ли смо се по сле обо је.

И те бе, те бе сам нај чвр шће за гр лио,
ка ко бих то бом спас при мио, 20
од сла сти сам и бо ла ври снуо,
и – ни кад ви ше не ћу би ти ра до стан.
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о, јаг ње, јаг ње, ти си осе ти ло пла мен,
у мом за гр ља ју си се кр вљу оро си ло,
о, јаг ње, јаг ње – хо ћеш ли ме спа сти? 25
амин.

Игра је шумела...
Игра је шу ме ла, го ре ла дво ра на,
ја тих се део, у ку ту су мрач ном скри вен,
кад си ти, ди вље њем за су та, раз и гра на,
до ле пр ша ла, се ла на спрам ме не.

у мла да лач кој ра до сти ми ри сна сва 5
опа зих срећ на си до дна би ла
и са мо си за то дру штво на пу сти ла,
јер ни си зна ла куд би са свом том сре ћом.

ка ме ни су ти ру ке по хр ли ле,
и на гло за тим на гру ди ти до ле пр ша ле, 10
пре кр сти ле се на њи ма да би скри ле
тај бле сак ко јим су ме об да ри ле.

ка ко ми је би ло! Де тињ ски, не жан,
међ увој ци ма је цр ним твој лик
сјао бла же но, и ја, не вред ни, 15
уче сник био сам тво је бла же но сти.

Је ли се то суд би на ја ви ла? Слу чај пу ки?
Је си ли ми тај ну ода ла? ни шта не знам
сем то: ле по те тво је ми ла све тлост
је ди на зо ра је још мо јим очи ма. 20

И ота да у дру штву ухва тим се бе че сто
где ру ком дрх та вом ка гру ди ма се жем
у стра ху за тво ју и за сво ју сре ћу,
кô да је без бед на је ди но у са мо ћи.

Гледам...
Гле дам бре зу, смре ку и храст,
ти хо уду бље не у свој раст,
веч но уто ну ле у не ба дах –
и чи ни ми се је дан сам од њих.
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Гле дам де вој ку, же ну, чо ве ка, 5
куд то стре ме, куд то ју ре?
нем ми мо њих иде не ба дах –
и чи ни ми се је дан сам од њих...

Снежник
кроз про зор Сне жник ме стал но гле да
ка ко ми пе ро тр чи по па пи ру.
„про ла зни смо, сит ни пре ма све ми ру
то тво је пи са ње, и ти, и ја...“

„Ти што си се на лак тио и ра ме 5
удоб но по вио, и опет си ви сок,
да те ме ном уда раш о не бо –
зар то и за те ва жи?“ – „И за ме не.

Да нас и су тра и још мо жда ма ло
по но сно се ку па мо у сва кој зо ри, 10
јер су ђе но је чо ве ку и пла ни ни:
без име на, без спо ме на, без гла са!“

об ра чун
умо ран ка по ли ци се же
и ва ди пр ву од ре да
ма лу све ску, књи гу пе са ма:
по глед тре зан пре ле ће
из ли ве пре ђа буј них го ди на, 5
и што да ље ли ста стра не,
ви ше му кло не гла ва.

као лист да је гри зао бре зов
на је зи ку му је љу ти на,
а у гр лу гр ко, гор ко, гор ко. 10
о, сад ви ди: ми сли, сно ве,
у без дан без да ни ба цао је,
ра суо је мла де да не,
по ва зду ху се јао пра зне пле ве,
ви хор му их раз но сио, 15
од њих сад ни тра га.

Страст је ни у што сплам са ла,
за луд ср це из го ре ло,
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све зго ре ло до пе пе ла:
рас пи руј га ка ко хо ћеш, 20
мр тве искре не рас пи ри,
хлад но ћа хлад на и све хлад ни ја
у ње га ве је.

Шта сам хва тао? Сен ке тан ке.
ка жеш сла ва? Ре ци сла ма. 25
Све ста зе су про ма ше не,
са сра мо том и ка ја њем
до шло је са зна ње.

ка сно, ка сно је са зна ње:
сав тај свет око ло те бе, 30
су јет на сва про шлост
и тај жи вот – са мо љу бља
тор ње ви смр ти – хра мо ви зрач ни
ни у што уцр та ни, у обла ке
без те ме ља – за ни ха ни 35
као пи ја ни ни ха ју се,
и ко ми сли и ко сно ви
и ко сре ћа, страст и си ла
у по но ру се без да ном гу бе
без на ме не, без по ме на, 40
без се ћа ња, без име на.

у ча су оча ја
Да нас и су тра би ће бр зо ју че:
са мо још ма ло и још ма ло и још ма ло,
и жи во то ср це за ста ће ти,
сми ри ће ти се крв за у век.

То дуг од мор би ће по ду гој гра ји, 5
по те шком да ну же ље но спа ва ње,
по при ви ди ма муч ним чи сти сно ви,
је ди на све тла на да у том оча ју.

не са ни ца
Ту жни зви жду ци
по ноћ них во зо ва,
уму кли пуц њи
по ноћ них ак ци ја,
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сме ли кри ци 5
бо ра ца за ро бље них,
кр ви по жи ла ма
ус ки пео гнев:
све је да ле ко, да ле ко
у ва си о ни хлад ној 10
као мрак и ве тар
и ме се чи на
и тих за се нак –
и бли зу, бли зу,
ту у ср цу вре лу, 15
од су за на бре клу,
као сласт и ра дост,
и ду бо ки бол,
као на ше на де,
и као љу бав 20
и ли шће све ло
и на гла смрт.

Шта је метал
Шта је ме тал, ка мен, гли на, др во,
и шта је бла го што га ру ка ства ра,
очи ју не при вла чи, ни ти же ља ма ми,
зби ља, то ми се вред но шћу не чи ни.

Што нам са се ве ра ла ви на за спе:  5
шу ма, па шњак с вр том, ку ћа са ства ри ма,
и ма ка ква у њој ста ри на ску по це на,
не вре ди су зе ни бо ре на че лу.

Са мо што и ди ше, че зне и љу би,
тр пи, на да се, што се бо ри са стра сти, 10
што, док се раз ви ја, у ра до сти си ја:
жи во ме со, крв, ду ша – што је про па сти

од брат ске ру ке мо жда осу ђе но,
о цве ће ми ло те ле са на ших,
за ка кве још си бо ло ве ро ђе но, 15
за ка кву смрт? – са мо то ме зби ља пи је.

па ипак ћу још го во ри ти о сре ћи,
да, бла го сло ви ћу сва ког и сва га да
ко ра ди је ги не у за но су мла дом
не го да у там ни ци ме мљи вој сах не. 20
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Из јава
Док год прав ду га зе по тлу,
и док исти ну без сти да сра мо те,
док год лаж и из да ја се це не,
док год је зло во ле ти сло бо ду;

док ве ли ка ши пот па љу ју раз дор, 5
док све ште ни ци по ма жу бра то у би ство,
док љу бав као про сја ки ња без до ма
од вра та до вра та цр ну ко ру про си;

док год вла да на си ље и пре ва ра,
а по нос, му жа ство, као плод цр вљив па да – 10
до тле сам за тво рен у там ни цу смрад ну
и од жи во та ни је ми смрт го ра.

у без гла сност
о, ту Го спа Све та у гру ди ма мо јим
на пре сто лу се ди сла вље на зво ни ма и ор гу ља ма,
у оре о ла чи стом не так ну том си ја њу,
вер но над по спа лим сво јим људ ством бди је
и леп ше му да не са ња. 5

крај ње ки пи гроб че сти ти,
нај пле ме ни ти ји из на шег ро да у њој су 
                                                         са хра ње ни;
сто го ди на пе вач је мр тав, не ис тру ну ло
сто го ди на ср це, и пе сма кô пр ви дан сва мла да, 

        сва ми ла,
у јед но нас ве же. 10

по жи ла ма ми шу ме сло ве нач ке ре ке,
бу де ћи ми стал но ду шу тај ним при зву ком:
над та ла си ма пла чу јо ве и вр бе по гну те,
ср ди то ја зо ви гр ме, мо сто ви с др ским лу ком
не зна ју за пре пре ке. 15

пе вао сам и са њао све тли ју вам бу дућ ност,
звао сам за јед но вас са се ве ра и ју га.
Сад у ме не зја пи раз дор, ла је лаж и кр во лоч ност;
и у ме ни је ве ли ка, сил на ту га,
у ме ни је ве ли ка, мир на од луч ност 20
и твр да ве ра у на ро да по слан ство.
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у ме ни је дух окре нут оном све ту:
у ово ме жи вот ми је про гон ство
по ка жи, смр ти, бла га дру га ри це, пут у без гла сност.

она мо ће мо на ћи пут...
у ду бо кој ру пи, у зим ском сну се зми је
ме шко ље, у гу сто клуп ко са ви је не.
Ми руј те, ми сли! про ле ће ће бр зо,
би ће вре ме на, но страх ме је бу ди ти вас.

То ср це је ро ђе но да то пло љу би, 5
а ода но при ма што жи вот од ме ри;
на мр жњу сад га го ни трен ср ди ти;
још ма ло не ка се од мо ри у слат кој ве ри:

да чо ве чан ство је по ро ди ца јед на,
да све на ро де кре пи иста на да; 10
да бла го сло ве на ми отаџ би на
у сло бо ди ра ди, са ња и пе ва;

да је обо ре на на си ља и охо ло сти
обест; лаж, пљач ка, кри ви ца и пре ва ра
да су на узди; да прав да ни је ви ше глу ва, 15
да по ште ње не ста ри у там ни ци;

под му клост увек да ни је на вр ху,
да јој се чед ност не мо ра кла ња ти;
да је ку мир ти ра ни је, из ну тра ис тру лео,
спо ља из гу био сав сјај, сву вред ност; 20

да су уза луд по вор ке и па ра де,
ми тра ље зи, тен ко ви, пу шке, ба јо не ти;
да љу ди хлад но гле да ју те на ви ке
и не мо гу се узе ти на шу пље ре чи,

јер зна ју: Мо сква сред коп не ног про стран ства 25
ши ро ко је отво ри ла чвр сте ру ке,
све сна и се бе и сво га по слан ства
у кри ла ску пља де цу свих пле ме на.

нај бед ни је, ко ји су свој је зик
на по ла за бо ра ви ли, ко ји су још му ца ли 30
на свом глу вом на реч ју, на у чи азбу ку
на је зи ку де до ва. Срећ ни ма ли
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ко јим бли ста кроз ко се очи
мла да све тлост, из ну тра упа ље на
и од је ку је из ду ше при јем чи ве 35
пу шкин ска пе сма, баш за њих од сви ра на!

о, ма ти но вог по ко ле ња! То чиш
у вр тлог на шег до ба вре лу крв и мле ко.
у гру ди ма ми је та ко то пло, не жно:
гле бе ле бре зе за кр ва ву ре ку! 40

Гле рас цве та не па ди не у при со ју!
Брод наш та мо се би тра жи при ста ни ште;
на шао је код ве дра ду ха по ље ра да,
код па сти ра ко стје ра до сно по при ште;

ње му под сто па ма зе мља пе ва, 45
као но га ма да до ди ру је стру не,
по и гра ва јућ на че лу сво га ста да,
а ус тре ба ли, са осме хом ће умре ти.

Да ли је ноћ, дан? Да ли је ме се чи на ми ла
пре ко ви со ва и по ноћ них про ва ли ја 50
ти ши ну и уте ху раз ли ла
да се гне здо зми ја у ср цу не пре не? –

„она мо ће мо на ћи пут...“ пре сто го ди на
да ле ко вид га је пе вач угле дао;
о, кад би да нас за пе ва ти хтео! 55
а и не тре ба, све нам је ре као.

про лећни по здрав
(Мај 1944)

Мла да ле та, мла да ле та:
мај ска гра на пу на цве та,
ми ри сом, шу мом оде ве на.

а све цве ће цве та,
пе ва сва ко пти ће, 5
нек бу де та ко ду го –
а за што?
а за то, а за то
што је мај.
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Мла да ле та, мла да ле та, 10
ср це се у зам ке пле те –
ако ни си, би ћеш за ро бље на!

а све цве ће цве та,
пе ва сва ко пти ће, 15
нек бу де ду го та ко –
а за што?
а за то, а за то
што је мај.

Мла да ле та, мла да ле та:
пе сми це ле по за по че та, 20
бу ди ду го не до пе ва на!

а све цве ће цве та,
пе ва сва ко пти ће,
нек бу де ду го та ко –
а за што?  25
а за то, а за то
што је мај.

Мо гу ли још ју трос за пе ва ти?
пре не го што зо ра за све тли,
смрт ће нас мо жда узе ти. 30

а све цве ће цве та,
пе ва сва ко пти че,
нек бу де ду го та ко –
а за што?
а за то, а за то 35
што је мај.

Ра станак
Сад ми сли су ми ле по сре ђе не
као ру де и дра го ка ме ње по да мном
и злат ни цр теж зве зда на да мном
и као зре лих жи та оде ћа око ме не;
и усред до мо ви не по ло же не 5
че ка ју ода но
да под њи ма се бу сен ти хо раз гр не
и да се опет ти хо над њи ма згр не,
да их за бу дућ ност скло ни у ду би не
ме ђу се ме ње што кли ја, ко ре ње, 10
да с њи ма, ка да опет по зо ве вре ме,
дру го ви, за зе ле не ме ђу вас.
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* * *

5

10

15

како бих дисао, слушао, гледао радо,
се део с ва ма и по не што вам рекô –
а при ти ска ме од о зго гроб по бу сан,
те че лом уда рам у ту ни ску та ва ни цу.

Ши ри но зра ка! Све тло сва ну ле зо ре! 
Сав бих ви дик удах нуо. Сва ка је ствар
по гле да вред на; и сва ки је звук
ваш тај ни зов, ври сак, смех и плач.

Чу да све та! Шум но људ ско мо ре!
Бес ко нач на пли мо и осе ко осе ћа ња! 
Ства ра о ци! про ро ци но вих ве ра!
Вла да ри! Су жњи! Чо ве че – бо же, Бо же – зве ре!

о, плу же што свет ореш! огром на зми ја,
зе мља се иза те бе ви је, пре вр ће
у на глим гр че ви ма; ја та вра на 
ску пља ју се за се ја чем док ус пра ван

ко ра ча по бра зди...

Веверица
ора хо ва гран чи ца,
ле шни ко ва гран чи ца,
бу ди до бра, са виј се,
пре ма ме ни наг ни се,
дај ми ле шник, 5
дај ми орах –
по го сти ти го ста мо рам.
кад се не ћеш са ви ти,
мо рам на те ско чи ти!
обра ћу вас баш, 10
Ци ци ба ну све што на ђем
да ћу, то да знаш!
Тво ја гра на гу ста
нек оста не пу ста.
Цуп – цуп – цуп! 15
Са су вог на зе ле но,
с тог на цвет но ме де но,
са ње га на са зре ло –
цуп –цуп –цуп!
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Стари меда
Брун да гун да, брун да бро ји –
пу на ћа са ме да сто ји!
Ста ри Ме да – би стра гла ва:
пра зна ћа са – Ме да спа ва...
Брун да гун да, брун да бро ји – 5
пу на ћа са ме да сто ји!
ка да та кву ствар угле да,
од мах бу дан, игра Ме да!
Брун да гун да, брун да бро ји –
пу на ћа са ме да сто ји! 10

Гесло
куј ме, жи во те, куј!
ако сам кре мен, раз и скри ћу се,
ако сам че лик, рас пе ва ћу се,
ако сам ста кло – нек се здро бим.

За спали Цицибан
Ци ци бан
то не у сан.
Дај те му по сте љу не ку –
ма хо ви ну ме ку;
још кад би по крив ке би ло – 5
ја бу ко во кри ло.
Ве тар с го ра ду не,
ја бу ке раз гр не,
гра не ње не сви је,
Ци ци ба на скри је, 10
а ли шће се оспе,
па га цве ћем по спе.

кад Цицибан пла че
Ци ци бан кме чи,
бр зо га ле чи!
пун мех сме ха амо
да га ко тр ља мо,
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удри га о под, о строп, 5
удри га о зид, хоп, хоп!
пук! – мех се рас пу че,
смех из ње га шту че.

Деца пушта ју мехуриће
Сун це, зе мља, ме сец,
без точ ко ва све се
вр ти, ле ти, тре се;
бро де у ви си ну,
међ гра не се ви ну 5
и без шу ма ми ну.

Цицибан и пчела
пче ли ца сле те с не ба,
ле ти све ни же и ни же,
ле ти све бли же и бли же,
пче ли ца сле те с не ба.

„пче ли це, где си би ла, 5
куд су те но си ла кри ла
кроз сјај на пла вет ни ла?
пче ли це, где си би ла?“

„Где је тај ма ли Ци ци бан,
што стал но ру свај пра ви, 10
што стал но ма му гња ви,
где је тај ма ли Ци ци бан?“

„кад би ту био Ци ци бан,
пче ли це зла то кри ла,
шта би му учи ни ла, 15
кад би ту био Ци ци бан?“

„кад би ту био Ци ци бан,
ја бих га та да за це ло
у твр до убо ла че ло,
кад би ту био Ци ци бан.“ 20

„он да би плакô Ци ци бан,
драо се на све гр ло,
да ле ко би се чу ло,
та ко би плакô Ци ци бан.“
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„о, не ка пла че Ци ци ба не, 25
нек кол’ко хо ће ја у че,
зво ни ти по сле ту че
не вре ди, Ци ци ба не!“

„Зар ми слиш да бих плакô сам?
Јер да до то га до ђе, 30
и ма ма би та ко ђе;
зар ми слиш да бих плакô сам?“

„Зар пла че и тад ма ми ца,
кад Ци ци бан чић ска че,
па по це па све хла че, 35
зар пла че и тад ма ми ца?“

„кад Ци ци бан по це па тур,
ма ма ће се сти да ши је,
а та ти ца да би је
бре зо вим пру том тур.“ 40

„пре ва ри ме, Ци ци ба не,
не знам шта сам хте ла,
не знам што сам до ле те ла;
пре ва ри ме, Ци ци ба не!“

„па ре ћи ће ти Ци ци бан, 45
због че га си до ле те ла,
пче ли це, и шта си хте ла;
не ла же ни кад Ци ци бан!“

„Зар не ла же наш Ци ци бан,
мо мак је, зна чи, вре дан, 50
нек сру ши све од ре да;
кад не ла же наш Ци ци бан!“

И: „Ци ци-Ци ци-Ци ци бан.“
пче ли ца се зу јећ’ ди же
не бу све бли же и бли же, 55
док гле да за њом Ци ци бан.

Цицибан-Цици фуј
Ци ци бан кро чи у зе ле ни дан; 
пти ца га пе смом за у ста вља, 
сва ки дан му се ле по ја вља:
„Ци ци бан, Ци ци бан, Ци ци бан, 
Ци ци бан, до бар дан!“ 5
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Ци ци бан, шта је то да нас, чуј!
Што ли то пти ца кре чи?
ли ва да це ла је чи:
„Ци ци фуј, Ци ци фуј, Ци ци фуј,
Ци ци фуј, фуј и фуј!“ 10

Ци ци бан ми сли: „За што ци ци фуј?“
од јед ном по гле да ру ке,
па ре че: „ето бру ке,
ни сам се још ни умио, фуј,
да нас сам баш Ци ци фуј!“ 15

по то чић сун цем оку пан,
низ ка ме ње се сли ва;
Ци ци бан ту се уми ва,
пти чи ца опет: „Ци ци бан,
Ци ци бан, до бар дан!“ 20

на ше све тло сти
ка жи ме ни, Ци ци ба не,
шта је на ша све тлост пр ва?

пр ва нам је све тлост сун це,
злат ном ру ком свет от кри ва,
злат не же ље иза зи ва. 5

Сун це је за шло за го ру,
но, ка жи ми, Ци ци ба не,
шта је на ша све тлост дру га?

Дру га нам је све тлост ме сец:
омрк нем ли у да љи ни – 10
идем све по ме се чи ни.

Сун це је за шло за го ру,
за сун цем ме сец по шао;
ка жи ме ни, Ци ци ба не,
шта је на ша све тлост тре ћа? 15

Тре ћа нам је све тлост ва тра,
с до ма ћи ном дру штво це ло
она ску пи на по се ло.

Сун це је за шло за го ру,
ме сец за сун цем по шао; 20
на ог њи шту ва тре не ма...
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ка жи ме ни, Ци ци ба не,
шта нам је све тлост че твр та?

Че твр та је све тлост – го вор,
њим се слу же сви на ро ди, 25
њим се ду ша с ду шом сро ди...

Сун це је за шло за го ру,
ме сец за сун цем по шао,
на ог њи шту ва тре не ма,
сам си, ни с ким не го во риш, 30
сад ми ре ци Ци ци ба не,
шта је на ша зад ња све тлост?

Зад ња нам је све тлост – наш дух,
све је мрач но, ал’ дух све тли
и пу те ве све осве тли. 35

Зво на
Бим-бим, бим-бим!
ују тро зво ним,
у про зо ре ку цам,
спа ва ли це кљу цам,
и бу дим – бим-бим! 5

Бам-бам, бам-бам!
Сун ца да ћу вам,
ма ло по љу твом
а ма ло за дом,
да ћу вам, бам-бам! 10

Бом-бом, бом-бом!
Где је твој дом?
За лутô на це сти,
ја ћу те од ве сти
ку ћи сам, бим-бам! 15

Жабе
Ре га, ре га, ре га, ре га,
све је ве ћа ова сте га,
до дна сте же сун ца же га,
до ста нам је то га све га!
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ево, ку ме, 5
на де у ме,
слу шам с ју га не ке шу ме!

квак, квак,
глеј, облак!
Гле обла ка си вих мрак, 10
ве дро во де но си свак,
уско ро ће пљу сак млак!

Ре га, ре га, ре га, ре га,
спа шће мо се ско ро све га!

ево, ку ме, 15
на де у ме!

квак, квак,
гле, облак!

ли сица
ко ки це стој те,
ни шта се не бој те,
ево на раз го вор тет ки це ва ше:
пе пе лом се по си па,
у пу сти њу од ски та, 5
та мо ће чи та ти оче на ше;
ко ре дро би ти,
и во ду пи ти,
у не бу тра жи ће да се спа се.
ко ки це стој те – 10
ни шта се не бој те,
ча сну реч тет ка узи ма на се.
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АЛОЈЗ ГРАД НИК

у ту ђи ни
о, ка ко си ми да ле ко, Ме да на,
ти се ло род но, не чу јем ти глас!
кад ми слим на те, су зе те че млаз
и знам та да ка ко је она сла на.

на бре гу ло за ода свуд те скри ва, 5
пред то бом у сун цу – пу чи на и крас,
ра ван фур лан ска, Со че злат ни пас,
а иза те бе да ле ко два су ди ва,

крн и Три глав, још да ље До ло ми ти:
ја ви дим те та ко, сву усред Бр да 10
и тра жим реч слат ку да ти је дам.

нај сла ђа реч ми за те је пре твр да
и не мо же је је зик рас то пи ти,
у ср це ми је ле гла као кам.

De pro fun dis

I

Ме не ни је по жње ла ко са,
би ла сам као ују тру ро са
ко ју пи је сун ца жар.
Сад већ ни сам све тов на ствар,
ни сам ру жа, ни сам ка мен, 5
за те бе сам са мо све тли пла мен.

II

уста су ми би ла не ма,
као тог ка ме на бе ли бо кор,
ни ко и не на слу ти мо ста
уз ви је ног из ме ђу нас дво је. 10

Био је са мо пут за ду ше.
Сад бих ја у ка ла, ја у ка ла,
али глас по но во па да
на ме не са зе ле на бу се на.
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III

Ви диш ли још ове на ше кр сто ве? 15
Је два те још око опа жа,
из гу би ла се тво ја реч,
да ле ко си, о при ђи бли же!

Већ си ов де. – Ма да су ши ро ка
смр ти не ма ко ри та, 20
као вал са дру ге оба ле
опет до ла зиш у мо је ру ке.

IV

на мој там ни гроб ни ка мен
ста вио си све тиљ ку да ме оба сја,
кр ви си улио у њу да је пи је 25
и да цр ве ни пла мен ра сте.

о, још кр ви ср ца на то чи!
Та ње на све тлост оба сја ва
и те бе – да до гро ба
не мо рад неш блу ди ти у мр твој но ћи. 30

V

о, но ћи, но ћи у про ле ће!
Жуд ње су сик та ле као зми је,
ни сам би ла хлад на сте на.

Мно ге сам но ћи про бде ла,
крв је у мо јим жи ла ма вре ла, 35
али ти се ни сам да ла.

Ипак сам ти би ла дра га.
ах, тã че жња је са мо
пра ви жи вот ср ца.
Сласт коп ни као ро се кап. 40

VI

крај ме не су тво ја пи сма,
по след ње тво је ре чи;
пи сма су још бе ла, чи ста,
са мо су ре чи већ бле де.

Та сва ки дан сам их ква си ла, 45
и не знам чи ме бих за тво ри ла
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свом је ца ју пут до гр ла,
чи ме бих пи сма осу ши ла.

VII

ни си до шао кад сам у сну
по след њем из ме ђу све ћа за спа ла; 50
тво је ру же са мо – о, хва ла! –
у ру ке ми је ста вио не по зна ти.

Гле да ла сам са мо у вра та:
ни је те би ло крај мо га ков че га,
ни ти у пра ти ла ца крат ком ре ду, 55
ни ти кад је хлад на ло па та

гроб за су ла. Сво ју ту гу
за тво рио си у са мо ћу со бе,
ви де ла сам: пио си гор чи не
ку пу но ћи и да не. 60

о, та знам то: да по ла ко,
са мо ако је скри ве на у ти ши ни,
го ри све ћа бо ла,
ве тар с пу та је уга си.

VI II

Мо је кри ло, мо ју ру жу, 65
мо је но ге, мо је ру ке,
уста и очи ду бо ке,
обра за мо јих ко жу што бле ди,

мо је ср це, гру ди ма ле
уско ро ће гри сти цр ви. 70
а кад по след ње ка пи кр ви
цр на зе мља си са ла бу де,

ми сли ћу: у зе мљи ти си,
с то бом се по след ња ка пља
мо га те ла ево ста па 75
и го во ри ћу: „узи мај, узи мај!“

IХ

о, ка ко сам са ма, са ма!
Што ме ни си к се би звао?
о, ка ко је те сна ја ма!
Зар си ме већ за бо ра вио? 80
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До зи вам те ти хо и пла чем,
пла чем и без по ко ја сам,
и док те не ма, још те че кам
и са мо сам тво ја, тво ја.

Х

Још те че кам јер ни ка да 85
у све ту том не ћеш на ћи сре ће.
И ме ни свет је са мо бо ло ве
и те ско бу там ни це дао.

Са мо смрт је зо ра сло бо де:
у њој опет на ђеш во ље но, 90
веч но сти ти вра ти мо ре
што си во лео и из гу био.

ни ко ми те не ће узе ти,
тã већ сад си, дра ги, веч ни
гост са мо те мо је ја ме. 95
Бу ди сре ћан, сре ћан, сре ћан!

оче ки ва ње
ка ко те че кам, о, ка ко те че кам!
кад до ђе у ку ћу мој гост, цр ни мрак,
ослу шку јем чу је ли се ко рак твој.
о, кад би знао ка ко ме пе че
пи там: „Сам си?“ – „Сам сам“, ти хо ре че 5

и гри зе та реч по це лу ноћ!

Сву ду гу ноћ је по сте ља мо ја пра зна
и сву, сву ноћ пре мо лим, као лу да,
пре слат ко тво је име му ца ју ћи.

у ома ми
о, ево не мо гу да ти рек нем ре чи!
ако сам ти ко ми ри сна ру жа – уз бе ри!
ако сам ти као ча ша ви на – др жи,
о, др жи ме на усти ма и пиј ме
да по след ња ка пља у те би иш че зне. 5
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не ми сли на ка сни је не во ље мо је
и ни шта, баш ни шта не ка ти не сме та сад!
За тим? За тим бу ди са мо без ср ца,
за тим ме, ру жу, но гом по га зи,
за тим ме, ча шу пра зну, тре сни о тле 10
да ужи ваш и у зве ке ту ко ма ди ћа.

Јер знам да као раз би је ни тво ји сно ви,
као бол, ка ја ње и као зло чин
веч но ћу ти још до ла зи ти у се ћа ње.

Меланхо лија
Сам сам с то бом, тих и без ре чи.
у свом ћу та њу као у пла шту цр ном
сво је ср це кри јем. За по гле де
тво је же ље не шта да ти уз вра тим.

Ру ке бих ти дао, а ка ко дрх та ти 5
мо гле би и би ти из да ји це
свег не из го во ре ног бо ла,
сти скам у њих сво је ли це мрач но.

Eros – Ta na tos
пио сам те и ни сам те ис пио, Љу ба ви.
као ми ри сно ви но слат ких ло за
ужи вао сам у те би, да ни сам већ био тре зан
и да ни сам знао да си Смрт.

Гле дао сам у стра шне та ме тво јих без да на: 5
и јер ми је по глед био за ма гљен
гор чи ном, ни сам знао, Смр ти,
да си нај та јан стве ни ја Љу бав.

* * *
Из срца дубине тајно тамне
по зва ла си ме и ре кла „Бу ди!“
И, ка пља јед на у су ду веч но сти,
ди гао сам се у ви си не за сле пљу ју ћег све тла.

И ви део сам где су жи во та оба ле 5
и да је кра так пут и да све про ђе
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и крат ка сласт и ду ги бо ло ви
и да ни ко не по бег не од суд би не.

И пи тао сам: „За што си ме ро ди ла?“
И по кај нич ки сам схва тио да од у век 10
свих мај ки је са мо је дан лик,

да си са мо слу жав ка и вр шиш за по вест
ко ју су све ту да ле сласт и сна га
кад су ство ри ле пр во га чо ве ка.

 Мај ци, II

* * *

5

10

угасле звезде у ноћи су као златни
по ли ле ји кад се слу жба свр ши
и за тва ра цр ква и иза вра та
сто ји при ли ка цр ног ка пе ла на.

уга сио сам све тлост, а не мо гу да спа вам. 
у да љи ни пе ва зво но: из Ште вер ја на, 
ко за не, Ви пол жа? у со би љу ља ма ти
и пе ва уну ку: ни на, ни на-на на!

о, спа ва ти и ни кад се не про бу ди ти! 
о, би ти са мо као у зе мљи скри вен 
кре мен ко ји не зна но ћи ни да на,

про ле ћа, зи ме, мра за ни гор чи не,
вре ња у ср цу, ни ср ца пра зни не,
ни по но ра што на крај пу та зи ја.

 Је сен и Ме да ни, II

Задушнице у бр дима
Се ди мо у кру гу и ћу ти мо
и ва тра пуц ке та пред на ма.
но ћас смо та ко са ми, са ми
и би ће мо сву ту ду гу зи му.

ко зо ве? Чу је те? ко ку ца? 5
ни је ли се за тре сло у про зо ру ок но?
Ср це пре пла ше но ку ца.
Са мо ве тар зви жди, ноћ је цр на.
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Где сад зво ни? Та већ је ка сно!
Из да ле ка, да ле ка зву ци мут ни. 10
о, је си ли сам, са свим сам, пут ни че?
Још, опет вик ни, још гла сни је!

Где си? о, чуј те ка ко ку ка!
Та то ни је чо век. Со ва зо ве.
Са мо ко га зо ве? умр ле? 15
И ве тар ви је, ви је, ви је.

Мо ли мо се за све по кој не. умор но
ра ђа ју се сло го ви мо ли тве.
ко на по љу ко ра ча? Шта је? Сен ка
про ле ти. ко је? ни ко. Чуд но. 20

До не си шìре! Ча ша кру жи.
Де ца већ дре ма ју. Ма ти их
за луд те ра на спа ва ње. Да спа ва ју
са ма њих је страх. пањ се га си.

И сад је там но. Ме се чи на 25
са мо при гу ше но све тли. ни ре чи.
Ве тар већ не ду ва и у бле да
ли ца ти ши на шап ће.

пред Гупчевом главом
пре да мном си но ћу и да њу,
у су мра ку, ме се чи ни, от сја ју све ће,
и увек си нем, мра чан, без ре чи.

а ту са мном си већ то ли ко ле та
у тој со би сам и ни шта ти већ ни је ту ђе. 5
Шта го во рим и ра дим, шта ми сме ра

још тај на ми сао: све већ знаш и ни шта
ни је ти скри ве но и ни је ти не по зна та
ни мо ја ра дост ни мо ја ра на.

Го во рим јер са ми смо и без све до ка, 10
би ће те би лак ше и ме ни ће би ти
лак ши те рет ко ји ми при ти ска гру ди.

као да ме не ма, ду бо ке, стра шне ја ме
тво јих очи ју ни су упе ре не у ме не,
као та ман ис ко пан и пра зан гроб 15
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зја пе не пре ста но са мо у та ва ни цу.
по гле дај ме и за трен бар про го во ри.
Та за тво ре на су вра та и за сто ри

спу ште ни. не ви диш? Жи ва ду ша
не чу је нас ов де и не слу ша. 20
Же љан сам тво јих ре чи, о, пат ни че

на па ће ни као што је са мо бож ји син,
и ћу тао си и ни си ни све це
звао у по моћ ни ти крв ни ке

мо лио за ми лост. Ти по но сни се ља че 25
што ни си ни ка да кне зо ви ма ли зао пе те,
не мо жеш ли ми би ти брат? Јер ако у жу ље ве

ни су за ра сле мо је ме ке ру ке,
гле, и ја их, кр во ло ке, мр зим,
и из је ли це, по дла це, је гу ље. 30

а мо жда го во риш, са мо мој слух
то не чу је, јер као та лас до ла зи
с тво јих уста од не куд из кра ја

где је свих око ва осло бо ђен твој дух,
а ипак стал но још тр пи док гле да 35
да су ве чи ти и си ла и не во ља.

Мо жда ми го во риш док ми је ухо
ви ше за не то звец ка њем на сла да,
бу ком са це сте и за ни мљи вом ша лом.

Мо жда ми го во риш го ди на сто и сто 40
јер си био пре ме не и би ћеш за мном
и мо жда ми го во риш не пре ста но

и са мо ја не знам шта го во риш
и са мо они зна ју ко ји ма је крст
огу лио ра ме и ко ји ма је тр ње 45

из гре ба ло но ге и умор ни спа ва ју
не где под гр мом, у ста ји, крај пу та,
на пе ску и на ило ва чи цр ној

и са мо ја не знам, јер шта је глад
не знам и шта је зи ма и ки ша без кро ва 50
и гро зни ца без ле ка и уте хе

и шта је зно јем на то пље ни плод,
и сла на, су ша, ку га и по пла ва
и град, гром и спа ље не тра ве
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и шта су дој ке же не из мо жде не 55
и пра зне жи ле, шта су цр не ра не
и смрад и тру леж и те ла и ду ше

и шта је веч ни бој с кр во пи ја ма
и шта су лан ци и там нич ка вра та
и веч ни ку лук и зло чи ни бра та. 60

о, ћу ти, се ља че, оста ни нем и да ље
и не из да ји још сво је за по ве сти.
не ка че ка ју од За гре ба до Це ља

тво ја ста да; кад се ра за ви је
њин бој ни ред, о, тад ће се вра ти ти 65
и вид шу пљим очи ма тво јим!

наша реч
от кле си из био, со ку ре чи на ше?
Из кра шких хра сто ва, из три глав ске тра ве?
Из ду бо ких ко ри та Са ве, Со че, Дра ве?
Је си ве ко ви ма зби ран с па нон ске па ше?

Сад си свих мај ки на ших слат ко мле ко 5
и ко по то чи ћа жу бо ра вих мре же
ко ји ма се град са се ли ма ве же
и ко ји се сви сти чу у јед ну ре ку.

о, кр ви, о, мле ко, ме де мај ки на ших!
као што отров би за об ре и Ху не, 10
ср ца на ших би вај све сла ђа хра на.

уте хо свим на шим нео сло бо ђе ним,
ти бу ди им као при че шће све то
и про клет био свак ко те ис пљу не!

Ча со ви ћутања
о, сла сти за ћу та лих ча со ва, ча со ва без име на,
сла сти сми ре них ча со ва кад је за све сит но
ду ша сад огле да ло уса мље но
ко је не му ти пе на не ми ра.

ни ма ло га ви ше не му ти ви хор же ља 5
и сум њи и пре ва ра цр на збр ка,
стра сти и сно ва не у те шна игра.
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о, ћу та ње, ми ру, не по му ће на ти ши но!
Сад опет је рав на ду ше по вр ши на
и дом је ру жа, обла ка и др ве ћа. 10

Бунар
Ја не љу бим по вр ши на
сво је све же си ле ства рам
и свој циљ оче ку јем
са мо у та ми ду би на.

не по зна јем раз ли ка ва ших: 5
– си ро ма си, бо га та ши –
са мо род би ни сви ју жед них
ја сам ле кар без на гра де.

Све тао ни сам, али сам чист.
Са мо ако ко у мо је ви ро ве 10
ка мен ба ци, пљу не у ме не,
вра ћам од врат но ђу бре и гли сте.

Без број је дру гих пи ћа
слат ких и опој них. на су ши
ва шој ду ши жед ној ипак 15
нај сла ђи сам још на пи так.

Што пи љиш у ме не блед и пла шљив?
аве ти си у ме ни угле дао?
узми ве дро и ис пра зни,
не ћеш већ би ти страх се би са мом. 20

узми ве дро, за хи ти, пиј
и свим жед ним ме на то чи!
о, та сласт, као мле ко ма ти,
са мо да ти, да ти, да ти...

Фонтана и во дени млаз 

Фонтана:
За што те че жња да ље од ме не
из мо га на руч ја увис те ра?
Ра ди че га ме оста вљаш са му, за што
сло бо ду се би же лиш и да те ту ђе
ру ке за хи та ју, да се по кла ња 5
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твој не мир ни уз лет и да се раз ме ће
раз дро бљен сав за се ме ве ће сна ге?

Во де ни млаз:
у сло бо ду ви си на ме зо ву по дне ви,
по жа ра сун ча них от се ви ма гич ни,
у ви си не ме зо ву у мир ној но ћи 10
зве зде и ме се ца зра ци тре пе ра ви.
у нај ви шем успо ну, кад ми не ста не сна ге,
угле дам под со бом у тво га за гр ља ја
об у хва ту: све тлост сун ца и вен це зве зда.
Све што сам тра жио под не бом: сва чар 15
и сјај зла та, жар ду ги них пре ли ва
раз ли ве ни су тво је во де по вр ши ном.
И у че жњи вом лу ку се са ви си на
мир но вра ћам у тво ју ду би ну.

Зима
Сва у бе лој све тло сти на ша је со ба.
крај про зо ра гле дам у се ло. од нас
ни ко не го во ри. Ср цу је муч но.

Снег на по љу па да. ки ша бе лих леп ти ра па да
на по ља и на кро во ве и на шу му. 5

ни је шу ма. Већ хи ља де го лих цр них ру ку
што ва пе пре ма не бу: Бо же, о, Бо же,
где си, про ле ће, где си, мла до сти, мла до сти!

Мој живот
о, ти жи во та шум но пе ни из во ре,
ти те шко и опој но-гор ко ви но,
ко је у сла сти скри ваш са мо бол
и сок отров ни сум њи и не ве ра!

Мла до сти не у кро ће ни не мир 5
и ме не је те рао у тво ју бли зи ну
и лу та ју ћи кроз сно ве и по мр чи ну
отво рио сам тво јих дво ро ва тај на вра та.

крај те бе сам на шао већ ду ге ре до ве.
То чи ли су те јед ни у ча ше, дру ги 10
у плит ке шо ље, у пу ти ре ду бо ке.
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Ја сам имао са мо сво је пра зне ру ке.
у њих сам те хва тао, и као у ти хој ту зи
ср као сам те, те као си ми кроз пр сте.

Вечерње сенке
Ве чер ње сен ке па да ју на пут
и мрак сти же. Шу ма шу мо ри. по ла ко
уми ру во да и ли сто ви гла си
и већ је мир но, мир но сву да.

по тра жи, пут ни че, у ку ћи ку так, 5
очи су мут не, мо кре се де вла си
и но ге умор не; ле зи, све тлост уга си
и сту пи у по след њих сно ва ти хи брод!

Циљ је ис пу њен и окон чан је пут
и крај је на да и че зну ћа 10
и крај за блу да, бо ло ва и пре ва ра.

Брод цр но-бе ла је дра већ рас пи ње
и већ га окре ће ко шча ти кр ма нош
ко ји ће те уско ро од ве сти у лу ку.

по след њи гост
о, ср це, ко ме још отва раш вра та?
пу те ви су пра зни, до ба је већ пред зим ско,
пред пра гом се оку пља ју вра на глад на ја та
и жи ва ду ша не ће ви ше ми ну ти овуд.

Где је све што без кан та ра и ме ре 5
ра си па ло си, ну ди ло у бес це ње,
и где је ус ки пе ла шíра слат ке ве ре
и сок њен и где су ње зи не пе не?

Зи до ви су пот пу но го ли, окви ри ски ну ти,
по лу па ни про зо ри, ча ше ис пи је не, 10
ни јед на све тиљ ка кроз ту роб ни мрак не све тли
и сто ло ви су чар ша вом пра ши не по кри ве ни.

о, ср це, ти го сти о ни це на пу ште на,
без ка пље ви на и без ко ре хле ба;
кад су већ го сти ју ли ца не из број на 15
из гу би ла се без тра га и гла са!
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Са мо је дан гост је што још мо ра до ћи.
не ће ка за ти у ко је му ча су,
не ће зах те ва ти ни је ла ни пи ћа
и са мо ће ти хо за кљу ча ти вра та. 20

у до зре ва ју ћој је се ни

I

Из цве та си ме у плод пре тво рио.
До зре ва ју ћи сад пи јем сун ца злат но ви но
и ме се чи не мле ко, ро се теч ност
и ма гле хлад и па да ње ки ше.

огре ва ме зе мље дах ми ри са ви, 5
по дув ки ва ње ве тра ме љу ља и окре ће
и сва ки дан сам му све те жа играч ка
и ве тар је све мир ни ји и све ти ши.

Сад знам: у со ко ве се пре тва ра крв.
а са мо сре ди на мо ја већ је зре ла, 10
не тра жи ме још ни пти ца ни пче ла,
љу ска мо ја тек по чи ње да ру ди.

II

кад пад нем, о, Бо же, нек зрео от пад нем,
не ка ме твој дух пре же тве не ски не,
нек не бу дем труо и го рак, ни као сла ме 15
и ли шћа осу ше ног пе пео.

ако про ђе крај ме не си ро мах гла дан,
не ка са мо ње го ви дла но ви жуд ни
за мном се пру же и не ка ме ра ни
и не ка му бу дем сав со чан и сла дак. 20

о, са мо ко је гла дан и убог
тво јих вр то ва ме де не пло до ве це ни
и са мо он за бла го сло ве не је се ни
с то бом и с на ма нов за кљу чу је круг.
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ЛИ ЛИ НО ВИ

Викерче
ниг де већ за ви ча ја не мам,
ни уза што већ ве за на ни сам,
као ве тар сам и облак
ко ме је свод јед нак сву да.

Са мо кад се у ва зду ху пла вет кра ви 5
и зо ра за жу том Са вом бле ди,
пре део тад се бу ди и уста је,
до ма ћи пре део ко га већ не ма.

Што бр же про ми че вре ме,
то га бр же про жи вљу јем. 10
ово вре ме је као оштар плуг,
лик зе мље је туђ и друк чи ји.

Са мо кад ви со ко упа ли се зве зда,
а под си њим обла ком за спи ве тар,
ду ша се, умор на пти ца без гне зда, 15
у сно ве ми, као у вр бо во гра ње, спу сти.

Тра жи ла сам по крај во де крај
где сам се ку па ла не кад,
не ма сте не ни за ли ва ви ше,
раз ра сло се бо дљи ка во жбу ње. 20

Са мо док Са ва та јан стве но све тлу ца,
ви ро ви пе ва ју кроз ноћ ни мир,
по ка же се сте не не гда ње об лик
и ма ли за лив још увек под њом.

ниг де шу ми це с про план ком ни ста зе, 25
ува ли це с ме ком ма хо ви ном не ма
где сам ле жа ла као де те,
сва ки лист, сва ки шум по зна ва ла.

Са мо док се из сре бр не зде ле раз ли ла
низ Шмар ну Го ру у до ли ну сре бро, 30
др ве ће се при ја тељ ски ме ни вра ти
и па прат ми скри је де во јач ко те ло.

пре зи да на је ку ћа сва
и ли па по се че на,
ниг де се ни це с ви ња гом, 35
Ди ја ни ног ки па већ не ма.
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Са мо док се над ста рим ки па ри сом у вен це
по ве зу ју зве зде из дав них но ћи,
угле дах их у вр ту, љу бље не сен ке,
и ли пе се дам вр хо ва за шу ми. 40

Мртвац
не ко ми на дну ср ца ле жи
као мр твац на дну мо ра.

као да му во да ни ше ру ке,
пе ње се го ре, а на све тлост не сме.

но га од но ге се одва ја у ко рак, 5
ипак оста је ис пру жен ни’це.

по ди же гла ву и бле ди лик.
из раз му је тих и уту чен,

ти хо ме гле да ју отво ре не очи:
„За ме не и те бе не ма спа са! 10

осе ћаш ли ка ко сам те жак, те жак?
у ср цу, мр тав, ле жим ти нïце.

Са мо ме но си со бом сву да, сву да!
нек ти те жак бу дем и на по след њем пу ту!“

умре ти
умре ти је ве ли ка ствар,
та јан стве ност, гор чи на, сласт.
Жи ве ти: хлеб и ви но на дар,
умре ти: жр тве ни ол тар,
гро ма да, ши љак но жа. 5

као да се аврам ла ћа
још је дан пут Иса ка,
би ћеш ве зан, тих и сам,
и на го ти ко је ће те би ти стид
и че ка ћеш ан ђе ла. 10

кроз оне ме лост свих ства ри
чу ћеш ње гов до ла зак.
оте ће те ру ком шиљ ка,
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про же ће кри ли ма до ср жи
на па ће ни ти жи вот. 15

Ње го ве цр не ко се облак
пре кри ће ти очи.
За ви ће те њом у ме ки мрак,
пре ки ну ће као зе лен ла до леж
твр ду ти ужад. 20

ко су ће опет за ба ци ти на траг,
не бо ти по ка за ти;
с то бом ће на пу сти ти там ни крај,
у сја ју бес крај но бур ном
тад ћеш се ро ди ти. 25

Муње
Цр на ноћ и ја смин бео,
му ње ме ђу обла ци ма;
не бе ском пре де лу сва ком
све тле у тај ну ду би на.

Што та мо го ре се та ла са, 5
го ми ла и рас па да,
то не, опет из не на да
на го ми ла но пре ти,

то је мој и твој свет:
у та ми скри вен ври, пе ње се, бо ра. 10
Трен ужа ре ног по љуп ца –
наг го ри, до дна рас па љен!

Цр на ноћ, по љу бац цр вен,
је цај, го вор пра сна ге –
му ња ко ја ни је ви ше се ва ње, 15
гром што про ро ку је оча ја ње.

пред олу ју
За го ра ма је не где бу ра,
олу ја, му ња и тре сак и гром,
а за па ра што ви си над на ма
при ти ску је све што ди ше ка зе мљи.
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не по крет но сва ка биљ ка че ка 5
и риб њак се ви ше не та ла са.
у гнев ној пла ве ти, без обла ка,
не бо нас гле да и ћу ти.

Су ро во нам гро за у жи ле на ви ре,
ки по ви смо на сло ње ни у ка пи ји 10
кроз ко ју су ду го ишли
про сјак, се љак, краљ и кар ди нал.

а сад се те шки те мељ тре се,
све бли же ур ла глас гро ма,
мо жда ће час пун бе са 15
смр ви ти згра ду, ка пи ју и нас.
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ПА ВЕЛ ГО ЛИ ЈА

5

10

15

20

опојно миришу цвето ви
опој но ми ри ше цве ће све че ра
док иде мо низ по ље
и на ше ду ше ве ли ки не мир
у све мир се ута па.

То ни смо већ нас дво је, ни ти, ни ти ја, 
обо је смо уто ну ли,
је дан са мо лик, је дан за не ти лик
у све та смо ве ли чи ни.

не зна тан, па ипак ди ван смо сан
све веч не тај не, 
чу до твор ном ру ком све веч не му дро сти 
за трен про бу ђен –

Та ко ду го, ду го, ми ли он ле та
ћу та ли смо и спа ва ли,
упра во нас дво је је веч на тај на 
по зва ла да гле да мо овај свет.

опој но ми ри ше цве ће све че ра
док иде мо низ по ље,
и на ше ду ше ве ли ки не мир
у све мир се уто пио – 

И на ше ду ше не спо кој ство све
от ку цај са мо је два ср ца ја сна,
а на ша ја сност је са мо тре нут ни сјај 
ог ње ва не у га слих.

* * *

5

Тајанствен народ у касне часе
тих зло чин ских ули ца под му клост му ти: 
та лен ти, ге ни ји, фи ли стри, ман гу пи, 
ју на ци у цве ту и ту бер ку ло зни,

за ми шље но сти ти хе де ца, 
лов ци на тра гу за го нет них ци ље ва, 
мај сто ри об ли ка, бо је, ре чи,
рон ци у там не по но ре пси хе.
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И сва ки сам иде сво јим мрач ним пу тем,
сре та ју се без по здра ва, 10
над њи ма ме сец без бри жно пло ви,
и исти на и за блу да у њи ма је.

на не бу се већ га си зве зда до зве зде,
пут ни ци ноћ ни се у су мрак гу бе,
и у ули це гре ха за гле да не у мо дри ло 15
сав стра шан и тих до ја ше ан ђео смр ти.

 Из „Блуд них но ћи“, II

* * *

5

10

15

И ово је молитва тих несрећних улица, 
легион је шапуће у запару ваздуха:
Ча се крат ки, да ре жљив бу ди
јер за то бом ра ста нак зи ја,

јер за то бом све пре ста је и ги не 
и у там но је зе ро ве ко ва се сли ва,
ча се крат ки, о, нек нам за си ја
тво ја уте ха и бла гост!

Ча се крат ки, нек бу де ве се ла тво ја пе сма 
јер жа ло сти је увек до ста, 
о, раз ве се ли нас, по ра до сти,
за бо ра ва, пи јан ства, опој но сти

дај, ча се крат ки, су жњу свом пре не го што 
от пло виш на гло у ту ђа цар ства
и на пу стиш нас не за шти ће не 
за у век.

Из „Блуд них но ћи“, IV

о, естер – о, Рене
ути шао се ор ке стар,
сви ра чи се раз и шли,
о, естер.
И још дрх ти не где, и још не где зво ни,
о, естер, 5
пе сма мла дих те ла
и па ли мла ду крв.
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Мој Бо же, ка ко је би ла ра зно ли ка
опој ност тих по след њих да на,
о, естер. 10

Свр ше на је игра нар ци са и ле пих ка та,
Ре не,
за пљу сну ло је вре ме и од не ло их.
ку да? Сам Бог зна,
Ре не. 15
И још не где дрх ти, и још зво ни не где,
о, естер,
о, Ре не,
пе сма мла дих те ла
и па ли мла ду крв, 20
да ври, да се пе ни.

не где
у љу ба ви ср ца још го ре,
не где, Ре не.
у са мот ном пар ку спа ва ју мр тви сно ви, 25
спа ва ју за у век,
о, естер, о, Ре не.

не кад смо би ли у ма ју,
при кра ју све је са да,
о, естер, о, Ре не, 30
са мо вас
по здра вља пре ко во да и го ра
за ми шље ни чо век што у не си гур ност иде.

по зна јем ру ку
по зна јем ру ку, сву ма лу и не жну
као ру ке ан ђе ла или де це.

И бе ла је као снег, као бе ла ру жа,
и бла га као сан што бед не ми лу је.

као у сун цу го лу би це сви ле на пер ја 5
игра ли су јој пр сти над дир ка ма,

као не жно цве ће на ве тру у по ља ни.
И све је пе ва ло у ње ном не жном дла ну.

а сад сва ту жна кли зи бле дим ли цем
и цр на је за кла ња ру ка ви ца. 10
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ка јање
Иза мрач них кро во ва не ски да ока
са ме не ноћ стра шна.
Там не слут ње као леп ти ри
цр ни ле пр ша ју ћи об ле ћу
око зно ја вог че ла, мо крог ли ца 5
и над не са ни цом пли ва ју.
а ме ђу њи ма са свим са ма,
сва увре ђе на и бле да
пли ваш ти.
Јед на би са мо реч 10
тво ја усред но ћи
зној с че ла ми из бри са ла,
из бри са ла ми мо кро ли це,
али те ре чи не ма ви ше, не ма.
Ти си већ дав но умр ла, 15
не до ступ но си уса мље на,
не до се жно си ви со ко –
освет ни ца са мо стра шна
не ски да са ме не ока и пре ти
цр ном, цр ном ру ком. 20

Рибице
Ми ла ну Пу гљу

овај пут се ра ди ри би ца, Го спо де Бо же мој,
те би обра ћам,
ра ди ри би ца ко је ми на сун ча ној све тло сти
та ко љу ба зно треп те не раз ви је ним те ла шци ма,
сре бр ним и увек уми ве ним, 5
као да ме ма ме у свој ве дри круг.

С оба ле је зе ра сва ки дан их гле дам,
јер во да је про вид на, не ду бо ка,
и ди вим се тим ча роб ним Тво јим ста ди ма.
И ку да год сту пим на оба лу, 10
ри бље де те до ри бљег де те та.
ка ко су гип ка та ма ла дра же сна би ћа!
ка ко све жи во вр ви
и на сун цу бле ска и пре си ја ва се
на том не мом во де ном ше та ли шту! 15
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И гле у не ви ну игру мно го број не
не ста шне ри бље де чур ли је
ко ја сва ког раз ве се ли и дир не
из не на да – из ду би не во де – до ју ри
ве ли ка ри ба. Ри би це се рас пр ше 20
ко ли ко им да ду још сло бод на пе ра ја,
а жр тва је већ па ла.
И то се по на вља. Јер по зна то је
да су ри би це ри ба ма сва ко днев на хра на.

До ле та за блу да! 25
Го спо де, не ка ри би це,
при ја те љи це на ше не жне,
ужи ва ју у без бри жно сти и си гур но сти
док се, ра ду ју ћи се жи во ту, сун цу и сло бо ди,
све срећ не игра ју по пли ћа ку 30
то пле обал ске во де
и ве сла ју та мо-амо слат ким ре пи ћи ма.
За то, о, Го спо де, ве ли ке ри бе про жми
љу ба вљу за убо гу ма лу ри бљу ра ју!

не ка се диг не из за го нет но сти во да, 35
ко је су од пам ти ве ка,
тај бла го слов ка пла вет ни лу веч но га не ба,
да би ро сио с ви си на
на кр ше ве и до ли не на ше зе мље,
где та ко ђе моћ ни сла бо ме 40
сву ра дост, здра вље и жи вот узи ма.

Мани фест
Ти ну Ује ви ћу

ка ко се, да ле ко од сва ки да шњих му ка,
рас ка ла шним бли жи мо идо ли ма
док с ни ко ти но-ко фе и но-ал ко хо лом
по фан та зи ји бро ди мо, дру же мој.

у по ноћ, у је дан пук не да љи на. 5
Гле, ту су на ше на след не кра ље ви не!
Ме ђу хим на ма, не пре ста ним ова ци ја ма
нас се два ша љи ва, до бро ду шна кра ља
ве се ли мо с ми ни стри ма, услу жно ода ним.
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а где су на ши по да ни ци бед ни? 10
Та мо по за ди, тмур ни као ни кад.

оба брат ска на ро да, пре у зви ше ни ко ле га,
ва пи ју за ди мом и пи ћем –
сва го ми ла сто хи ља до гла ва
та ко се очај но тре зно у нас за гле да ла! 15
Шта ве ли те?
при ват не шкри ње
та ко ђе су пра зне? не ма дру ге
не го да сме ста из да мо –

кра љев ски ма ни фест

пут ни ци сло бод них дру мо ва, 20
вр та ри бај ки, па сти ри сно ва,
ко ји сун ча не ду ше не скр на ви те ра дом,
от сад ће те ићи да пи је те и је де те
сва ки дан.
по сла ли смо за по вест го сти о ни ца ма и хо те ли ма 25
да вам бес плат но да ју
нај би ра ни ја пи ћа и је ла.
За по ве сти је при ло же на кра љев ска од лу ка
да гост до би је и ма ло у го то ву
ако са мо ле ги ти ма ци јом до ка же 30
чи сто ту ду ха, ср ца вр ли не.
ле ги ти ма ци ја је пра зан џеп.

пре у зви ше ни вла да ри да ље об ја вљу ју:
ко мно го ра ди ма ње тро ши,
уште ди ро бе или нов ца; 35
ко иде на спа ва ње кад ко ко ши иду
уште ди, јер је до са дан и твр ди ца;
уште де не ка до би ју лу та ли це,
Ци га ни, блуд ни це без рен те и пла те
и ко се још у то плем ство бро ји. 40

а сва ком пе сни ку си ро ма ху,
ко ји гле да тај не и за го нет ке
на ших ве се лих да на кроз на о ча ре гла ди,
не ка ме сеч но по хи ља ду у зла ту
ис пла ћу ју све до бре и со лид не бан ке, 45
на рав но, из ре зер вних ри зни ца.

ко се из вр ше њу ових за по ве сти про ти ви
не ка га за де си –
не кур шум, ње га се бо је ма се,
то је пре ла ка ка зна ње му, 50
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већ – на ше кра љев ско пре зи ра ње
за веч на вре ме на.

Та ко. пот пи са но. Још Ви, кра љев ско Ве ли чан ство!
И бр зо. Вре ме ју ри. За је дан час, два,
раз вен ча ни, сва ки ће по ћи у сво је про гон ство, 55
у му чи о ни цу нај о бич ни јег да на.

Mar che Fu nèbre
ка да се збу де Тво ја во ља,
по ћи ће на по след ње пу то ва ње,
по ћи ће у свој веч ни дом
за лу та ли и не мир ни па вел Го ли ја,
пе сник, ка пе тан, ди рек тор Дра ме. 5
Трам, там, там.

пра ти ће га ње му и ње го вим на зо ри ма ту ђи
оци лин дре ни бур жу ји,
зла то ко се, ро до љу би ве да ме.
Дру штво књи жев ни ка с ве штач ком ту гом 10
ко ра ча ће in cor po re за ков че гом,
са мо са дру зи, рад ним да ном при ко ва ни,
би ће за др жа ни.
Трам, там, там.

пе сник ће ку ца ти на Тво је две ри, 15
не у ва жен у сво јој ма лој зе мљи,
Ти, Го спо де, не за ме ри му
и за зло не узми,
већ на ре ди да му се ши ром отво ри!
Сам пре су ди у што из ра сте 20
Тво је зр но, иако са мо за се
кли ја у хлад ном, су мрач ном кра ју.
Трам, там, там.

ка пе тан ће Ти се по кор но ја ви ти
с ме да љом за хра брост на гру ди ма, 25
у ру ци има ће мач не кр ва ви,
ме сто му, Го спо де, по ну ди!
пре ду бо ко је ве ро вао у те бе
тај не срећ ни офи цир,
да би мр цва рио вој ни ке, 30
да би мр зео су се де и ме ђа ше
и на ру шио Твој бож ји мир
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на о чи глед све оп ште на ше раз дво је но сти
Трам, там, там.

ни као ди рек тор по зо ри шта 35
ни је сте као ка ри је ре
Твој но ви гост. оно што је у на шој зе мљи гр ла то,
што при зна је су ве ре ност ври ска
над не мим до стиг ну ћи ма Ду ха стал но му је
пот се ца ло кри ла. 40
нео ми љен код ста ри јих да ма,
кри ти ча ра и њи ма слич них,
но сио је на сво јим сла бим пле ћи ма
те жи ну сва ко ја ких га до сти.
Трам, там, там. 45

Сад се вра ћа по ка ја ни,
то ли ко пу та из гу бље ни
син у бес ко нач не Тво је хра мо ве.
Сво је му ср це от кљу чај,
Сво ју му све тлост по ка жи, 50
да је се на у жи ва и на у пи ја!
Трам, там, там.

Хва ла, зла то ко се, ро до љу би ве да ме,
хва ла, спро во де ко ји пе сни ку ука зу јеш част,
хва ла, бра ћо при ко ва на рад ним да ном 55
ко ја сте за др жа на,
у бор би вам же лим мно го сре ће.
а ва ма, фа ри се ји ма и ман гу пи ма,
ко ји сте у по ква ре но сти и на ду то сти
гле да ли да ме ча сти и хле ба ли ши те 60
не ка Бог по том ола ко опро сти гре хе.
Трам, там, там. Трам, там, там. Бум.

пе де сет го ди шњи ца
пет де се тле ћа про шло ми је жур но.
Мој ви дик бу ре це па ле су стра шно,
врх ме не не бо рет ко кад азур но,
а олу ја ма увек пре и зда шно.
И увек још ме ву че што је бур но, 5
и до сад но ми све мир но, си гур но,
и ни кад не знам шта упра во ја
по вр тло зи ма тра жио сам, шта.
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И пре већ сам ју рио па мо гу ће
не спа зих бла го ко је украј це сте, 10
а ког ни шта у го ми лу не ву че,
не ће ду шу срод ну у сва ком ме сту.
ах, дра ге, још вас увек љу бим вру ће,
ваш ви тез до гро ба ва ма ве ран је сте.
не мир на крв, не стал но ср це то, 15
из пле ме ни те је гра ђе ство ре но.

Сад цар ство мо је је с да на на дан ма ње.
по ко са ма ми по пао смет це ли.
И зу би се ро не, и њих вре ме жа ње,
без сја ја су, из ла зе из де сни, 20
пре пи су је ми ле кар сад лук бе ли,
ди је ту, мир и угље нич не ба ње.
То знам, за пе де се ти ро ђен дан
на са ма рен би ћу и исме јан.

И где су ус пе си, где ре зул та ти, 25
кад за вр ши се та сла ва од ју че?
ако што зна дох, зна дох стих ко ва ти.
Још пас га ов де пра ши ном не ву че.
при же тви тој сла вље ник не бо га ти
и ве се ли иза уши ју се че ше 30
и стра шно бри не кад сег не у џеп;
кад умрем, да ли ће би ти за по греб.

а кра јем дру го га пе де се тле ћа
кад на ста ним се у кри стал ној па ла чи,
спро ле ћа и уле то усред цве ћа, 35
до ђе ру ља (при ста ли це, ла ска чи)
да гла сно о мо јим пе сма ма ве ћа,
хва лећ их, не би ли са мо ушла к ме ни.
а ко мор ник ће да све рас ту ри:
пст! не при ма се, ек се лен ца спи. 40

ка на ри нац и пе сник
кад ме по зо веш у рај,
без це ре мо ни ја ме при ми, Го спо де!
Скром но сам под но сио Твој те шки крст,
не ка без пом пе бу де мој пут к Те би!
До бро ту ми ука жи, ни шта ви ше, 5
да у њој ви дим сву сво ју не моћ гре шну.
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по што ва лац Твој сам увек био стра стан,
ал’ де ло ва ње мо је би ло је без у спе шно.

при ми ме као по ни зна пе сни ка
ко ји не ма сла ве, већ са мо Те бе иште, 10
и ход ни ци ма ку да ни ко не ше та
од ве ди ме у не бе ско пре би ва ли ште!
Та мо те сну, те сну со би цу ми дај
не где у пот кро вљу, у зи ду пу ко ти ну ко ју
да Те бе кроз њих гле дам ноћ и дан, 15
та до рас ко ши ми ни до сја ја ни је.

И сам да бу дем да ми сли сво је ску пим
и у Тво је са вр шен ство се уду бим,
да ду шу опе рем од мр ља.
не ка Твој вра тар, пре све тли хе ру вим, 20
при ја те ље на ро чи то не пу шта к ме ни
ако би ко ји од њих у рај пу штен био.
при ја тељ ства сам се, Го спо де, на у жи вао
за то као што Те мо лим учи ни!

а ако се ка на ри нац мој тад ме ђу они ма 25
на ђе ко ји су се као ја вра ти ли по чет ку,
ве ли ку ра дост, о, Го спо де, по кло ни ми:
нек у мо јој со би ци у злат ном ка ве зу бу де,
те да ја и мој пла шљи ви ка на ри нац,
за гле да ни по бо жно у све тле пу ко ти не, 30
пра ти мо Тво је бо жан ске раз ма хе,
оба под окри љем ми ло сти без да не.

а кад се на гле да мо, о, Го спо де,
ка ко до бро та Тво ја не про ла зна
си ја сву да у ле по та ма веч ним, 35
ре ћи ћу сит ном пти ћу: „поч ни мо!“
И из за хвал них гру ди из ли ће се
пун хва ле спев што га још не чу свет,
два скром на мај сто ра ти хе ме ло ди је
оду жи ће ти се: ка на ри нац и пе сник.  40
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ФРАН АЛ БРЕХТ

Шетња по снегу
Град је за спао сне жним сном.
ка ко се бе ле ти ча си ве чер њи!
у два ср ца же ље су та ко не мир не,
као па ху љицâ под не бом игра ти ха.

Та ко су бли ско – не до се жно – 5
те ли ма сво јим два ср ца вре ла,
као што су у тој та јан стве ној но ћи
сли ве ни јед но с дру гим зе мља и не бо.

И он јој у ми сли ма ве ли да је љу би...
И она у ср цу стре пи: не ру ши још 10
гла сном реч цом у ду ши ми,
о, ти, оно што се не да из ра зи ти.

ни са ми не чу ју раз го во ра сво јих.
па ху љи це ве ју, ти пу пољ ци бе ли
што не где у ту ђем су вр ту уцве та ли, 15
и сав у бе лом пла ме њу го ри свет.

И ноћ ћу ти као две ти ши не,
ср ца су од јед ног оче ки ва ња
по ву че на у се... и све је као сан:
не бо и зе мља, сре ћа, љу бав, снег.

отаџбина 

5

(1914)

Тлу се оба ра ју пла шљи ве очи,
к зе мљи, по цр не лој од на ше кр ви,

те шко ди ше мо.

ку лук с да на у дан: се тве и же тве, 
пе сме род не: мо ли тва и кле тве, 

во ли мо пи ће.

Се ља ци смо: ми ли он и по нас има; 
у зе мљи и ту ђи ни: свуд нам је дом

па и у аме ри ци.
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Бе ла и злат на су на ша се ла, 10
бо дра и вре ла нам у жи ла ма крв –

те шка, пре те шка.

Ваљ да смо во ле ли кад сло бо ду,
ту сво ју див ну и дав ну тај ну,

за ри ве ну у зе мљу, 15

ко јој се оба ра ју пла шљи ве очи
као да пи та ју... Зе мља ћу ти

од те шка да ха.

Сад мр тво и си во вре ме над на ма ви си,
плуг и се ки ру, ср це и лик 20

рђа нам по кри ва...

Где је?
Где је на ших да на ту мач?
Где је он што зве зде но си
у свом ср цу и њин бле сак
као зла то ме ђу љу де мр ви?

Међ’ на ма га да нас не ма! 5
Где је на ших да на гла сник?
бо рац, про рок и све ште ник?
Међ’ на ма га да нас не ма!

Глад но, јад но, гад но вре ме!
Вре ме што си лу обо жа ва, 10
у лаж пре тва ра ду ше сло бо ду.
Дух пиг меј ски сад ца ру је.

* * *

5

Раширимо, албатросе, крила, 
раширимо, полетимо,
збо гом, сре ћо ла жна!
Већ с ко ли ма Хе ли ос че ка.

нас дво је, сло бод не пти це, 
во зи мо се над све том,
ши ро ким, сме лим ле том
из там ни це уте ци мо!
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про клет је ко на тлу чу чи,
га мад је у цр ној зе мљи, 10
ни поп му не по мо же
ако му бог ни је дао кри ла.

И гло ђе, гри зе, ри је,
и упла шен и су жањ ги не,
а ка да сун це си не, 15
у ру пу се сво ју скри је.

а ко је син сун ца го ри
и го ре ће веч но.
у пла ме ну си њем орао
пре ко све то ва ле ти. 20

И на ма је отац Хе ли ос
ог ње но ср це дао,
из све тло сти два пла ме на,
ал ба тро се, ра ши ри мо кри ла!

Из књи ге љу ба ви  
„Мој бе ли ал ба трос“, II
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ФРАН ЦЕ БЕВК

прсти
пр ви си нак-па лац,
пра ви ра до зна лац;
дру ги пра во ка же,
ни ка да не ла же;
а тре ћи по сре ди, 5
ве ли мно го вре ди;
че твр ти у зла ту,
до бро је бо га ту.
И нај мла ђем, пе том,
ум иде за све том. 10
не тре ба му да ти,
тре ба га др жа ти.
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ИГО ГРУ ДЕН

посланица Драгиши Ва сићу

1
у те би чух сно ва ње зе мље мла де
чи ји си пе сник, му че ник и пре мац:
у ср це ти је ути сла тр нов ве нац,
те кр ва во је сад да гр ли зна де.

Свих по мр лих Ср ба сно ви и на де 5
жу бо ре ти по кр ви као сту де нац:
у ње му крв свих на ро да чу јем ја – Сло ве нац,
док страх за ро ђе ни на род дах ми кра де.

Дра ги ша, дру же из ту жне Шу ма ди је,
из све же ра не цве те уз бра ни за ме, 10
да са њам о сло бо ди ко је код нас ни је:

пле ћа свих на ро да др же зе мљу, па не ка,
као што сад мо је ср це уз тво је би је,
чо век сву ку да за гр ли чо ве ка.

2
кроз Бе о град си ме во дио – дру га, 15
по ка зи вао ми ро да ти све ти ње,
сто пе до њих ко је за су кр ва во иње,
што их је збри сао ток вре ме на ду га.

Ве ко ви су га отр за ли од плу га
на ка ле мег дан, Топ чи дер, Де ди ње:  20
као Са ве и Ду на ва во де си ње
ње му се у пе сму сли ва ра дост и ту га.

И по ми слих на сво је зе мље остр во ма ло,
пр ко сну пти цу што ра ње на је узе та,
тр за се у ме ни што је оста ло. 25

Из ње не кр ви на рас кр шћу све та
кр ва во нам је на да ње ни ца ти ста ло,
кô што бо жур ко со вом кр вав цве та.

3
Гор чи ну брат ства ср це са да ку ша,
ми ра му не ма ни у му ку ни у бе се ди: 30
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от кад су сло бо ду у гроб од не ли де ди,
мој на род са мо пе сму смр ти слу ша.

До дна је ра ње на сло ве нач ка ду ша,
не чу ју је ни бра ћа ни су се ди:
као звук стру не, пре ки ну те по сре ди, 35
не пе ва ви ше, са мо да жи ви ку ша.

Зар што су ју та ра све тло сти стам ни ле
у про клет ству брат ства, дру же, у до ба ле та,
да нам кло ну у та му по след ње си ле?

Ћу ти мо пред олу јом као др ве та 40
кад су се зве зде под облак скри ле –
зе мљом ви хор, гла сник зе мљо тре са, пре ле та.

Јо жа има кућицу
Јо жа има ку ћи цу,
за по слу гу – ми ши цу,
и пу жа у ста ји,
по пац стра жу чу ва,
ку ћа му без зи да, 5
кроз њу ве тар ду ва.

Шта је с про зо ри ма?
од не ла их зи ма,
стре ха с бу ром кра шком
оти шла у ла шко, 10
гру ну бу ра но ва,
оста дом без кро ва.

ки ко ћу се свра ке,
он гле да обла ке,
че ка ле по вре ме, 15
да по се је се ме:
кад се тва по ра сте,
по жу ри ће го сти
к ње му да се ча сте.

камнишке елегије

1
у ру ци не кад др жа ли смо свет
уз во да ових да но ноћ ни хук,
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над на ма го ре бе ше веч ни мук,
мир не бе са над зе мљом ра за пет.

пу та ње и брв на, још све је ту:  5
мир на шу му пао и бре го ве,
а ме ни у ср цу сру ше но је све
до се ћа ња, те сли ке во ди у дну.

крив да ли сам ја или мо жда ти,
пред но ге умо ран пао бих ти свуд, 10
пу ту јем не куд, а сам не знам куд;
да се мо гу у те би ви де ти!

Да ста ви ти мо гу у ру ке те
што не кад за ме др жа ле су свет,
уса мље но ср це као стрг нут цвет, 15
и за бо ра ви ти на све, на све!

крај тих во да је сва ки спо мен љут,
и сва ка ми со ко са ве сти крик:
а ми мо сва ку ов де ствар и лик
во де уз пе сму на ста вља ју пут. 20

2

Све те но ћи, без љу ба ви мрак тих,
уса мљен гроб су да на не ве се лих;
ни ме се чи не не ма ју со бе те,
над гра дом са мо ви диш ње не го лу бе

кад под про зо ром пад не су ва рак, 25
учи ни ми се ко рак неч ји лак;
крв ста не ми, у но ћи ви че ћук,
и ниг де ме ђе за мој бол, ја ук.

у на ших тај них суд би вр тло ге зле
плод зе лен се из нас сва ки час от ки не; 30
љу бав, у цве ту сно ва, на да сва,
зар ни је др во из над по но ра?

Да мо гу ви дет да ле ку ти сен,
да укра сти је мо гу бар за трен;
све пре тр пет опет, да пла тим дуг 35
и брат са мо ти би ти, чо век, друг!

Све са хра них, али не умре све:
сту па тво ја сто па кроз со бе те,
и пот се ћа ме – за ва ра ва ум –
с оне стра не гро ба тај чу јем шум. 40
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3

оби ђох на ше са мо ће крај драг:
Ме ки ње, Стра ње и Са мот ни Млин,
Хо мец и Тун це, криж, пут за Ту хињ –
да на ших сно ва ту про на ђем траг!

а куд год про ђох, окре те по глед 45
у смер За при ца: над на се љем град,
бал кон и про зор на ком са њах млад,
а сад вра ћам се са тр вен и блед.

осле пљен ча ри ду би на тво јих
у но ћи без сна тра жио сам спас, 50
и пр ви чуо ла ста вич ји глас
пред зо ру пе сму ве тра с го ра свих.

не до ла зим ти ни по ка квом злу,
пре у мо ран сам да во лим опет,
а на те ми слим увек ко на свет 55
што у нај леп шем угле дах га сну.

кад ме од о вуд од не се ко рак
и ти хо се ћа ња при тво ри се двер,
ср це за мре, но си га сно ва смер,
ко да гле дам с Жа ла пла нин ски мрак. 60

Друго во пи смо сину
Знаш, Мар ко, ми слим на твој ро ђен дан;
на ус кр шњу је не де љу, је ли та ко?
Ма да дар не мо гу од о вуд да ти дам,
ти до бро знаш да те во лим ја ко.

ко би ре као, го ди на ти је че твр та; 5
сли ку сам при мио, пра ва си ми си ла;
про ле ће ми ри ше из сва ког љу бљан ског вр та,
у Ти во ли ма ми пе сма птицâ ми ла.

Да ли ти на ру ку већ сле ће се ни ца,
ил’ са мо све бли же око те бе кру жи?* 10
Рат је, али тво је ср це о ње му зна
по том са мо што дав но за та том ту жи.

* у љу бљан ском пар ку Ти во ли има пу но при пи то мље них се ни ца, ко је ше та чи ма без стра ха сле ћу 
на ру ку.
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на пи са ћу ти да знаш, си не, где сам.
Да ле ко је, али ле по ме сто то;
у ша то ру јед ном, где се ки шна пе сма 15
чу је сред по ља, има нас рав но сто.

Ве ро вао или не, ју че је, си не,
цвр чак уза ме спа вао у том ста ну,
по не кад крај нас пла шљи ви гу штер ми не,
бу ба на кре вет сед не као на гра ну. 20

а ју тром кад свој ша тор отво ри мо?
Бре сква, тре шња, ба дем – у цвет ној пе ни;
на ду ду шти глиц; но ћу сла ву ја има;
бу ди до бар, па ћеш јед ном до ћи и ме ни.

у Го ри цу ће мо ићи, Трст сун ча ни, 25
крај ће ра ту би ти кад по ђе мо та мо.
Ви де ћеш да ће до ћи леп ши да ни,
ма ло се мо ра мо пре тр пе ти са мо.

кад ће пре ста ти су зе, крв, не во ље?
не знам, али се ми сао све тла кра де 30
да ће уско ро би ти сви ма бо ље,
јер љу ди су та ко убо ги без на де.

не што па мет ни је сад ће мо по че ти.
на при мер, о твом ско ром ро ђен да ну,
о пти ци што ће до ћи да ти сле ти 35
на ру ку кад се вра тим у Љу бља ну.

а та да, мој си не, ви де ћеш и сам:
свир ка и пе сма, по бед нич ке че те,
ја с њи ма сту пам, а кад те угле дам,
згра бим те, диг нем у зрак – сло бо да, де те! 40

Из ша то ра се ви ди врх Три гла ва,
на ње га по гле дај ју тром у не де љу,
чу ћеш отуд ша пат мо је га по здра ва,
и сва ку мо ју на ду и мо ју же љу.

* * *
о, чини ми се да слушам твоје снове    
као звезде што са зенита у ноћ звоне;  
под прозором ми ветар извија мело дију, 
благо је у сан уљушкао кестење.



________    Десанка Максимовић   ________

434

о, чи ни ми се чу јем уз ди са ње 5
пти ца уса мље них што спа ва ју по гра њу;
о чи ни ми се да ру же го во ре,
и ро су чу јем ка да на њих па да.

о, чи ни ми се да ти под не бом кру жиш
као тих леп тир над ру жи ча стим цве ћем, 10
да бе лу ру ку ми сме ју ћи се пру жаш,

јер сва ки прст се као зра чак све тли;
о чи ни ми се да чу јем ср це тво је:
као злат на жи ца ми пе ва под про зо ром.

* * *

5

10

у јастуцима је остао мирис твоје косе –  
и чини ми се да си још крај мене,
да чу јем у та ми твој дрх та ви глас:

а са мо је ве тар што је тр гао из сна ноћ, 
а са мо је ве тар што је тр гао ср це из сна. 

Дах слат ких ча со ва још со бом ми ри ше –
и чи ни ми се да тап каш ти по та ми,
да твој скут кроз по мр чи ну шу ми:

а са мо је ве тар што је тр гао ср це из сна, 
а са мо је ве тар што је тр гао из сна ноћ, 

За све тле ла је ме ко на да мном све тлост –
и чи ни ми се да се ти на ги њеш к ме ни, 
да ме је у мра ку за гр лио по глед твој:

а ме сец је са мо што из над цр них стре ха 
сре бр ним ме је ва ли ма пре пла вио. 15

Занетост
Гле дам сва ко ју тро, сва ко ве че
у др во ко је цве та на оба ли;
ми мо ње га иде не мир во да,
а од бле сак ње гов оста је међ’ ва ли ма,
као што си у ме ни ти и у дну мог би ћа 5
тво ја сли ка по там не ти не ће:
ми мо те бе мој жи вот те че,
ти се мир но огле даш у мом сну.
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Јутро на мо ру
Сву ноћ су бар чи це ву кли Чо жо ти,
умо та ни у је дра сад у бар ци ле же,
из ну ре ни ло вом чвр сто спа ва ју,
ни је дан глас им сна не на ру ша ва.

као у бај ци, Истра спа ва у та на ној ти ши ни, 5
над кра сом зве зде бле де све ви ше;
већ се пр ви пе тло ви бу де
не где та мо да ле ко у ју тар њој са мо ћи.

од Се ља на до ле те рех оштро ду ва,
од бле сак зве зда се га си над во да ма; 10
већ пра ско зор је врх сле ме на ди ше,

раз но си ма глу плав ка стим ру ка ма –
и док с ла гу на се диг не да љи на ти ха,
га леб се кре ште ћи од не куд про бу ди.

Бар ко вље
као да су се пред бу ру у за ве три ну скри ле
у бек ству пти це – на бре гу бе ле ку ће
по те ра са ма, где с мо ра ве тар ду ва,
спу сти ле су се међ’ ло зе и ма сли не.

Ис пред њих су Бар ко вљан ке про стр ле 5
бе ле ко шу ље... у сун цу ма ло ви ше,
из над хлад ња ка по про зо ри ма још ка рам фил ру ди –
за ко га су та мо по са ди ле га ру ке?

Чо век у то пи о ни ца ма шке дењ ским ва здан ра ди,
у тр шћан ској лу ци мо мак вре ће но си, 10
де вој ка на Цр ве ном мо сту ну ди ру же:

из Бар ко вља где се мој је зик не га си,
јер из да ји ца ни су хра ни ле гру ди,
упи ја се у Трст крв и зе мља на ша.

про лећ ни ве тар
у ду ши ти хи, све ти мир,
на по љу су кља ве тар с ју га;
ули ца шу ми као ре ка,
сву ве чер за пљу ску је про зор.
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Шта до но сиш, ве тре лу та ли це, 5
с да ле ких ми кра је ва ју жних?
Глас сви ра ла ми се чи ниш ту жних
да ле ко, да ле ко у зе мљи род ној.

у цве ћу оба ла под на бре жи ном,
цве ће у бр ди ма и Ви па ви – 10
то ли су по здра ви тво ји,
мо је на до мо ви ну се ћа ње?

Злат но сун це по свем мо ру,
у злат ном сун цу бе ла је дра
до ле до пу ле, Ре ке, За дра – 15
то ли ви де у при мор ју?

Шта до но сиш, ве тре лу та ли це,
с да ле ких ми кра је ва ју жних?
Глас сви ра ла ми се чи ниш ту жних
да ле ко, да ле ко у зе мљи род ној. 20

не ма цве ћа под на бре жи ном,
ни у Ви па ви ни у Бр ди ма:
та мо у пе сни ца ма ко шча то твр дим
на род сти ска бол су ро ви.

на род зе мљу ро ђе ну ку не, 25
те шки глас из Ис тре чу јем;
до кле још та ко? – пи там
у оча ја њу ми сли бол не...

а од го во ра ниг де не ма –
са мо ве тар су кља с ју га, 30
ули ца шу ми као ре ка,
сву ве чер за пљу ску је про зор.

праље на Сави
Си ро тих пра ља још дре мљи ва те ла
у ве тру за ни ха на као др ве ће
ују тру на Са ви у ома ми бле ска.
Ма гла се ди же већ пре ма Љу бља ни,
пр ви су зра ци над њом на сме ја ни, 5
ис ти ха жи вот бу ди се из сно ва.

ко со ви се ку па ју у сун цу крај оба ле,
у лу ко ви ма за ми шље ним кру жи ла ста,



437

________    Словеначки песници   ________

кри ло јој се во да овла шно до ти че.
Сав ским пра ља ма те сно је на све ту, 10
гле да ју у ле ту ко со ве и ла сте,
зво но се чу је из да ле ких са мо ћа.

Све за ди ха не, же не и де вој ке
пе ру да ни ма, не де ља ма и го ди на ма,
умор не, без пе сме, сту па ју кроз мрак. 15
ко со ви су уз ле те ли го ре на др ве ће,
ка пљи це сва ки са кри ла стре са,
а те ло им је као облак у во ди.

Мост се у да љи ни за ми шље но из ви ја,
воз иде њи ме, је два се на зи ре, 20
у да ху ма гле пре ма гра ду иде тих:
у по слу по ви је не над ко сим да ска ма
с оба ле гле да ју за њим ко ки по ви,
пе сма во да са мо шу ми ми мо њих.

у спо мен То мажа Бизиља
За спао си нам за у век,
То ма жу Би зи љу.
Твој жи вот скро ман, убог
за шао нам је све тао за у век
она мо да тра жи свој по след њи циљ: 5
јер зби ља жи ве ти ви ше не вре ди,
То ма жу Би зи љу.

ко ће сад уз пећ с го сти ма по след њим
у го сти о ни ци „Че крк“ уве че
као с дру гог све та ћут ке их гле да ти 10
ни око че га уко штац ухва ће не?
при сео си ти хо, оти шао још ти ше,
за ви рио у трем, ку хи њу и по друм:
као да већ ни си до ма ћин те ку ће
и ни је ти ста ло до тог све та, 15
био си сву да и ни си био ниг де.
по глед ти је био као су за при кри ве на
и твој осмех као уз дах но ћи без сја ја
кад би угле дао ну шку – нај мла ђу кћер.
Жи вот је уда рао по ва здан о ок но 20
као му зи ка у ве тру, док су љу ди ишли плоч ни ком,
за луд сам у њи ма тра жио ср ца уда ре,
чак на сун цу вре ба ли су је дан дру гог.
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у по лу мрач ном тре му при ја те љи не тре зни, 
се де ли смо у от сја ју све тлих ду ша:  
Ма тевж, Фран це и па вел, кат кад и Јуш,
међ’ њи ма ја, уда љен од све га,
пи јан од ви на и љу ба ви жа ло сне

пре ма свим љу ди ма и свем ле пом све ту.
на зи ду под ста рин ским лу ко ви ма, 
из ре зан још дав но од др ве та,
ви сио је ан ђео благ с мр твач ком гла вом у ру ци, 
но жи цом сло мље ном о зид осло њен;
а ја под њим – као сле пи миш у пу ко ти ни –
пио сам и пио све по ти ште ни ји:  
на смрт.

Заспао бих и ја заувек,
Томажу Бизиљу.
а пре него што умрем на пуштен и убог,
волео бих видети да сви љу ди заувек 
на земљи нађу свој последњи циљ:
тад ће опет бити вредно живети,
Томажу Бизиљу.

под сећање на ал фреда Шер ка
оста ли смо са ми без тво је ша ле
и без оштро на о ру жа не ре чи
ко ја нам је до ви ки ва ла из на ше сре ди не
ла жи и роп ске за блу де зе мље ма ле;
и кад се вра та уве че отво ре, 
сви зна мо да те ви ше ни кад не ће би ти.

отво рен и ве дар у жи во ту си мах ни то
тра жио исти ну, ми слио о веч но сти
кад си гле дао у кр ви уби је ну чо веч ност.
Све је про ла зно, ни штав но и пра зно:  
ро ди мо се, бо ри мо, у ноћ иде мо,
ме ко нас зе мља огр ће та мом.

Диг нем ча шу и сам се би ка жем:
Та још међ’ на ма ша ли се и ви че
и сав се ви је, сме је се и пи је – 
да ли да му жи вом ил’ мр твом на здра вим? 
кад вра та се утом на јед ном отво ре,
сви зна мо да те ви ше ни кад не ће би ти.
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ућу ти мо се, по гле да мо се не мо,
там но од зва ња ју ча ше у ду ши:  20
ко ће се пр ви од нас за њим сру ши ти
и ко ме да на ни ча са тог не зна мо?
Ро ди мо се, бо ри мо, у ноћ иде мо
и све нас зе мља огр ће та мом.

Дванаести час
ули ца ћу ти без ве тра, пра зна, пу ста,
ча сов ни ци свих цр ка ва два на ест су би ли;
оне ме ло је у гра ду сто ти не уста,
по след ње се за ве се спу сти ле у про зо ри ма.

ули ца ћу ти олов ним, не мим ћу та њем, 5
ни пас не тра жи ви ше сто па чо ве ка:
кад ће је отво ри ти вре ме не зна ној све ти ни
да сли је се у њу као про лећ на ре ка?

на ши да ни су већ из но ше ни ка пу ти,
ду ша што про зе ба не ма ту уто чи шта; 10
по пред гра ђи ма ку ће – цр не вуч је ру пе:
ули ца ћу ти као гроб ни ца сто ле ћа.

Са мо је дан ко рак плоч ни ком у мрак пу зи:
мо жда да ле ки знак је скри вен у облак но ћи?
пр ви сјај упа љен да свет се диг не у зрак? 15
ди на мит ду ха ко ји ће мук све та осло бо ди ти?

ули ца ћу ти, вре ба из дна не ла год но сти,
про рок на ших да на про ла зи из му ка у мук:
крај про зо ра где је чо век ле гао у гроб
дво је иде очи ју из глад не ла ву ка. 20

Силвестарска здравица
Мо жда смо се по след њи пут но ћас на шли,
дру го ви без ку ће на оба ли:
за што ни ко за ра ста нак не за пе ва?
не ка се вре ме рас по лу ти и пре по ло ви:
а пре не го што нас за ја ше ви хор све та, 5
на лиј мо до вр ха по след ње ча ше.

на Да ле ком Ис то ку и на па ци фи ку
по га жен ги не чо век на уз ма ку,
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у по ноћ у Те ру е лу не зво ни.
Жи ви ли још тај свет или бол но са ња? 10
но ћас нек жа лост ср ца нам про бо де,
дру го ви ми смо јед на ке суд би не.

као род но но во го ди шње зво но у ту ђи ни
ср це не ка глас уми ру ћих чу је;
не ка нам се отво ре ми сли у жи ве ра не 15
што тр пе за све не зна не го ми ле,
смрт у Те ру е лу, страх од ње у кан то ну,
њој ча ше диг ни мо за свет – на за ла ску.

Дру го ви, по ноћ ни ча сов ник из би ја,
са бла сна, не мир на при ви ђе ња ми ства ра:  20
у ноћ крај нас при ту жном зву ку уда ра ца
два на ест иде ме се ци – са мрт нич ких ста ра ца
и смрт на кљу се ту за њи ма ја ше.
До дна ис пиј мо по греб не ча ше ове –

и за суд би ну но во га све та 25
раз биј мо их о тле!
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МИ РАН ЈАРЦ

Мо дре даљине
ноћ се рас пе ва ла, да бих ис коп нео!
пе сма мла ди ћа у да љи не се раз ле же...
Чуд на ме ту га об у зи ма све га...
о, да ми се са мом од се бе оте ти!

Сва огром ност не у те шно сти 5
у ср це ми се ди вље за се ца.
у не мо ћи бих крик нуо до не ба
у стра шни све мир: спа са, спа са!

у бес ко нач но сти че жње се ли ју...
о, да их за хва тим у те шком зву ку! 10
ах, као др во сам у ко је ве тро ви би ју,
а оно се ки да у сво је не из ре ци во сти пла чу.

Вртешка
у др ским ли ни ја ма, лу ко ви ма раз врат ним
вр те се у кру го ви ма што ди вље ра сту,
у кру го ви ма што се ме ња ју стал но
де те, де вој ка, лу та ли ца, вој ник...
опој ност не бе ска им ври шти на ли ци ма 5
без ре чи... са мо смех, кри ци из ду би на...
обр та ње, обр та ње, обр та ње, сви јед но.
Хва та ју се у кру го ви ма што ди вље ра сту,
у кру го ви ма што се ме ња ју стал но:
све за бо рав... све за бо рав... 10
Сад си са мо чо век ко ји ју ри...
у ди вљем за но су очи му го ре,
уз ле тео би у да љи не у пра вом уз ма ху,
свир ка на пу ту ка не бе ском сво ду
ми лу је га, гр ли... зе мље већ не ма... 15
са мо на пред, на пред... ме ђа не ма ви ше...
са мо обр та ње, све за бо рав, обр та ње, обр та ње...
а око ва ни се у кру го ве стал но вра ћа ју,
на траг и опет по но во на пред по крај нас,
о, убо ги у кру го ви ма што ди вље ра сту, 20
у кру го ви ма што се ме ња ју стал но,
са мо у кру го ве вас ма ми ме ло ди ја чу де сна.
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а чо век за го нет но се сме ју ћи
ру чи цу сви рач ке спра ве вр ти
и пре мир но по сма тра 25
нео бич них за ро бље ни ка игру.

Где си, где си, ти та не,
ком бих се у ли це гро хо том на сме јао
и ско чио у лу дом ско ку из кру га

у про стран ство.

пе сма
До шла си ми пла шљи во сад опет у се ћа ње
као мр тав ми рис што дах не из дав ни на.

Из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти си би ла
опој ност су жњу мр тво га ве ка.

За шли смо у чу дан свет из ми шље них сно ва, 5
рас та ли смо се ту ђин ци, без ре чи...

Сад знам: би ла си ми са мо ве тар
ко ји за је ца из ме ђу не ба и зе мље

и до так не ли се са мо сна жних гра на,
већ се упла ши и от шу ми да ље... 10

не ми град
не дељ но мр тве ку ће у те шку сун цу
ко је уза луд при хва та ју ке сте но ви
по се че них гра на... Бе ла сне ност
пу зи уз стра жа ра, уз бо ле сну ста ри цу,
уз лу та ли цу, и ле но га ми же 5
по плит кој ре ци у ма сне кру го ве.

пред та блом са за ста ре лим пла ка ти ма
сто ји слу жав ка. „Тај на лон до на“,
„Љу бав на пла ни на ма“, „Хен длов трио“,
„Са пун ели да“, „Рас про да ја ци пе ла“... 10
не где у бли зи ни бу де кла вир
ру ке ко је ве ну... не ко пе ва...

на ве ли ком ча сов ни ку жу тог зво ни ка
у не по крет ност су ка заљ ке при ко ва не
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и по ка зу ју уста ја лост жи во та. 15
Са мо из мрач ног дво ри шта ис ка че
на пут лоп та... Ври ска де це из пред гра ђа,
ко ју су ро ди те љи пре пу сти ли ули ци.

Сав свет је сад уто нуо у злу оса му
што је на дну буч них рад них да на 20
за луд вре ба ла кад ће про стрет над гра дом
сплет кар ски мук. Ства ри раз го ли ћу ју
сву без на де жност – као лик мр тва ца –
од ко је се чо век спа са ва у свир ку.

Из над стр мог кро ва птић пре ле ће, 25
ка ко је узак пра во у га о ник пла ви
над ули цом. о, да ле ко су про стран ства...
птић је от шу мео... пљу сак жи во та... Да ле ко,
о, да ле ко је от пло вио птић сно ва...
ни слут ња се чак не усу ђу је за њим. 30

не где ми ри шу пре де ли све жи, све жи...
не где жи ве љу ди као по ба шта ма...
о, а мо жда је и та мо пу сто – при ви ђе ње
и мо жда и та мо смрт је ди но вре ба...
и про стран ства су јо ште ту роб ни ја... 35
Жи вот је је ди но – пе сма из ср да ца.

по глед уна траг
о, мо ја мла да ле та! пе ли кан
био сам што ра њен пи је сво ју крв,
нем као сле пац ко ји са мо у се бе зу ри
и не зна ви ше кад је ноћ, кад дан.

пиг ма ли он, за љу бљи вао сам се у смрт, 5
у же ну, бо га, ко је сам ства рао сам,
у при ви ди ма сам са мо осе ћао да сам жив,
и још кад сам са со бом био за ва ђен.

пре ду го сам пио сво ју отров ну крв
и ни сам знао да је по те шку це ну 10
уште ђе на ми би ла гор чи на

са зна ња ко ја те чо ве ком чи ни
ка да те ра но ба ци у ср це све та.
по гле дао сам – већ је про шла мла дост.
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Сејач у зими
пра во је та ко: са зе мљом смо сад са ми,
ни пти ца не ма пре ко бе ла по ља.

Свет је ле ден. Та и ва здух већ се мр зне.
одав де је да нас да ле ко до љу ди

и бли зу зе мљи као ни кад до сад... 5
Шта да тра жим у све ту по сле још?

као зр но сам што у мр тво вре ме зри.
нов ће ко сац до ћи, све нас по ко си ти.

Со нет оча јања
ко би у ту ноћ без зве зда још мо гао спа ти,
кад су као ли шће ду ше нам без те же,
кад чу је мо суд би не ле пр ша ње
над со бом... о, шта ако нас згра би облак

ви хо ра што не где др жа ве мр ви... 5
Та мо на род кле че ћи ка ме ни се...
Још пре не го што се из гро зе про бу де,
већ су не ка кве гро зе хап се ни ци.

Че му за сле пи род но ћи про бде ве не,
че му оче ки ва ња ве ко ви цр ни? 10
по след њу вар ни цу у мрач ну ср цу уга си!

Та ко ре ње још ни је иш чу па но.
о, да би, као зми је ис под зе мље,
убри зга ло отров у пе ту ту ђи ну.

Со нет кра ја
Зар зби ља не сме мо во ле ти ни кад ви ше?
Зар су дав не пе сме већ са мо ве тар пра зни?
За ти сни ухо да не за глух неш,
и у ја ми бу ди скри вен као тро гло ди ти.

а све је за луд, свуд те већ за хва ти, 5
у те би већ је век ко ји рже,
не оче куј да ће те бек ство спа сти,
за то жи ви као па ху ље без те же.
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не мо жеш? он да бу ди са мо хро ни чар
ко ји пре но по лу ди за је ца сав скру шен:  10
о, Бо же, нек тих до га ђа ја бу де већ по след њи лист!

Још си пре жив? За што он да окле ваш,
че му у вру ћи ци са го ре ваш вас?
Ср це от криј. узми мач на о штрен.
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АНИ ЦА ЧЕР НЕ ЈЕ ВА

не зго да
– Ма ми це, ви диш не зго ду?
Ме сец је пао у во ду!

Да ли ко пли ва ти зна,
да спа се га оту да?

– пе пи це, не ква ри сан, 5
не бри ни ми се за њ!

Ме сец пла шљи вац ни је,
сиш’о је у во ду да пи је.

кад стиг не на ре ку дан,
из ва ди ће га ван! 10
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ДО РА ГРУ ДЕН

Међу нама
Ти ха да љи на ме ђу на ма,
у њој ду ша не на ђе мир ни сан,
и про ми че мра чан за да ном дан,
док че кам за ми шље на, са ма.

у жи вље ње ти за гњу ри 5
сан мој учма ли, да се ја ви лист,
у сан мој упри ти свој по глед чист –
жу ри, пут ни че, по жу ри!

Та ма што ћу та ње ни ше
за стр ће ми тво ја уста, 10
са че жњом че ка на уста та,
да ре чи ми ло ште чу јем ја,
кроз та су мрач ја пу ста.

Те шки пут ни ци обла ци
дан га сну, за ли ва ју вла гом крај; 15
ве тро вит, хла дан рас цве та се мај;
без во ље се ву ку, ча ме
ми сли – умор ни те жа ци.

Из ву ци ми сун це из ма гле!
по жи ви на де и же ље ми те – 20
шта је ва си о на без те бе!

Та про сто ри су међ на ма
и му тан и хла дан сва ки дан.
Ти, даљ ни, знаш ли, ни мир ни сан
не мам, за ми шље на, са ма. 25

уса мље но др во
уса мље но др во,
та мо под го ром,
у без на де жни час по дне ва, зли,
док па шња ка те го лих сте же пас,
пре те шку ту гу бу диш ме ни ти, 5
до ви ку је ми чак отуд твој глас.
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уса мље но др во,
ту под го ром,
ја ма ти се би сам, де те и брат,
у за гр љај ис пру жам ру ку сто 10
пра зни ни не ба до у не до хват,
из да нак сва ки ми без гне зда је, го.

уса мље но др во,
ту под го ром,
ој, сам у бу ри, сам мој сто ји лик, 15
ти ши не ме не пла ши зад њи кат,
брат мој у но ћи је ме сец са мот ник,
а сун це ми је са пат ник бо гат.

уса мље но др во,
ту под го ром, 20
ја увис стре мим до ле по та свих,
гле да ју ћи у зве зда то пли жар,
ја са мот ник сам не ве сео, тих,
са мо ме се би су жањ и вла дар.
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ТО НЕ СЕ ЛИ ШКАР

И тако си сад пред нама!
Дру гу Ђу ру Са ла ју по во дом 65-го ди шњи це ро ђе ња  
упу тио је књи жев ник То не Се ли шкар пе сму-че стит ку  
(ори ги нал на сло ве нач ком об ја вљен у „Де лав ској  
енот но сти“, од 9. апри ла о. г.)

Жи во та тво га сто ји пре да мном књи га жи ва,
пу та њу пра тим ти сва ку, сто пу и пу то каз,
кад ре чи ма си и ру ком ки дао ми шље ња кри ва,
из два јао из за блу да рад ни ку исти не млаз.

кад ки њио те је мај стор, ср ча ност је зре ла, 5
и пат ње ше грт ске су ти ство ри ле чвр сту пест;
а ка да је у штрај ку ра сла го ми ла вре ла,
про ле тер ска ти жар ка у ср цу ја ча ла свест.

про же ло ти се ср це свим што мо ри чо ве ка,
ти ли це мер ним си с ли ца ба цо ма ску на тле; 10
кроз го ми ле се вио ко сил на плод на ре ка,
твој по клич бор бен кроз ко вач ни це зво ни све.

на про зо ру там нич ком гво зде ни крст и ре за,
под не бом ла ста сло бод на... ој, та мо ће мо, ој!
Зар ов де ко од ба јо не та жан дар ског пре за! 15
Ми сун це ће мо с не ба под кров ски ну ти свој!

Сад чо век си зрео, бо рац! Хо ће ли до ве сти
до сми ре ња ме ђу љу ди ма пре се да тво ја влас?
Већ че сто смо се на шли на за јед нич кој це сти,
а на ово ми уз вра ћа твој бун тов нич ки глас:  20

Сми ре ња не ма! Зар не ви диш бу не и ди ма“
Ту пу шка ма се би ју, та мо за те жу лук!
ко сме скр сти ти ру ке, до год на зе мљи има
про ждр љи ва ца и бед них, и бу не се ди же хук!

(Го ди не 1889, 10. апри ла,  
ро ђен је друг Ђу ро Са лај)

Седмо ро рођених
Рас пу кле се ко ли бе и гле дао сам
ле пе ча со ве и гро зне:
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кад је за чет био пр ви син,
од ла зи ла је ма ти у див ни свет
под др во цве та ло успа ван ке пе ва ти си ну. 5

кад је до био бра цу пр ви син,
од ра до сти се отац на пио
и сво јој же ни за хвал но по ми ло вао ли це.

кад је за пла као тре ћи син,
до пу зио је из не зна них ду би на 10
ма ли цр вић у ње но ср це.

кад се ро дио че твр ти крик,
био је отац ко бо ле сник гу бав
кр ва вим жу ље ви ма по кри вен.
– – – – – – – – – – – – –
кад је био за чет сед ми син, 15
про клео га је отац пи ја нац.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Гле дам и бро јим и не мо гу
сед мо ро ро ђе них пре бро ја ти.

над убо ге и по ср ну ле над не ла се глад.
под су мор ни ма по нор зи ја, 20
пред лу да ци ма се ви је пра зан друм
у жи вот пра зан,

Жа ло сно сам по гле дао Хри ста на клеч ци:
о, Хри сте, кад ће то ве ли ко вре ме
да ма ти при сва ком ро ђе њу по ђе у див ни свет 25
под др во цве та ло успа ван ке пе ва ти си ну? –

Распевани ру дари
Све тиљ ке го ре по бр ди ма, пра ве све тле се стри це,
као да су се зве зде спу сти ле у тај цр ни крај;
там не ку ће спа ва ју и дре ма ју твор ни це
под та ла са вим по кри ва чем цр не ча ђи.

по не кад пе сме ру да ра у но ћи за дрх те, 5
пе сме пи ја не – и све, ве се ле и ту жне, јед на ке су
и на јед ном су сву да; на про зо ри ма, под та ва ни цом –
нај зад се ма лим кан џи ца ма уко тве у обла ке,

где зво не још дру гу, за тим тре ћу ноћ
међ’ уз да си ма мр ша вих си ро та и по ро ди ља што

            кр ва ве. 10
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међ’ дрх та ји ма очај них удо ва и по цр не лих де во ја ка
као на стра да лих мор на ра пре жа ло сни до зив.

ко ли ко пу та сам по же лео:
ако је то пе сма, о, рас пе ва ни ру да ри,
не ка би бар жа ло сна би ла! али то и ни је пе сма! 15
То је шу мље ње, са мо бла го шу мље ње
тран сми си ја спро ве де них око ва ших ср ца.

Стаклана
као да сам за шао у па кле не вр то ве с пла ме ним
цве ћем, чи ни ло ми се; кад сам сту пио у ста кла ну:
Сву да упа љен кре мен у бо ка ли ма,
цр ве не сен ке раз ба ца не по ого ре лим зи до ви ма
и жи ви мр тва ци у го лим ко сту ри ма:  5
упа ље ни ста кла ри!

у ста кла на ма цве та пла ме но цве ће
и цр ве на ру жа ра сте и ра сте из те ла у те ло:
Цр но ме стар цу иде пла мен у ли це, у очи,
бе лом мла ди ћу про ди ре жа ре ње у мо зак и крв, 10
ко шча те же не се по ра ђа ју уз бе сно пра ска ње бук ти ња.
упа ље ни ста кла ри,
вр та ри пла ме них цве то ва!

у ста кла на ма цве та ог ње но цве ће и кри стал на ча ша је
цр ве на, цр ве на као ужа ре на крв, 15
и у ча ши је ду ша, зној, дрх тај и крик:

Сву да упа љен кре мен у пла ме ним бо ка ли ма,
пла ме на ми сао бук ти по ди вља ла кроз ого ре ле зи до ве
у злат не дво ре
где моћ ник на пи ја ва ви лон ској блуд ни ци 20
из тих кри стал них су за.

уцве та ли как тус
пи пао сам по там ном та ва ну
и кад сам се је два сна шао
у том чуд ном све ту из у кр шта них гре да, сан ду ка,
кр па, да ске и цре па,
угле дам на дру гом кра ју вра та 5
и за ку цам.
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Ма ли со би чак. Штед њак, по сте ља и сто.
на пу кли зид, сли ка Маг да ле не по кај ни це
без окви ра и ниг де жи ве ду ше.

ка шљем, лу пам о сто, че кам и гле дам 10
у за пи сник: Је ле на Шкр жат –
ах, да, се ћам се, вра тар ми је при чао
о њој да је још мла да и да се

с му шки њем, де, ву ца ра,
про па ла же на, на сра мо ту ку ће, 15
и да по ли ци ја то га не ви ди!

Че кам, али ње не ма.
Тад спа зим крај про зо ра, ко ји сам хтео
отво ри ти, как тус у цве ту.
Два де сет там но цр ве них цве то ва на игла стим

ступ чи ћи ма! 20

као да су се то га тре на рас цве та ли.
по ста вим га на сто и све га ста не не ста ја ти:
на пу кли зи до ви су се из бри са ли и не ка ко сун ча но
би ло је сад у том со бич ку

и та ко при јат но – ах, тã би ло је у свој пр ља вој 25
бе ди два де сет пла ме них цве то ва.

пре да мном је ста ја ла Је ле на Шкр жат
и би ла је ле па и чи ста као цвет.

    Из „Днев ни ка ко ме са ра  
за по пис ста нов ни штва“

Исцепана по пи сница
Још са мо до нај ви шег спра та мо рам,
за тим ћу за вр ши ти у овој ку ћи.
До би ћу још две по пи сни це,
са мо ма ти и ње но де те
ста ну ју на ман сар ди. 5
Ма ти је ско ро још де вој ка. Шва ља је
и на др ве ном мо де лу ви си сви ле на ха љи на
ко ју је пре ко ноћ са ши ла,
и у ду ху гле дам же ну
што ће би ти оде ве на у ту ле по ту. 10

ли це ман сард не ста нар ке је бле до
и по ку хи њи је раз ли вен све чан ми рис све ћа...
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Та јан стве но мир но је као у цр кви.
не где звец ка сит но зво но и гр ли ца
на ор ма ру је ту жно обо ри ла гла ву. 15

Вра та у со бу су ши ром отво ре на
и ме ђу ру жа ма ле жи ње но де те
за тво ре них очи ју.
Мај ка му ми лу је ко вр џа ву ко су
а де те јед на ко ћу ти 20
и ни кад ви ше не ће отво ри ти очи ју.

Дрх та вим пр сти ма сам по це пао по пи сни цу.
   Из „Днев ни ка ко ме са ра  
 за по пис ста нов ни штва“

Тамно цр вени бо жур
по све ћен оцу и мај ци

Му ње су про ле та ле крај про зо ра и бле сци
су осве тља ва ли оца и мај ку ко ји су
у ду бо ком сну ле жа ли по крај ме не.
Сав ра до знао при ди гао сам се на ко ле на
и по гле дао их сво јим је ди ним оком. 5

Там но цр ве ни бо жур се за жа рио над њи ма,
там но цр вен као да је ла ти це по то пио
у крв ср ца – а ко ре ње је до пи ра ло у ње го во
и ње но ср це.

као ша рен леп тир се 10
мо ја ду ша упи ла у ту там но цр ве ну ру жу
из ко је је ми ри сао стра шно леп жи вот
као још ни кад не за пи са на бај ка – – –

Зми ја се оба ви ла око оца и ма те ре
(ни је то би ла зми ја из Све то га пи сма) 15
и си са ла мле ко и крв за вас на ме ње ну –
а ви сте уми ра ли у мај чи ном на руч ју
као ру жа у пре су хој зе мљи – јер
у ва ше отво ре не кљу но ве па да ле су са мо

         рет ке ка пље
из гад не гу би це – – – 20

Рас пла као сам се при тој стра шно ле пој бај ци.
от крио сам ма те рин ска не дра и пре до бро
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ви део оти ске зим ске гу би це на бе лој ко жи;
от крио сам оцу врат – и за па зио цр не мр ље
на збо ра ној ко жи; 25
при сту пио сам огле да лу и ви део у ње му
свој бле ди лик с бес крв ним усна ма.

Му ње су про ле та ле крај про зо ра, а ја сам пла као
под по кри ва чем због тог пре стра шног са зна ња
ко јим је оди сао ваш там но цр ве ни бо жур. 30

Мој отац
Ди вов ска ло ко мо ти ва ју ри као по бе сне ла по ши на ма
и за ле ће се на уз бр ди цу и гр ми ми мо пе ћи на
и ри че као звер на стр мим оба ла ма ре ка.

Мој отац сто ји на њој и др жи за ру ку ни це и гле да
у пра зни ну што је гу та же ле зо под со бом, 5
и стра шно је леп у том свом ста ву,
у жа ру све тло сти ко ја му уда ра у ли це
из отво ре не пе ћи
и ог њен шлем вар ни ца му ви тла над гла вом
па су ло ко мо ти ва и он као ја хач 10
ко ји је зди у за жа ре ном обла ку.

кад сам био де те, стао бих крај пру ге
и ма хао му у по здрав кад ми мо ме не ми не,
а он би ми ба цио ог њен по љу бац
и пре ла зио би ми ли он ки ло ме та ра 15
и ми слио на ме не.

Сад сам ја чо век, а мој отац је ста рац.
осам де сет го ди на.
а још је увек ко вач и ку је гво жђе!
И док се ди мо у вр ту, он сав ча ђав 20
и че ли чан и ма ло по гр бљен при ча ми
и мек је као су за и још увек ва трен
као пећ.

То ни је пра во, мој си не!

Ја знам и врео сам као упор ност
ње го вих ре чи и све ми је ја сно:  25
ми ли он ки ло ме та ра је ушло у ње го ву мла дост,
ми ли он ло па та угља је пе кло ње го ву крв
и осмо ро де це је це ли вао.
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То ни је пра во, мој си не!

Гле да мо се у очи као та да кад је 
ју рио ми мо ме не у жа ру као не бе ски ја хач
и не чу ве но гор ка пу ко ти на пр ска у на ма
док оба зна мо:
Ста ја ћу крај пру ге, а он се не ће ви ше
вра ти ти. 

лице у јутар њој светлости
кроз пр ве зра ке ју тар ње све тло сти
ви део сам тво је ли це.
не ко је по ла ко, по ла ко ски дао за сто ре но ћи.
Бес крај но ћу та ње је ле жа ло у бу ђе њу
као да су зе мља, све шу ме, 
ве тар и биљ ке ослу шну ли
та јан стве ну пе сму ус плам те лих ср ца ко ја су се скло ни ла 
под плашт но ћи и ћу та ња.

ка ко је бес ко нач но леп лик у ју тар њој све тло сти!
Сав об ујм љен де ви чан ским сја јем 
као са ма је исти на,
и сав жи вот но ћи у ње му је са др жан:
све што чо век ми сли, са ња –
све, све је на цр та но и очи го во ре и уста
и сва ки осмех је пе сма ко ју је ноћ пи са ла 
кроз твој жи вот.
И та ко би се веч но на ги њао над твој лик
да ми је да но!
о, да ми је да но!
Све ви ше то нем у сил не же ље – би ти вар ва рин! 
Би ти вар ва рин!
Јед ним је ди ним жи во тињ ским кри ком
по га зи ти све те пе сме,
све те ре чи, ре чи, ре чи,
ди ћи тај лик на сво је го ло ра ме 
и од не ти га на сред сте пе
ме ђу кур ја ке и ја стре бе
и ле жа ти крај ње га на зе мљи
као два се ме на ди вљих ру жа
ко је је ве тар по сте пи раз ве јао. 30
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АН ТОН ВОД НИК

Сећање
у ла кој мо дри ни
искрим се
на злат ном ја сту ку
ве чер њег сун ца.

Ср це ко во де млаз 5
зво ни у ти ши ни.

о, ска кав ци у тра ви,
што са зри кав ци ма зу ји из тла,
као вас гле дам за чу ђе ним
деч јим очи ма 10
као ко ње про зрач но зе ле не
с не ви дљи вим ја ха чи ма.

Сун ча не ру же по бре зи ма
вер но су се окре ну ле
ка ти хом осо ју. 15

уга си ће се бр зо
пр ве кре сни це и ро се.

Сту ден ци у по мр чи ни
хлад ни су ко мр тве ри бе.

Тво је пр си, о пре дра га, 20
као гр ли це су то пле!

у та ми за гр ли ћеш ме –
на ог њи шту
по след ња ће жи шка
ко на жр тве ни ку ти ња ти 25
и чак у сну зра чи ти те би...

Девојка с цветом
ако усред да на у сно ви ма уз дах неш:
ме се чи на –
и за чу је те де вој ка у хо ду,
из бе лих ру ку цвет ће јој ис па сти,
та ко ће јој бур но ср це за дрх та ти. 5
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За спа ће и у ле пом сну
ру ке ће по ди ћи као све ште ни ца...
а ти ћеш са ња ти ду го, ду го
ка ко из бе лих ру ку
ис пао јој је цвет. 10

Јеца јући звуци
Мо је ру ке рас пла ка не
на тво је жа ло сне ми ри шу ко се...
ућу та ла се сви ра ла рас пе ва на,
са мо ру же још не где ми ри шу...

Где је од јек нуо зво на глас? 5
као да је у та ми за је ча ло...
Сто ти ну бра ће с љу том ра ном у ср цу
под ту ђим не бом је ни чи це па ло.

Чуд но зе мља си ја као да већ ни је на ша.
у да ле ким обла ци ма је ца све тлост... 10
ка ко је чуд на мо ја со ба –
у да ле ким обла ци ма је ца све тлост.

ко ме смо ср це пре да ли?
Где нам је, ра ње ни ма, дом?
не где нас че ка на ша ма ти, 15
у ру ка ма јој треп ти све ћа...

уми ре мо ли у са мот ној до ли ни?
До нас не до пи ре уте шни длан се ста ра...
И ко зна куд иде гор ко леп ан ђео,
сјај пла ве ти у ру ху но се ћи. 20

не ко се убо го осмех нуо,
при ти снуо усна ма сви ра лу –
и од мах је не у те шно за пла као,
мо ле ћи к не ви дљи вим но га ма пао...

Тужба
Ја сам пра зан, пре та ман,
не ви дљив Бо гу и ства ри ма,
сви ма је пре да ле ко до ме не
као да сам слеп и нем.



________    Десанка Максимовић   ________

458

Мо ја мо ли тва је пти ца 5
усред хлад них олу ја
ко ја ра ње на тра жи
твој злат ни кров.

Мо ја мо ли тва је ва тра
на за пу ште ном ог њи шту, 10
плач за бо ра вљен у та ми
иза за тво ре них вра та.

Мо ја мо ли тва је снег
што па да на го ле гра не,
цве ће ко је па да 15
на мо је умор не ру ке.

не ка ми рукû не оква си
ви ше су за тво јих очи ју –
ја сам пра зан, пре та ман,
ја сам са мо ве тар сред но ћи. 20

про лећ на пе сма
не ке но ћи – као да је сре бр на пти ца
пре ле те ла мрак сво до ва –
трг ну ће нас шум по то ка,
међ’ вр ба ма и јо ва ма
што хи та ју с ве тром и обла ци ма 5
у све тли ји но ви свет – –

као да не мо же мо ве ро ва ти
по ла ко ће мо отво ри ти очи
и осмех ну ти се
ко за гр ље ни у дав ном сну. 10

Са ма ће се отво ри ти вра та,
као што се отво ре су жњи ма:
пред на ма ће би ти шу ме и ли ва де
и ста ра то по ла иза се ла...

по че ће мо ти хо пе ва ти 15
и ићи као де ца на пред и на пред
пре ко по ља, вр то ва и се но ко са,
та да – пред на ма ће за све тле ти
ми ри сни снег с цвет них гра на – –
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про ле ће у гро бу
Док ду бо ко, там но спа вам,
од са мих све тлих сно ва го рим...
у дав ним зву ци ма ор гу ља, ви о ли на
про ле ће до ла зи к ме ни
као дра го се ћа ње ко је пе че. 5

ле жим у зе мљи вла жној, цр ној,
као де те у шум ској ма хо ви ни
ко је у не зна ном, слат ком стра ху
ослу шку је да ле ки шум до ли на...
ах, сви из во ри скри ве ни и сре бр ни 10
зво не ми из ду би на.

Жу ри, жу ри, жу ри ми се, про ле ће,
по хи тај, до ђи као па сти ри ца
ко ју је ва три до те ра ла пр ва сту ден,
од мо га вре лог до зи ва 15
збу ње на као пти ца
што те шко ле ти пре ко по но ра.

До ју ри, про ле ће, као де вој че мла до
што с ма гли ца ма око ра ме на
игра сред злат них зи до ва ју тра 20
и но си у ру ка ма ва трен плод,
а не ви ди га као да је сле па.
о, ти мо ја да ле ка, ле па мла до сти!

Ве три, за шу ми те,
за ми ри ши те, ке сте ни, ли пе, 25
дра ге, слат ке пти це, пре ле ти те
пре ко мог са мот ног ле жа ја,
ах, све што имам
те цр не зе мље је пре гршт...

од са мих све тлих сно ва го рим 30
а ипак, дра га, чи ни ми се
да ми глас
ни ко га ви ше не ће сти ћи.

Зашто се вра ћам
За што се увек у сно ви ма вра ћам
у се ло за ви чај но кад ве че го ри
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у да љи ни, кад се отва ра
као злат не две ри –
кад на сред се ла ми ри ше дим, 5
кад у мра ку во да жу бо ри,
кад се у др ве ћу ве тар сти ша
и цве ће тре ша ња
на пут ми ве је...

За што се увек у сно ви ма вра ћам 10
за ви чај ним по љи ма ку да спро ле ћа
са свих стра на ве тро ви сти жу,
ша то ре ви шње ве ра за пи њу –
иза ја бла на на мо кре ли ва де
са див ним ру жа ма ко је ме у ср цу ти ште 15
као осме си жа ло сних ан ђе ла –
мо дрим из во ри ма
у ко ји ма се
не за бо рав но обла ци огле да ју.

За што се опет у сно ви ма вра ћам 20
до ма ћем дво ри шту, ме ђу жит ни це и ста је.
где мар ва ода но ди ше у та ми –
за тим се као кри шом
ста вим у ваш не ми круг,
де до ви мр тви. Ис пре гли сте ко ње и во ло ве 25
и сред не ке је се ње но ћи
по ста ја ли све те жи и те жи
и као плод ле гли
у бож је оста ве и по дру ме – –

као зр но
Спу сти ли смо ве сло –
мо же нас за не ти
у мо дру стру ју но ћи
ко ја, све све тли ја,
ври ис под злат них хри ди. 5

као сен ке там ни мо
у за ли ву ве че ра
са пр вом зве здом у оку.
по след њи сун ца цвет
као би сер 10
жа ри нам се у дла ни ма.
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С ру ком над че лом
гле да мо у зе мљу да на
ко ји над на ма до го ре ва,
жур не обла ке оба сја ва, 15
бо ји их ма ком, раз лич ком,
зим зе ле ном и љу ти ћем,
на ше га ср ца је згри цом...
Мо жда смо још дав но не кад
у тр бу ша стим чу но ви ма 20
цве ћа, пло до ва, ви на пу ни
као сва то ви се во зи ли овуд,
про са ња ли про ле ће и зи му
и ду гин сјај –

Док ду бље још у сре бр не та ме 25
не стр пљи во нас но се је дра –
мо жда је руј ни леп тир
ра за пео про зир на кри ла? –
све тли ве тар, наш вер ни кр мар,
по не кад их ла га но окре не, 30
да у да љи ни го ра као ол тар
за си ја у зве зда ном све тлу ца њу.

као у по лу сну
про бле сне у на ма се ћа ње...
под злат ним мо сто ви ма 35
Млеч ног пу та,
Вла ши ћа, ма гли на,
наг не мо се над без дан
ду би на ја сних –
на јед ном 40
без сно ва и бо ло ва.
у том кри стал ном тре ну
ти хо, пре ти хо зри мо
као зр но у кла су,
као плод 45
под по ја сом труд не же не...

на све тлом пра гу
куд год идеш, свуд ти се отва ра
пре чуд но знан, дра ги пут
до по след њег ве че ра што се жа ри
где у рас тре си тој зе мљи спи твој род.
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на род ном, то плу пра гу 5
ко умо ран пут ник из ту ђи не
ћут ке за ста неш као у сну –
пра зних ру ку, без да ро ва.

Ишао си, с то бом су ишли ми ли сно ви
кроз ду би не и мо дри не 10
ко је су те све га ра жа ри ле,
кроз дав не хра мо ве
чи је сли ке
као му ња су те осле пљи ва ле
и је два кад 15
оба зро си се за со бом...

Из не на да
зе мља ти за ми ри ше
па ослу шнеш ве тар
што кроз све вр то ве 20
из да љи не шу ми – –

као ста ра ра на
љу бав те за ти шти:
ни ко га не маш ви ше...
Ме ђу де те ли ну и хељ ду 25
кри шом се вра ти,
по бо жно се бли жи
бу на ру сред се ла
и ти хо са че кај
да се по со ба ма све тлост упа ли. 30

на ру бу шу ме
тад ће се за у ста ви ти ср не –
сред по ља
пр ва ће се зве зда уга си ти.
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ВИ ДА ТА У ФЕР

Вече
Већ дах гли ци ни ја пу ни зрак,
и све ни же се зе мљи сли ва,
и мек је као сив облак.

Још ти ши је ње гов ко рак,
у цвет но жбу ње ду бље се же 5
и за ви ја га у ме ки мрак.

За ве ја ва ко ли би кров,
ти хо на цр ну гру ду ле же,
зво не ћи као сре брн зов.

Још там ни ја је ње му моћ, 10
у сан се спу шта си ва њи ва,
на зе мљу сту па мај ска ноћ.

Смех
Ме сец је ра суо свој зе ле ни смех.
Вр ба се до во де са гну ла.
у уском тор њу је за пла ка ла брон за.
Ста ри ча сов ник је по ноћ из био.

Са ша лом ко ји је ср као ми рис нар ци са 5
по тај но сам у врт про лећ ни сту пи ла.
ла до леж је об вио но ге ду гих сто ло ва,
ди вља ло за је огра ду са кри ла.

по за ди су го ре као те шке мр ље
пи ле кра ји чак ле де на не ба; 10
бле да ноћ је ти хо, све ти ше
тка ла ста зу до мо га ср ца.

презрено пи смо
Зби ља не знам
за што сам му пи са ла;
на ср цу ми је сад та ко те шко.
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кад бих мо гла,
гор ко бих за пла ка ла, 5
до бро скри ла ра ње ну ру ку.

у ав гу сту сам у не де љу пи са ла,
го ре ле су ми жа ло сне очи
и три пут за тим сам пи смо про чи та ла,
и со бом га но си ла три ду га да на. 10

Мра зов че мој,
сад смо са ми оста ли.
Са мо ти знаш ка ко ми је те шко.
Зби ља не знам
за што сам му пи са ла, 15
за што сад но сим ра ње ну ру ку.

Хељда
крај њи ве идем где се хељ да рас цве та ва,
огр ће ме, не мо гу из ње ни куд,
та ла си не жних ста бљи ка су као сан,
у сре бр но ру жи ча сто мо ре сам за ро бље на.

Вр шчи ћи се пре ли ва ју у стру је, 5
са ги ба ју се не пре ста но.
кад ве тар пљу сне у њих сва ки пут,
за љу ља као та ла се све цве то ве.

За лу там у сво јих ми сли сре бро,
до так не ме се сав ми ри сни сјај. 10
Сре бр но мо ре, скриј ме у се бе, скриј,
у ср цу мо ме бо ло ве убла жи!

па у ци
Ду го но ги па у ци тка ју мре же
и гле да ју бо дљи ка вим очи ма.
С уби лач ким на го ном јур ну из за се де,
док им се по глед на жр тви уко чи.

Са бла сно гра бе што ко ји до хва ти, 5
ухва ће ни плен им ни кад не умак не.
у бор би сва ка жр тва им под ле же,
до крај че је, иср чу јој крв.
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Што би смо он да стре пе ли за тре нут ке,
тр пе ли му ке жа ло сних љу ди, 10
ис ка ли се би уте хе и љу ба ви?

не ви дљи ви па ук пре де и вре ба.
пре не го што бу де мо сав јад ис ку си ли,
јур ну ће из не на да и умо ри ти нас.
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СРЕЧ КО КО СО ВЕЛ

Балада
у је се ње ти хо вре ме
до ле ти дрозд
на крас.

на по љу
већ ни ко га не ма, 5
са мо она
пре ко про план ка
ле ти.
И са мо ло вац
њу го ни... 10

пу цањ у ти ши ну;
та нак млаз кр ви;
Дрозд се
сру ши, сру ши.

Ветар
Ве тар се за у ста вио пред вра ти ма;
пра зно, мир но; све спа ва.
Са мо ве тар не мо же за спа ти
у по ноћ.

Са мо цр ни ки па рис још шу ми, 5
на бе лом гро бу ан ђео кле чи;
у по лу мра ку там не ку ће
усред кра шког се ла.

Мир но све: из ме ђу жи во та и смр ти
са мо јед но др во на про план ку шу ми; 10
пу тем не ко иде ду ше са тр ве не,
као да му у онај свет гле да ју очи.

Старица крај села
Глад на де ца ле же на се ну,
бу ра ви тла кроз про зор че
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под ни ским, си вим че лом ку ће –
ноћ је по кри ла рав ни цу.

Ма ли са ња: кром пи рић, 5
не је дан – пу на зде ла. –
Ти хо ко ра ча крај там ног се ла
ис це па на, се до ко са Бе да.

Дру ги са ња: кром пи рић нео љу штен
огре ја ће ру чи це хлад не. – 10
Мир но ко ра ча иза ку ћа
и тек се ле де но на сме је.

Тре ћи, че твр ти и пе ти, и сви –
хи ља ду и ви ше – не мо гу да спа вам.
ни че га не мам и опет ми слим:  15
све, о, све бих вам мо рао да ти!

Бо рови
Бо ро ви, бо ро ви у мир ној гро зи,
бо ро ви, бо ро ви у не мој гро зи,
бо ро ви, бо ро ви, бо ро ви!

Бо ро ви, бо ро ви, там ни бо ро ви,
као стра жа ри над го ром, 5
пре ко ка ме ни та про план ка
те шко, умор но шап ћу.

кад се ту жна ду ша наг не
у ја сној но ћи врх пла ни на,
при та је не чу јем зву ке 10
и не мо гу да за спим ви ше.

„умор но усну ли бо ро ви,
да ли ми уми ру бра ћа,
да ли ми уми ре ма ти,
да ли ме мој отац зо ве?“ 15

Без од го во ра шу ме
као у умор ним, уби је ним сни ма,
као да ми уми ре ма ти,
као да ме мој отац зо ве,
као да су ми бра ћа бол на. 20
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Вече под црвеним пру дом
Гу сто га мра ка мо дре за ве се
дрх те ћи се спу шта ју са не ба;
ућу та ли се бо ро ви за тре ну так
као што пут ник за ста не сред по ља.

За бро дом се ти хо се ло смра чи ло 5
и ожи ве ле стр ме ста зе;
ду би на под пру дом је за ми ри са ла
од зе мље. Зво ник на бр ду ћу ти.

Там ни обри си, по тму ли ко ра ци,
ко сци си ла зе низ гли но ви ти пут; 10
мар ва те шка се на ба ра ма на па ја,
освр ће се кад за чу је му кли то пот.

То по ле шу ме и по ви ја ју кру не,
као у си вим уз гла вљи ма зве зда бле сне;
ко шчев ко рак, мар ва уто не у та му, 15
иза те шког обла ка се ме сец за жа ри.

Сав крас је мек – као да је ца –
из ка пе ле све тлост и глас ор гу ља пло ви;
трен – и као ис ки да но ли це
за не ми у ме се чи ни ка ме на пу сти ња. 20

Др веће у до лини
Ја, ви хор, но ћас ћу вас са тр ти
кад до ђе про ле ће на мо јим кри ли ма,
бе сне ћу кроз по ље и кроз го ру
и сла ви ти ди вљу сло бо ду и ни ца ње.

И ло ми ћу кру не и цве ће бра ти 5
ко је се не бу де скри ва ло у пу пољ ци ма,
те ће сок ко ји се у њи ма пре ли вао
шум но по те ћи кроз до ли ну.

– Ја сам ма ло, ма ло др во,
кад ве тар до ђе, игра се са мном, 10
и ако, ви хо ре, у бој ме по зо веш,
ка ко да се бо рим – ка ко? –

Ви хор пла ви по ља и шу ме –
ка ко, ка ко ти је, ма ло др во? –
Сло бод но је ру ке ра ши ри ло др во 15
и ра сте с ви хо ром до не бе са.
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Со нет смрти
И све је ни шта. Те со мот ске очи
као ту га су за гле да на у про стор су ри,
њи хов там ни сјај про ди ре у ти ши ну
као звук што се у шу мо ру из гу би.

Те ти хе, цр не, со мот ске очи 5
там ним сво јим бле ском ми и ми ли ном
љу бе ову си ву ту гу
што ми ду шу сва ки дан све ви ше гу ши.

Те ти хе, цр не, со мот ске очи
као цр но су со мот ско не бо 10
над оштром ра ном кра са ра за пе то,
као све тлост су што ду шу сми ру је;
кад се уга си над пре де лом ис ки да ним,
у ме ку та му ду ша уто не.

кра так је живот
Стра шно је но си ти у ср цу смрт
па ипак, дра га, те бе љу би ти;
ах, дра га, хај де да све за бо ра ви мо,
те шко жи ви ко је са тр вен!

ако је свет та ман, су ров и та ман, 5
зар ће нас кло ну лост од ње га са чу ва ти?
ах, за сме ја ћу се кад бу де нај те же,
мах нит ће би ти тај смех, пи јан од бо ла.

Ви но ће кр ва ви ти из ча ше
и ви ном бо ла ћу ти на здра ви ти: 10
кра так је наш жи вот, дра га,
ко би ту жио за њим и љу тио се?
Са мо тај ко га још не по зна је,
са мо тај ће се од бо ла са ви ја ти.

Сред ноћи
Сред но ћи кад бо ро ви шу ме,
кад се др ве ће из сно ва про бу ди,
кад ве тар иде пре ко по ља,
про бу ди се мо је ср це.
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Ме ђу ме се чи ном по ље се све тлу ца 5
то по ла, ја блан и ја си ка
ти хо ша пу ћу пре ко по ља
с не ким с дру ге стра не све та.

Со би це веч но сти све су отво ре не,
ду ше на ше ни су кло ну ле ви ше, 10
злат ни от сја ји до ла зе к на ма,
осе ћаш да ни си ви ше сам!

ла бу до ва пе сма
Ти хо је са вио свој бе ли врат
у лу ку над во дом,
у во ди жбу ње, то рањ и за мак,
за тво рио је око.

И сред је зе ра ни је мо гао уто ну ти, 5
то је стра шан удес био,
жи ве ти, тр пе ти, гле да ти стал но у раз би је ни
свој лик.

у ту гу ко ја не про ла зи ни ка да, ни ка да,
и као у огле да ло во да 10
у се бе стал но гле да ти (жи ве ти про тив сво је во ље)
са бо лом усред ср ца.

пред смрт ни ца
Сви ће по сти ћи свој циљ,
са мо га ја не ћу по сти ћи...
пун ва тре, пун сна ге
не ис тро шен ћу у веч ни мир ле ћи.

Ва тра ће ме пе ћи у пр си ма 5
и не ће ме мо ћи из го ре ти,
не у мо рен спа вао бих ра до
та да, и не ћу мо ћи спа ва ти.

ни си ти
ни си ти тај што ће свет за у зе ти
и ти хо се сто пи ти ујед но с вре ме ном,
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на пук нуо ћеш че зну ти,
раз го рео, у бо лу, хра па ва гла са.

као што крас, док ве тар још врео 5
ужи же те бо ро ве шу ме,
про же же та му – и твој ко рак
уза луд иде да тра жи мир у по мр чи ни.

ни си ти тај ко ји ћеш је за гр ли ти
кад ноћ там на бу де па ла на њу, 10
ти ћеш са ња ти и че зну ти
и смрт ће ти оте ти сно ве.

Само једна је гроза
Са мо јед на је гро за, та гро за је би ти
усред ха о са, усред но ћи,
тра жи ти из ла за и слу ти ти
да спа са не ма и не ма.

по не кад се ме ђу ра ње не сте не 5
ти хо раз ли је злат на све тлост
зо ре – ишао би да ље,
а већ осе ћаш да си уби јен.

као да се зо ра озле ди
ка да раз гр не свој вео, 10
ка да раз ли је ус плам те ле сла по ве
и вик не ти под пла ни ном: уста ни,
гле дај, већ го ре ис ки да не пла ни не! –
Ти их осе ћаш и не ве ру јеш у њих.

али лу ја
Свуд је ти хо про лећ но кли ја ње,
мир на је ка ме ни та при ро да,
а мо ју ду шу гу ра у про паст
ту га у по мр чи ни скри ве на.

по гле дам је: то је сло мље ни вр шак 5
мо је са тр ве не жи вот не сна ге,
али још ду бље је пу на мла дост,
зе ле не стра сти би је пи ле...

Ви дим још ду бље: цр ни рас цеп,
гра ђе ви на по ру ше на у те ме љу; 10
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пи там се: хо ћу ли би ти до вољ но јак
кад се осве стим у бол ном тре нут ку?

о, ка ко бих ра до стао усред тра ва,
др во што осе ћа у со ко ви ма
да до ла зи про ле ће, да би ли ста ло, 15
да би се згу сло у вр хо ви ма.

усред зе ле них ро са као ва трен
тра жим ле по ту, а сва ми је ту ђа,
ва здух је стао, ве тар је ста клен –
па ипак, про ле ће, али лу ја. 20

Вече пред зиму
Ва здух је про зра чан као кри ла
ви ли на ко њи ца,
без вре ме на пра зни на ле гла је на пут
је се њег ве че ра.

на ули ци још са му је нат пис 5
и ја сно цр ве не пла ка те,
кроз та му осен че на при ли ка,
кроз пра зни ну ко ра ци.

про стор је пра зан, ва здух сув,
те жак као да је оло во у не бу; 10
кло нуо је сло бо до љу би ви дух,
као крв па да во да у жле бу.

Ва здух је про зра чан, та ко гле да мр твац.
јој, да ми је сре сти чо ве ка!
Из ти хе пра зни не ра сте ни шта. 15
Во да у жле бу оти че.

про лећ на свир ка
Мо је ср це про го ни свир ка
што нас че ка на цр ве ној оба ли,
чо ве че, о, чо ве че, у све тлој се свир ци
слут ња (бу ду ћи чо век) огле да.

као на остр ви ма, по лу о стр ви ма 5
и на кон ти нен ти ма цр ве ни мо сто ви,
бра ћа из Ин ди је, пер си је, афри ке,
бра ћа ће нам би ти, би ти дру го ви.
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о, пу сти те у мо ре све ла ђе!
нек из ле те сви аеро пла ни! 10
о, не ка за пе ва ју злат не си ре не
у ср це чо ве ка: „Чо ве че, уста ни!“

у сун цу се бли ста ју ба јо не ти.
али гле: и они ће па сти;
мо је ср це про го ни свир ка 15
што нас оче ку је на цр ве ној оба ли.

ек ста за смр ти
Све је ек ста за, ек ста за смр ти!
Злат ни тор ње ви за пад не евро пе,
ку по ле бе ле – (све је ек ста за!)
све то не у же же ну, цр ве ну мо ру;
сун це за ла зи и у ње му се опа ја 5
хи ља ду пу та мр тви европ ски чо век.
– Све је ек ста за, ек ста за смр ти. –

ле па, о, ле па ће би ти смрт евро пе;
као рас ко шна кра љи ца у зла ту
ле ћи ће у мр твач ки сан дук там них сто ле ћа 10
ти хо ће умре ти као кад за тва ра
ста ра кра љи ца злат не очи.
– Све је ек ста за, ек ста за смр ти. –

ах, из обла ка, ве чер ње га (по след њег
ве сни ка ко ји до но си евро пи још све тло сти) 15
ли је крв у мо је умор но ср це,
јој, ни во де већ не ма у евро пи
и ми љу ди пи је мо крв,
крв из ве чер њих слат ких обла ка.
– Све је ек ста за, ек ста за смр ти. – 20

Тек ро ђен већ го риш у ог њу ве че ра,
сва мо ра су цр ве на, сва мо ра
пу на кр ви, сва је зе ра, и во де не ма,
во де не ма да опе ре сво ју кри ви цу,
да опе ре сво је ср це тај чо век, 25
во де не ма да по га си њо ме
– же љу за ти хом, зе ле ном ју тар њом при ро дом.

И све је ве че и ју тра не ће би ти
док не по мре мо ми што но си мо
грех због уми ра ња, док не по мре мо 30
по след њи...
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Јој, у тај пре део, чак у тај зе ле ни,
ро сно зе ле ни пре део, чак у то
сун це ве чер ње, хо ћеш ли за сја ти
же же ним зра ци ма? Чак у тај? 35

Мо ре пла ви зе ле не по ља не,
мо ре ве чер ње кр ви ко ја же же,
и спа са не ма и не ма
док не пад не мо ја и ти,
док не по па да мо ја и сви, 40
док не по мре мо под те жи ном кр ви.

Злат ним зра ци ма си ја ће сун це
на нас, европ ске мр тва це.

* * *

5

10

15

Хладан је, хладан океан,
ако ти је те сно, за га зи у ње га!
До вољ но је ду бо ка хлад на та ма, 
по пи ће тво ју ту гу до дна.

ко си? – Ја! 
Шта је ја? ко је ја?
Ја ћу му уни шти ти ли це,
мо је ли це је та ма,
та ма, та ма,
не та та ма, та ма ср ца 
ко ја до бро чи ни,
она што до пи ре од го ре до го ре, 
од мо ра до мо ра.
Ја не ште дим нај леп ше сно ве,
мој гроб је ши рок, мој гроб је та ман, 
и ко има сво је ли це,
рас трг ну ћу му га ја, оке ан.

Тра ге ди ја на оке а ну, I

* * *
о, на, морнару, те лепе руже, 
те ле пе ру же, пре слат ке ру же, 
о, ти хо лег ни у свој чун,
ле по, ле по ће те сан за не ти.
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отров не су па се не бој, 5
по сле њих од мор је та ко сла дак,
за тво риш очи, за спиш ле по,
за бо ра виш све и оне миш.

о, шта, шта та ви о ли на пе ва,
да ме на оба ли че ка не ко? 10
Гле, ско ро не чу јем ни че га ви ше,
умо ран сам, умо ран; а те ру же
ми ри шу та ко слат ко, слат ко.

 Тра ге ди ја на оке а ну, II

* * *

5

10

15

Бићеш биљка, међу слојем слој
и кроз те бе ће ки пе ти кли ја ње,
би ћеш не ви дљив и не по знат,
би ћеш у дну свих жр тво ва ња.

Мо жда ће ти те сно би ти ка да 
зе мљу осве тли мај,
над то бом ће се све зе ле не ти,
цве та ће све, жи ве ће. –

И ти ћеш би ти уза са ме сло је ве,
зе мљу ће ти очи про си ја ти 
и тво је ће очи ра сти у свет,
над њи ма ис ток и за пад би ће спо је ни.

над зе мљом пла во, пла во не бо
као да све мр тве очи у ње му сја је,
и с ру ком у ру ци не ви дљи ви сви, 
у жи вом ко ра ку мр тви ко рак зво ни.

 Тра ге ди ја на оке а ну, III

* * *
Лаганом водом, тамном водом, 
плови младић мртав и леп, леп 
је, о, леп је његов лик, као да је 
из цвећа устао блед, устао и 
сам процвето у цвет. 5
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Во дом пло ви мр тав чо век млад.

За што се ди гао на во ди тој?
Да ни је до во је вао
сав стра сти бој,
сав људ ски бој 10
и сад не мо же ви ше на дно?
над та му па да там ни Бог.

 Тра ге ди ја на оке а ну, VII

* * *

5

10

15

За двадесет хиљада го дина можда,        
кад устану та острва из тла,
сти ћи ће у пла ни ну с па ли чи цом у ру ци 
ге о лог и ста ће да ис тра жу је.

Тра жи ће пра и скон ске љу де 
и гле да ће упор но ње го ве очи,
али за луд, за луд, за луд
ће се тру ди ти да упо зна оке ан.

Тај оке ан стра хот но отво рен,
по том ци ма жи вот, на ма смрт, 
то ис ку ство, на ва ла и страст,
стра шна про паст за но во ра шће ње.

Ге о лог ће учи ти: упо ред ни сло је ви, 
ту ни ка кве бор бе ни је би ло,
ту је ти хо по кри ло мо ре 
до ли не, по ља и пла ни не.

 Тра ге ди ја на оке а ну, VI II

* * *

5

Четири веслача иду у ноћ,
у ноћ иду, стра шно пе ва ју
и би ју ве сли ма у та лас там ни 
и ви чу: До ђи, до ђи, кра љу!

Че ти ри ве сла ча иду кроз ноћ: 
До ђи у по моћ, ви чу га,
или осло бо ди у евро пи нас, 
или нас у стра хо ту по то пи!
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али спа со но сне зве зде не ма,
у њи ним очи ма већ очи ју не ма, 10
у њи ним очи ма са мо још ва тра го ри,
уби ја и у смрт го ни љу де.

Че ти ри ве сла ча иду у ноћ,
у ноћ иду, стра шно пе ва ју
и би ју, зо ву га уза луд. 15
Тих је над мр тви ма оке ан.

 Тра ге ди ја на оке а ну, IX
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ЕДВАРД КОЦ БЕК

ноћ се ћања
Бос као не кад сту пам
из род но га до ма на ти хи трем
по но ћи, док је ме се чи на
још ко са, и уз др жа вам дах.
Зе ле но сно ва ње је сре бром за ли ве но, 5
под ћи ли бар не та ме пла штом.
Све је као не кад,
за тај ну сам про бу ђен
и си гу ран ко ме се чар.
кроз мрак огром ни слу шам 10
та ла се веч но га тра ја ња
и стра сни шум жу бо ре ња сно ва.
у тре ну ево ме на дав на шњем мо ру
и на јед ном сто јим пред до мом
ко вер ни кр ма нош на кро ву ла ђе 15
и ви ше не мо гу с ње.
И већ пу ту јем њом и рас ко ра чен
обе ма ру ка ма упра вљам кр ми лом,
ја усу чем га, оно по слу ша сме ста:
кад за чу јем ла хо ре у воћ ња ку, 20
за о кре нем на ле во, и ру зма ри на жбун
за ни ше се, а кад за шу ми под бр дом
где ноћ ти че око ми ту шу му,
обр нем на ле во, да бих пре секô та ла се,
а кад ви со ки орах над ку ћом 25
од јед ном спла сне као там но је дро
и ла ђа ча сом по то не у пли му
и стре се се, зи до ви ста ри за шкри пе
и кроз про зо рак за чу јем
уз дах ка пе та на ста ра, 30
оца свог у сну.

* * *
на прозору се играју два голуба,
за тим од ле те под ке сте ње.
И кад се у зра ку осун ча ни по ве та рац сти ша, 
за си ја во да сред ува ли ца.
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Predméti tiho kličejo spremljávce 5
кри ла ша пу ћу у ја ти ма.
Љу ља шка се увек све ви ше за у ста вља,
не знам се ви ше са со бом игра ти.

* * *

5

10

15

ноћас истеже дрвеће своје гране,
у олу ји не ко мре жа сте сен ке се је.
у шŷму др ве ћа скри ве ни Бог ју ри, 
бе жим, бе жим да ме не стиг не.

по свој до ли ни та ман мрак се спу шта, 
већ ме до хва та ло вац са зам ка ма. 
Већ то пли кри ци ври ште иза ме не, 
сад ши рим на му чен ра ну сво га ср ца.

по ход на ра ста кроз по ље и шу му, 
сву да ме пра те го ни ча го ми ле, 
у пре се ку све тлом па дам у очи,
ка ко сва зе мља ми ри ше сад, ми ри ше.

у шŷму др ве ћа скри ве ни Бог ју ри, 
но ћас смо ро бо ви ње го ви ми сви. 
Из ку ће у гај, из га ја опет на траг, 
сву да је кру же ње од пам ти ве ка.

* * *

5

10

Жене иду с поља и између њива се
пе њу на бр до. у пра зном се ве че ру
ми чу, као ста до мар ве, и ши ре
но здр ве. кад се бли же шу ми, на јед ном 
за пе ва ју раз ву че ну пе сму као мом ци, 
и кад нај зад њи хов отег ну ти
глас сна жно се за тег не и сме ста ућу ти, 
чи ни се да чу је мо на ли ва ди њи не бо се 
сто пе као по тму лу уса мље ност.

по сви ма је се њим бо га зи ма иду же не 
с по сла, њи но пе ва ње од је ку је по шу ма ма, 
и гор ку зе мљу бих ста вљао у уста од ту ге 
док их слу шам.
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* * *

5

10

у тамном простору две свеће горе, 
позно зеленило увело мирише,
дуг чо век под бе лим чар ша вом ле жи, 
кра је ви но гу цр но му се по ма ља ју.

Тврд, улег нут, до кра ја упо ран, 
очи је уву као у свој сан,
не по кре тан је сад и не по знат,
ста ре зи ди не се ћут ке спа ја ју.

Сун це, ста ра играч ка, ма лак са ва, 
уве че ће се у ме сец пре ли ти, 
зе мљу про бу ди ти из све тлог спа ва ња. 
Та да ће мр твац отво ри ти очи.

 Пе сми це, V

* * *

5

10

15

Светиљке горе, сад ћу ступити
под зе мљу где по чи њу
на ши зву ци, не мо гу без њих
и без њи хо ве ди вље то пло те.

Већ се дим ме ђу ва ма где је 
нај те шње, око вра та смо се
за гр ли ли, све тлост се њи ше, не ко
го во ри и сви ду бо ко дах ће мо.

Зи до ви су пу ни зна ко ва, чак
јед но о ки их ви де, у мут ном 
сви смо на прег ну ти, на ра ме ни ма нам 
ле жи бре ме, уско ро ће мо за ур ла ти.

Још ма ло вре ме на ће мо про си па ти ви но 
и бро ди ти по там ном че ка њу,
за тим ће не ко уда ри ти по све тиљ ци 
и под зем ни буб ње ви ће за буб ња ти.
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МИ ЛЕ КЛОП ЧИЧ

Мери се пред ставља
Ти од већ ни кад не пи тај.
у Де тро и ту жи вим, 14 имам про ле ћа,
и зо вем се Ме ри. ако се до бро се ћам,
крај Са ве не где ме не ма ти по ви.
Туђ и да лек је то за ме не крај, 5
а ти га ипак та ко не ка ко зо ви.

кад би сте хте ли да ре чем још што,
по ме ла бих се, при зна јем.
Свој дом от кад смо на пу сти ли,
ми де ца смо га за бо ра ви ли. 10
ка кав је био, не знам вам то,
ја не по зна јем зе мље те.

а ма ти при ча бе ше то леп крај,
да ку ћа нам је би ла у до ли ни,
сред на се ља ма лог под го ром. 15
на па ди ни пу но сун ча них њи ва,
на во ди ноћ и дан мле ли су мли ни
и хук се чуо и ве ја ње мли ва.

За ма лим ок ном цве та ло је цве ће:
во де ни ке, ка рам фи ли, му че ни це. 20
крај ку ће у вр ту око па не ле је,
на њи ма ру же, шим шир и бо жу ри.
Из да ле ка већ ми рис ре зе де ве је,
а са цве та на цвет жур но пче ла по ле ће.

пре ма ло са мо би ло нам је по ље, 25
и отац пре ко мо ра оде чак.
кад сти же пи смо: „... и то да се зна,
у аме ри ци је не што ма ло бо ље...“,
про да ли смо и по шли за њим.

отад про ђе мно го го ди на. 30
И још: Ма ти по не кад за ша пу ће:
„Шта ми слиш, сто ји ли још та мо млин
и под бр дом зи до ви на ше ку ће?“
а отац мрк ни шта не ве ли.
Би ла сам Ма ри ца. То га се још се ћам, 35
а сад се зо вем Су стер сич Ме ри.
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Ма ти ми пише
Дра ги,
ка ко то да већ ви ше ме се ци ћу тиш?
Ја сам у ми сли ма с то бом сва ки дан,
сва ки дан на пра гу ту жна сто јим
и на дам се: сад ће сти ћи пи смо. 5
а у на шу ку ћу пи смо но ше не ма.
За тво рим се у со бу па кри шом је цам.
Ре ци, је смо ли још сво ји или ни смо?
И, ако жи виш, де те, ка ко жи виш?

не кад си се мно го леп ше по на шао пре ма ме ни. 10
ако би оти шао не куд са мо на дан,
већ си до пи сни цу са сли ком ку ћи слао.
Та ко си до бар та да био, љу ба зан,
чак сам у шет њу сме ла с то бом.
Сад, кад нам је ку ћа мир на и пра зна 15
отац ћу ти као што је увек ћу тао –
сад и до пи сни цу че кам уза луд.

не кад си био де те и бо јао се.
Та ко ми је као да је то би ло ју че
и да ни сам има ла ни ка квих бри га. 20
от кад си оти шао, све сам у бри зи за те бе.
Са мо за те бе стре пим свуд и увек
от ка ко та ко ве ли ки по стао си, си не,
от ка ко не ве ру јеш у бо га и грех.
Сад ми се ср це за те бе бо ји. 25

кад си оти шао, обе ћао си ми
да ћеш оста ти увек исти пре ма на ма,
И кад год бих те се са мо се ти ла,
на да ла сам се: сад ско ро ће до ћи вре ме.
сад је чи тав чо век и уско ро ће се оже ни ти. 30
а ти као на мер но ср љаш у про паст:
ју че су жан дар ми пи та ли за те бе –
за бо га ми ло га, шта то тре ба да зна чи?

ни сам ти ре кла: да се опа ме тиш!
па ме тан си ти. И то ни је пра во. 35
До ду ше, ти нај бо ље знаш ка ко ћеш.
по зна јем те, већ ћеш се ја ко љу ти ти
што пи шем ова кво пи смо, ова кав по здрав.
Ћу та ла бих, а пре те шко ми је,
ма да за це ло знам да ни си крив. 40
За то се ни по што на ме не не љу ти!
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С на ма не ва ља. а ка ко си ти?
Сви смо про сја ци, ни шта дру го ни смо.
ни ко не зна шта нам се још спре ма.
Бо гу за хва ли што си млад и здрав. 45
а ја? Шта ћу и куд ћу под ста ре да не?
За вр ша вам. пи смо је већ ду го.
не бу ди љут и при ми леп по здрав
од сво је ма ме.

(на иви ци: ) пи ши ми од мах! 50

На по ме на: У овој пе сми ми је по ма га ла ма ти.

Светиљ ка крај ро ва
Ја сам све тиљ ка крај ро ва
у ста ром зар ђа лом око ву.

Го ди не и го ди не већ гле дам и све их по зна јем.
Гле дам ка ко иду по гр бље ни у руд ник
и ка ко кле ца ју умор ни и мр ки из ја ме, 5
ка ко се по ви ја ју под др ве том
што га но се же ни ку ћи да на ло жи,
да бу де то пли је и да се лак ше
ма ло по ду же с по ро ди цом за сто лом по се ди.

по зна јем оно га што је до шао са се ла 10
и још до бро пам тим ка кав му је био ко рак.
Хо дио је као да сту па из међ’ жи та,
с по гле дом с ка квим из ла зе ју тром на праг,
с ру ком над очи ма освр тао се по љем,
по гле дао у не бо и ми слио: Би ће, би ће! 15

а ни је би ло.

И сад је са свим друк чи је, сав је наш,
сав сјај је из гу би ло ње го во око,
је два га у го ми ли још рас по зна јем,
кад на по сао и с по сла иду, 20
са мо се ки ру још гр че ви то у ру ци др жи,
а у по та ји оча ја ва: ни кад, ни кад не ће би ти

Го ди не и го ди не већ гле дам и све их по зна јем,
ослу шки ва ла сам њи хо ве псов ке,
ослу шки ва ла бри ге и же ље 25
и знам ка кве су им ми сли и сно ви,
ка кви бо ло ви и мр жња је у сва ком њи хо вом уз да ху
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и да је опа сно њи хо во стра шно ћу та ње.
Се ћа ња ума ра ју и од у зи ма ју ми вид.

ка ко је оно би ло он да? 30
Је се њи дан у ма глу и мрак за ви јен,
љу ди под зе мљом и же не по вр то ви ма
ко па ли су, гре бли... за по ро ди цу...
на јед ном сва се зе мља за ни ха ла,
по трес је пре ле тео свом до ли ном, 35
из шах то ва су сук ну ли цр ве ни је зи ци,
из ро ва ку љао дим.

За тим су до не ли њих пет или шест,
пет или шест оста та ка људ ских те ла,
пет или шест ко ји су још до ма ло час по сто ја ли, 40
пет или шест – сад су их за ку ца ли у сан дук.

И док су их за тим но си ли да са хра не
и сви ра чи им сви ра ли жа ло сну ко рач ни цу,
ишли су крај ме не и ја сам им осве тља ва ла мрак –
и ви де ла сам ка ко им је ко рак кле цао, 45
ка ко су се под цр ним ков че зи ма спо ти ца ли
као да из ро ва до ла зе и да се са ви ја ју под др ве том
што га но се же ни ку ћи да за ло жи,
да бу де то пли је и да се лак ше
ма ло по ду же с по ро ди цом за сто лом по се ди. 50

Ја сам све тле ла крај ро ва
у ста ром зар ђа лом око ву.
уско ро ћу око из гу би ти,
уско ро ћу се уга си ти.

по греб
И опет су блат ња ви пу те ви и бр да,
је сен је ту и вре ме по пла ва.
Већ опет по греб иде до ли ном
и сви ра чи, ве ле, сви ра ју му на ра стан ку.

Мо жда га је у ја ми убио усов, 5
мо жда га је гас угу шио,
мо жда је по клек нуо од ста ро сти –
све јед но, са да но се га до ли ном.

Био је ру дар; за ков че гом иду ру да ри,
иду као да са ка ти га зе кроз снег. 10
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Та ко се из ко ло ни је прат ња ви је у до ли ну.
и из до ли не ви је се на су прот ни брег.

И опет на пра гу мај ке сто је.
Де ца су им се оте ла из ру ку,
сад око му зи ка на та ју ре, 15
ме ђу њи ма је лу ди Франц, ве ли ки ме ђу де цом.

Ру да ри му зи кан ти ту жно сви ра ју
око ре лим ру ка ма пе сме ту жба ли це.
па жљи во их лу ди Франц слу ша,
па жљи во слу ша све отег ну те од је ке. 20

Мо же се до го ди ти да је дан пут јур не;
ис трг не сви ра чу фла у ту из ру ку
и чвр сто сво јим ру ка ма је сти сне
и ста не с мах ни тим осме хом сред де це.

љу ди ће спу сти ти мр твач ки ков чег у пра ши ну, 25
прат ња упла ше на с гро зом ће за ста ти
а мај ка ће на пра гу за је ца ти
кад лу ди Франц бу де у фру лу за сви рао.

неко ме тек онако
по себ но пи смо из пред гра ђа

не знан че мој, не ми сли да имам но во сти;
ни шта се но во ни је де си ло а и не ће.
Све је већ ста ро: зе мља, чо век и прав да.
За то ти пи шем ово пи смо тек она ко.

Ста ну јеш ли и ти та ко на ис кра ју гра да 5
где су међ’ ку ћа ма уса хле, пра шљи ве ле је?
Ста ну јеш ли и ти из ме ђу цр кве, фа бри ке и го сти о ни це
крај пу та ко јим ко рак по бла ту га ца?

Је су ли и та мо љу ди та ко на ис кра ју,
да ку ну бо га, чо ве ка и ђа во ла? 10
ни шта ви ше не чу ју до кат кад уве че
ка ко та мо ван гра да у по љу зри кав ци зри чу.

ниг де за њих ни су отво ре на вра та
сем у свом до му, у при зем ним ку ћа ма крај ка на ла.
у њи ма је те сно, из њих на пут бе же 15
и та мо сто је – с гла вом под стре хом – на углу.
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До ла зи ли су ова мо и има ли др ску ми сао:
још ма ло па ће мо се у град пре се ли ти.
а пре ко ноћ би им за у ста ви ли ко рак.
И тај за у ста вље ни ко рак сто ји над сва ким пу тем. 20

Та ко вр ља мо по тим пу те ви ма
као ло пов-хап се ник по дво ри шту под стра жом.
пред на ма и за на ма су ми ри си,
за тва ра ју се вра та крч ми, цр ка ва и фа бри ка.

а зе мља се у ас фалт пре о де ва; 25
за це ло ће и на шу ули цу по пло ча ти.
Хо ћеш ли по сле ко ра ча ти твр ђе, бра те? на даш ли се
да ће се не кад пру жи ти наш за у ста вље ни ко рак?

кишовито про леће 1933
Там на је ноћ и сва ку ноћ там ни ја,
и сив је дан и сва ким да ном си вљи.
Бе сни олу ја и ли је ки ша на ки шу,
као да се ко убио ове но ћи.

у си вим да ни ма тим и там ним тим но ћи ма 5
у цве ће ула зи зло, у на ви ку зло чин,
у очај иде кћи, оче ви у смрт,
од мај ке у лан це и за тво ре син.

Љу ди су пси, љу ди су плен,
џе ла ти су, жр тве и још блуд ни ци. 10
пу те ви по то пље ни, ли ва де ба ру шти не
и ва здух је пун уби лач ке ку ге.

Сад сва ко ме се и по че сто де си
да тра жи где би охла дио че ло,
куд би се део, да би по бе гао 15
и да би свој очај и ту гу са крио.

Ту не по ма жу ни кле тве ни мо ли тве.
на шли смо се у та квих да на вре ме ну
кад смех је плач, а гла сан плач угу шен,
и ка да зе мља ме ња сво је ли це. 20

Там на је ноћ и сва ку ноћ там ни ја,
и сив је дан и сва ким да ном си вљи.
И ли је ки ша, да ја рак је те шко гу та,
од већ је бла та и пре јак је пљу сак.
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БО ЖО ВО ДУ ШЕК

Дар драгој
кад бу ду жи та злат на по там не ла,
ис пле шћу ве нац ма ли од ку ко ља
и пше ни це и ма ка руј ног с по ља
за дра гу што је ср це ми узе ла.

Ту кру ну од ко ро ва и жи та зре ла 5
гле да ће спри крај ка се љан ке сет не,
сва срећ на у уло зи кра љи це цвет не
у ли цу пла ну ће гор до дра га це ла.

И не мо рам се ни ма ло бо ја ти
што дра гој не мам ни шта дру го да ти, 10
јер те шко је вре ме, те шки да ни;

и шта би дру го мо гло при сто ја ти
њој што сме ха не уме ода гна ти
не го цве ће и кла со ви сун ча ни.

5

10

15

про лећни ветар
о, све про ди ру ћи
сна жни про лећ ни ве тре, 
уста ни да очи стиш
не бо и зе мљу!

Гле, зе мља је го ла, 
пре пла вље на гу стим
ма гла ма, по кри ве на све лим, 
из у мр лим ства ри ма.

а ти но сиш у се би
све жи во твор ну, 
све пла ве ћу
сна гу ва тре и во де.

Већ ра сте у тво јој олу ји 
буб ња ње не за у став них 
усо ва, већ се бли жи 
по трес да ле ких пла ни на.
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ко ра зи ме се це па!
Већ шу ме у те би
осло бо ђе не стру је,
већ из би ја по жар – 20

о, све про ди ру ћи
сна жни про лећ ни ве тре,
ба ци сво је пла ме не
је зи ке на нас!

Тво је сна жне во де 25
не ка спла ве на вла ку,
по бе до но сно раз веј
ис тру ле ле ко сти.

Тво је чи сте во де
не ка спе ру тру леж, 30
умор те ла,
умор ду ха.

о, све о бу хват ни,
ка да бу деш ме ђу на ма,
у оп штем ће мо ус хи ће њу 35
по ста ти но ви љу ди.

на усти ма не ће ви ше би ти
тра го ва мр твих по љу ба ца,
не ста ће оскр на вље но сти
бес циљ них ру ку. 40

Сву да раз ле пр ша ло
зе ле ни ло по шу ма ма,
чи сти от ку ца ји
ожи ве лих ср ца.

о, све про ди ру ћи 45
сна жни про лећ ни ве тре,
уста ни да очи стиш
зе мљу и не бо!

о, сна жни ве тре,
по сла ни да пре по ра ђаш, 50
за гр ли нас,
ду ни над на ма!

Же не и бо го ви,
са свим што по сто ји, оста ре,
са мо ти до ла зиш нов 55
сва ког про ле ћа.



489

________    Словеначки песници   ________

За чарани круг
ко мр зи и ко во ли
има свог су и гра ча,
оштри удар ци, слат ки по љуп ци,
крв ли ју у су бор це.

а ко сам се бе во ли 5
жи ви од ро ђе не кр ви,
у ужи ва њу се пре да је про па сти
као све ћа ко ја са ма се бе са го ре ва.

а ко сам се бе мр зи
жи ви од ро ђе не кр ви, 10
бо ло ве не уто ли
ко сам уда ра и сам тр пи.

ко сам се бе мр зи и во ли
не зна ни ка да да је жив:
оштри удар ци, слат ки по љуп ци 15
у све ту су где од је ка не ма.

песма о ра станку
при гу шен плач у гр лу ме да ви
кад знам да ће мо се раз и ћи;
ни ти ви ше пр ко сне по ја ве
стра сти мо гу скри ти зла;
ни шан ви ше ча му вре ме на не за у ста ви, 5
о, дра га, по сле слат ке за ба ве
сти гли смо до гор ко га дна.

Та у апри лу су са ми цве то ви
тра жи ли не стр пљи ве ру ке;
ви со ко жи то ле ти 10
сви ја ло се до на ших но гу;
сје се ни су не жни дрх та ји
пу шта ли ср це да дрх ти
као ли шће око ло ра су то.

нас жи вих око, жељ но 15
чул не оштри не тре нут ка,
огле да ло је у сво јој по вр ши ни
сав свет и зве зда но не бо;
уга си ла су се све тла се ћа ња,
у не ми ло срд ном зим ском си ви лу 20
на шли смо са мо го ла те ла.
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о, дра га, узми то те ло,
та осе ћаш још стру ја ње кр ви;
иши бај га по љуп ци ма, за гр ља ји ма,
опет до све ви до ви те сла сти; 25
мо жда је ипак иза тих тре ну та ка
ко ји су та ко не ми
не где пут ко ји не ви ди мо.

Мртва приро да
С ви си не је па ла кроз млеч на ок на
ти ха све тлост на сто, врч, но га ре,
сли ке, књи ге, ру же и за ста ли
ста рин ски сат ко ји је ис те као.

на по ла од гр нут по кри вач је 5
у дну со бе, ка ко га је оста ви ла
не по зна та ста нар ка кад је сту пи ла
ују тру из по сте ље пред огле да ло.

Гле, ру жи ча ста ха љи на ко ја се ву че
по зе мљи чи ни се да је упра во сад скли зну ла 10
с ра ме на јој кад се иза зи вач ки сву кла;

јер још сад шу ми дрх та ва сви ла
и ви диш бе ли бле сак што га сра ме жљи ва
по вр ши на огле да ла при кри ва.

уречени бо лесник
отво ри ла си ми у спа ва њу ле ву стра ну,
раз го ли ти ла ср це, ути сла у ње га по љу бац,
жељ на да вла даш, не из бри сив по љу бац,
по ме ша ла у су кр ви цу смрт ни отров.

Спа ла ми је ко жа пу на гу бе 5
као пра зан мех, од гро зни це труп
као ло нац же ра ви цом иже жен,
на бре кле су ми жи ле у мре жу ра на.

а још је са мо по жуд ни ја крв,
те ло све ви ше дрх ти сва ким да ном 10
за тво јим за гр ља ји ма, по бед ни це;
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и нек ме ци нич ни гла сни ци на у ке
што вла да све том уве ре у то
да си при ви ђе ње, ле по то, да те не ма!

концерт у по љу
ле ти сам ви ше пу та ишао на по ља ну,
мач ка би од мах по ју ри ла за мном
а с њом свих пе то ро ма чи ћа,
пут под но ге па на кон церт сит них пти ца.

Та мо на по љу сам ја се дао на бе ли 5
ка мен ме ђаш а они су око ме не чу ча ли;
та ко смо слу ша ли без ула зни ца
и при том нам сви ма ра сле за зу би це:

ме ни од за ви сти пре ма тим бес кућ ни ца ма
што не ми сле да је свет ни шта ван 10
и ци че са мо за то што мо гу жи ве ти;

а мач ке, кон крет ни јег ми шље ња,
пот пу но за не те од жуд ње,
хте ле су за оп кла ду са њи ма пе ва ти.

Балада о пијаници
пи ја ни ца, жр тва ноћ не сва ђе,
ко ји је два осе ћа да су га пре мла ти ли,
сав се кр вав и пр љав ба тр га
по пу ту, па да и опет се ди же.

Сва ки угао га са жа љи во под у пи ре 5
и ме сец у ба ри се љу ба зно ша ли:
ех, ка кве су те то пти це ис кљу ва ле?
ко мар ци, ве ли, и не зна да уми ре.

Ти, мо ја ма ло раз де ше на ли ро,
гле, тво јим жи ца ма пра во га ју на ка 10
на шао сам у ње му што сла ву од би ја.

Тај што ша љи во руп чић у крв ума че
и ми сли да је ки ша, не освр ће се
на то за што је те кла, шта га че ка.
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Златно теле
Идо ло по кло ни ци злат на те ле та
те бе су, моћ но же зло, те бе, све та
ми тро, укра ли, ру га ју ћи се суд би ни
опа са ли се ма чем вој ско во ђа,

обу кли као за по кла де ман ти ју су ди ја, 5
без мр ље бли ста ви плашт ле ка ра,
обе си ли о ра ме, да би ме ра
сра мо те би ла пу на, те бе, слат ка ли ро;

сад се ти ска ју око оно га ко ме из би ја
из гу би це и не чи ста тр бу ха 10
но вац по ме шан са бла том и кр ви,

на све че ти ри пу зе, ри ју те лом
као глад не сви ње, с не на си тим бе сом
све што се мо же до гра би ти жде ру.

лов
Страх је ско чио и за стра хом вре ме,
за уз дрх та лим зе цом си ви хрт,
у на глом ло ву кроз врт рај ски
зе мље, а гле да лац сам био ја.

не по мич но је са мном лик 5
не ме суд би не био на лов упе рен,
чи тао сам с ње га да је крај смрт
и да хрт ју ри по ње ној за по ве сти.

Чи тао сам да сам се уза луд ла гао
кад сам се на жр тву што бе жи кла дио 10
и ре као се би да сам са мо гле да лац:

већ је не у мор ни го ни лац
ме не са мо га у бек ству го нио
к ње ним но га ма да ме за да ви.

Ма слинов врт
Ме ђу ма сли не у врт, сла бо осве тљен
рет ким зве зда ма облач но га не ба,
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скло нио се чо век, пре пу штен
сла бо сти кло ну ло га ср ца.

С ли цем ка зе мљи, зна да је из гу бљен, 5
као сле по до јен че згр чен по дрх та ва
пред звер ским да хом смр ти, оста вљен
од не ка да све моћ но га Бо га.

Шта је ње го ва смрт за глу ви свет
за ко ји га је по слао да умре без по бе де 10
ла жни Бог из ро ђе них же ља ро ђен.

Гра ја џе ла та. у том тре ну је пој мио
да га ни је из дао Ју да ни пал мов цвет,
Ви сок је при сту пио њи ма, нео ру жан.

Јесење вече
До цр них под нож ја ви дик су са кри ле
požréšne megle, vse nebo preprégle
већ се хва та ју да на ко ји ве не
и уски трг су не ла го дом ис пу ни ле.

пр ко сно сад очи ма тра жим по бе гле 5
злат не пче ле ко је су ми се ро ји ле
не кад око че ла, ти хо зо вем ви ле
чи је су ме бе ле ру ке дво ри ле.

Та ко се дим сам у со би за за ве сом,
и прем да слеп у том гу стом, те шком мра ку, 10
си лом же ља је ли сеј ским про сто ри ма

бли жим се ко ји се на сун ча ном обла ку
иза та ме ши ре, и над зе маљ ским хо ро ви ма;
већ сам ме ђу њи ма раз и гра на ко ра ка.

Ваздушни напад
на јед ном су зво на и си ре не
по че ли ту ћи, ур ли ка ти са ди вљом бу ком
и из ме ђу њих ра за би ра ле се че лич не
огром не бу бе по шум ном зу ја њу.

Љу ди су на-врат-на-нос у сме шном тр ку 5
ју ри ли да се скри ју ме ђу Хе ра кли то ве зи ди не
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јер су бу бе већ за си па ле ва тре ним
от па ци ма пре пла ше ни све мир.

на обли жњим бре жуљ ци ма је по ју ри ло
сто ма лих глу вих ра фа ла пре ма не бу 10
но се ћи над мр твим гра дом гла се
о не ком дав ном кр сту и по гре бу.

Док је тре ска ло, по ули ца ма су лев ци
зја пи ли, сла ду ња во цр ве ни ло
мр ља ма је зи до ве пр ска ло, 15
вр ца ли су рас ко ма да ни вој ни ци.

Це лом па но ра мом су се у бе лој
ви ју зи ди гли ла га ни ди мо ви,
са зво ни ка, кро во ва су прх ну ли ве се ли
пла ме но ви увис, у сун ча ну, бле ду зи му. 20

отво ри ле су се га ра же по бол ни ца ма,
ауто мо би ли са кр сто ви ма су по ју ри ли,
с Ма ги ру со вим ле ства ма су хи та ли
по жар ни ци та мо где пла мен бук не.

псо гла ви гњур ци су јур ну ли  25
на пут и га зи ли по ле пљи вом
отров ном гли бу и по зе мљи
бео прах као по мр ша вој њи ви.

Че лич не бу бе су се тад с пра вом
ла ко ћом по си вој не бе ској рав ни 30
окре та ле и у не за бо рав ном
до сто јан ству не ста ло их у да љи ни.
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ЈО ЖЕ УДО ВИЧ

Игра чица
кроз ве ло ве су мор не све тло сти
ве чер ње мо дре, ноћ но си ве,
ле ти, ле ти и тра жи
и све ви ше осе ћа ка ко не но си са мо
уз да хе сво је 5
на све ште нич кој ру ци.

осло бо ди се! – ви че упла шен од јек
ро го ва и гу са ла и оса мље них ства ри,
и ча роб ни ца зо ве у по моћ сво ју чар:
пр сти јој бук ну у ог њу бе лом 10
и њи ма за жи же
хлад но вре ме.

по кре ти ма тај ним
чар ски да с укле тих ока ме ли на,
и мр тве ду ше су опет ла сте, 15
и по га ше не ми сли се бу де
па као рој сви та ца сле ћу
у глу хих ср ца пе пе ља сти мрак.

ла ган по крет – и зе мља је но си
ми мо са зве жђа: Де ви ца се сме шка, 20
за мам ним гла сом ја вља јој се ли ра,
Те ра зи је ме ре не бо и зе мљу,
ла буд се ку па, у мо ру Међ зве жђа
та јан стве ни је стре лац
у ср це ци ља. 25

не мир на ча роб ни це, ти све си ка дра,
па ипак ни си што би ра до би ла,
ни си Ди ја на и ни си Даф не,
већ си као по ве ли бо го ви сви
веч ни чо век пред оком жа ло сним. 30

Играш од ру ба пе шча ног да на
до ру ба, о ко ји пљу ска
мр твач ки цр на ноћ,
крај суд бо но сних са зве жђа,
још ко рак сту пиш ли са мо, 35
вре ба не зна но.
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крет ње ти пе ва ју: сви смо исто,
сви смо исто: зе мља и све тлост.
Све тлост зга сне – и још смо са мо
успо ме на. 40
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БО ГО МИЛ ФА ТУР

Ветар
Иде ве тар, као све тли плуг
иде ве тар пре ко зе мље,
ре же, ру ши, оре, узи ма
гру ду као да гне те хлеб.

но си ве тар ми рис цве ћа, 5
њим нам же тве опло ђа ва,
но си со ка и бу ја ња
на ру ка ма и бла го слов.

Ве тар иде, наш друг све тли,
у све гру ди ра ну уре зу је 10
ка да до ђе до ср ца,
по љу би га, скит ни ца!

Серенада
кроз ноћ иде ме сец жут и млад,
по чуј ме, дра га, по след њи пут,
над мрач ним по но ри ма пу те но сти
по слу шај ми реч цу ис кре ну
ову ноћ док уми ре ме сец млад. 5

Јед ном ћу у по ља ну ле ћи блед,
за мном ће се сва ки уга си ти траг,
и мо је ср це за бо ра вље но,
не на љу бље но, не ис тро ше но
све ну ће као свеж уза бран цвет. 10

Ти не ра си пај ту ге ни у што
кад ти у се ћа ње мр тав до ђем –
по слу шај, по слу шај ве се ло га
ср ца шта са дру го га све та
ве тар шу пље по сву ноћ гу че:  15

ни је те бе во лео мом чић млад,
во лео је се стру – ле по ту про ле ћа,
во лео је у зо ри тра ве рас па ље не,
не тво је усне, дој ке на ге,
облак му је за жеђ и глад био плод. 20
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по слу шај, дра га, из над све га,
љу ба вљу ко јој смр ти не ма
во лео је уса мље не ја бла но ве,
го ле љу бим це, наг ну те
сад над њим све да не и но ћи све. 25

* * *

5

10

Сав свет је срцу био бескрајно драг,
од не жних от кри ћа увек нов,
над њим се лио бла го слов бож ји
као у ру ме ни лу над оазом облак зла тан.

куд год ме је пра тио њен ко рак, 
са пле ме ни те зе мље се ро нио усов цве ћа, 
са сва ке гран чи це, из свих вр то ва,
жа рио се у сун ча ној сла ви сла дак плод.

Сад је ту ми лу све тлост уга сио мрак,
сав свет је као пр вог да на пуст и го, 
и пред пор та лом сам стид но наг,

прог нан у та му, ни у што си гу ран,
уза луд за гле дан пре ко не при сту пач ног пра га 
у про ћер да но га ра ја срећ ни кров.

* * *

5

10

Сту денац сам ком је било усахну ло
и нај стра шни ја му пре ти та ма,
јер ис цр пе но ме све до дна
пла та ће са мо би ти пљу ва нак и пре зи ра ње.

ни јед на биљ ка, ни јед на ди вља звер. 
ни јед на бож ја зве зда са не ба,
ни ко од свих љу ди не по зна је га
као да их ни је по јио ни кад, ниг де.

отво ри му опет бïла жи ву жи цу
да би му се ср це на пу ни ло 
пре чи стим со ком нај ду бље га тла –

из те бе сву је сво ју ср као сна гу,
из тво је га ока му је ро си ло
кри стал но сун це у бла то и глиб.
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* * *

5

10

С тобом се рвем као птић с вихором,
као чун са за пе ње ном реч ном стру јом,
и па дам са стра шном, не из бе жном ну ждом, 
стра сти ко ја мном ви тла не мо гу да се спа сем.

С то бом се рвем као с не зна ном ту ђом 
искон ском пра си лом, да ру јем јој се,
спа јам се с њом, то пим, пре о бра жа вам,
и осе ћам по врх сла сти бол још го ри.

на да мном си као пе сни ца не ба у не по го ди, 
би ју ме у ду шу и пре ко ли ца цр не 
ви ти це ки ше, да сав се гу шим у пла чу.

на да мном си као маљ об ло жен тр њем
што ми се бли жи у смр то но сном ви тла њу. 
па шћу као звер ко ја се опру жи без кри ка.
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ЦЕ НЕ ВИ ПОТ НИК

по норница
Бла го сун це сту па из ноћ не ста је
и ју тро пу ни кр ше ви ти свет,
ја па дам у мрак где зе мља ле жај да је.

под му кли час ме ба цио на тле,
по ни же ња там них хр па ру ши у ме ни 5
већ дав но гни ле скит нич ке ми сне.

у му кло дно са зе ле но га сла па
пр ља ва во да кло ко ће ту жно,
док па дам у њу, ср це се рас та па.

ли шен сун ца што из ла ких ве тро ва 10
про лећ них ру жи ни га пу пољ ци пи ју,
у ков че гу по чи вам тих, без сно ва.

у бу ри веч но сти су ме са ма
сре ли не бо и бла то: ни кад си та
оп се да ме не ми ло срд на та ма. 15

у мрач ни за ви чај кат кад хук да на
вра ти ми ду шу удах ну ту у креч њак:
тад там ни ца ми осва не оба сја на.

Бла го сун це сту па из ноћ не ста је
и ју тро пу ни кр ше ви ти свет, 20
ја па дам у мрак где зе мља ле жај да је.
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ИВАН МИ НА ТИ

Из варијација „Забрањене теме“
о, ја бла ни ви ти на ве тру
и ру ке то пле две,
о, цр вен цве те до цве та
и ви, ре ке сре бр не,
о, со бо у ко ју се сли ва 5
с не ба ок то бар ски дан,
о, с ал бу мом на ко ле ну,
ти, го спо, што те хва та сан!..

Гле, мо ју са мот ну ста зу
из гу био је вид:  10
ту ули чи цу глу ху
што ме ђи је ка мен зид,
на ко ји је укле сао жи вот
су ров пи та ња знак –
а ти не мо жеш ми мо 15
ни на исти мо жеш траг...

(Да, чу дан је жи вот. Гра би,
а ни кад да пру жи што,
док год не лег неш на одар
ис пи јен мр твац, го.) 20
о, све је то за пле те но!
Ил, ми се чи ни бар.
То ве ли ка је кат кад,
а кат кад бед на ствар.

нек бу де ка ко хо ће... 25
већ и је сен је ту.
у су тон ској ти ши ни
кô кли ца ње да се чу –
кô кли ца ње без од је ка...
Тре пе ри ср це и длан:  30
кад ћу те по љу би ти,
ти, го спо, што те хва та сан?
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ЛОЈ ЗЕ КРА КАР

Беле игра чице
као ви ле, као пти це,
кра љи це у бе лој сви ли,
ко леп ти ри ла ко кри ли,
да не чу јеш њин ко рак,
као се стре ка кве бај ке, 5
по гу би ле пут кроз мрак,
и лу та ју сад око ло
све у сре бру и бе ли ни,
ла ко но ге, па се чи ни
да се не ће већ ни ка да 10
сто па ли ма та ћи тла –
и мра ком та ко
ти хо, ла ко,
све тли је од не ба дна,
без на ки та и укра са 15
сва ка игра и бе ла са
без по чин ка и без сна.

Ве тар им сви ра и по је,
ве тар што уз њих сти же
кроз жи це и че сту гра ња 20
и сла же им пе сме сво је
је два чуј не ко се ћа ња,
ра зу мљи ве њи ма са мо,
бе лим, не жним се стри ца ма,
да би уз њих оне сне жне 25
од и гра ле бе ле, не жне,
све тле сно ве из по ве сти,
о кра љи ци, тој не ве сти,
из вре ме на ста ра, древ на,
а из зе мље ко је не ма. 30

а кад се умо ри ве тар
рас пр ште се се стре мно ге,
ле по ти це ла ко но ге,
да ле ко кроз зе мљу сву:
пр ва се умор на ма ши 35
гран чи це из ба шта на ших,
дру га за бо ра ви на тлу
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на се стри це и не ба сјај,
тре ћа у ру ци чо ве ка
бу де су за сит на, ме ка, 40
и жа ло сно за гле да се
ко у спо мен, у ноћ ни крај.

Мо жда би би ла ра да
да жи ви и кад сва не дан
сит на ле по ти ца мла да, 45
де вој че што га ро ди сан –
мо жда јој је жао што с ве тром
још ни је игра ла те но ћи,
што за гр ље на не ће мо ћи
с њим да ље ле пр ша ти, 50
а мо жда је у тој су зи
што сјај на на длан сле ће
и траг ми ну ле сре ће
из сва ког нам бе ла сна.

песнико во др во  
у ло го ру смрти

Сред на ци стич ког ло го ра Бу хен валд ра сло је  
сна жно ста ро др во под ко јим је не кад пи сао Ге те.

Међ ко сту ри ма ду ше ја да пу не
и је два жи ве, сред му ка с да на у дан,
за пот смех жи во ту, за спо мен жа ло стан,
раз ра сло се др во зе ле не кру не.

Ту не ка да је пе сник ве ли кан 5
за ми шљен се део, при че смо рас пре ли,
и њи ма што свет су сад на крст рас пе ли
о љу ба ви пе вао одан јој и сам.

Је л’ знао да ће се ти сућ гла ви змај
кад ди ћи из оних у чи је ср це уне 10
све че му са да су учи ни ли крај?

не, да је та да за да на шња зла знао
тог на ро да ко ме је све дао,
про клео би га као што га ку не

на умо ру ра ја па ла у очај. 15
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о, свети Михаело  
тамо до ле под селом

о, све ти Ми ха е ло та мо до ле под се лом
где као де ца смо не кад се игра ли
о ужад ве ша ли се тво јих зво на,
гу ли ли мал тер са ста рих ико на,
бо го мољ ка ма се у цр кви сме ја ли, 5
о, све ти Ми ха е ло та мо до ле под се лом!

Ти ви ше, о, све ти Ми ха е ло под се лом,
за на ших ду ша не знаш не ви не гре хе.
по све ту смо се раз и шли, и ни ко
не свра ћа те би да тра жи уте хе. 10
Тек по не кад још по глед се про кра де
на те и др ве ће ли по во ве ли ко
где осе ћа мо спа ва ју нам го ди не мла де.
о, све ти Ми ха е ло та мо до ле под се лом!

Терцине
ка ко је за чу до сив и та ман, о, ка ко,
тај до бри ста ри свет от кад те не ма,
круг ве чи ти да се по кре не ни ка ко

от кад си оти шла, зо ра се не спре ма
и вре ме укле то зу ри и ја та ко 5
за сре ћом гле дам ко је ви ше не ма.

не ма те ви ше. Тек кат кад још кад кре не
умор ном ду шом ви хор се ћа ња цр ни
и за је чи ср це и бол што већ тр не

у ње му као ле де на зми ја се пре не, 10
тре нут но та да да љи на те вр не,
дах тре нут но тад за ста не у ме не.

За ста не као умо ран пут ник у но ћи
кад звер пред ње га ста не и трен ко ји
ми сли да смрт из бе ћи не ће мо ћи, 15

за ста не као де те што се бо ји,
зга сне као сун ча ни ча сов ник по но ћи
кад вре ме, и сун це и свет и све сто ји.

не вер ној али не за бо рав ној же ни
у ср цу крст сам по ста вио дав но, 20
а ти све ду бље ту жи виш у ме ни.



505

________    Словеначки песници   ________

о, ка жи, дра га, из ба ви ме та ме,
што си све гла сни ја от кад се ска ме ни,
што кад те не ма, ви ше си уза ме?

Да ли те увре дих? као све тлост зе не 25
во лео сам те, знам ово је ди но,
као мла ди це у тр ње за пле те не

ср це у бо лу са мрт ном ми ги не
и сун це ми је у су зи уга ше но
за у век от кад те од не ше да љи не. 30

у по ноћ, гле, вра та ти и про зор за сух
зве зда ма што бди ју, тај зве зда ни мост
и Млеч ни пут у том са мот ном ча су

са мо те бе че ка, дра ги гост –
о, до ђи у тај олуј у овом там ном ча су 35
да ми вра тиш сун це, сре ћу и мла дост!

подне
отво рих про зор и од зла та
све тло сти за жму рих слеп,
гле, сун це већ ви со ко же же у вра та
и сјај му је чу де сно леп;
у том ју тру ра ном, у том ча су 5
гро зни це и пи ја на сна,
ах, ко ли ко је дан већ по рас тао
и ето већ по дне ва.

Већ ко сци у ти ши ну осен че ну
по ле га ли су свуд ли ва дом, 10
за чуд ним го сти ма сам у том тре ну
умор но за тво рио дом,
и не чу јем ви ше да пти це
шу мар ком пе ва ју, са мо ти хо
над во дом зу је му ши це 15
ко у гла ви што зу ји.

ослу шнем: ко с да ле ка острв ца
да за зво ни, учи ни се тек,
учи ни се глас је ко ји гр ца
и учи ни се бла ги не ки лек. 20
као мир по сле свег тог буч ног ми ра
те те шке но ћи... и као од мор
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по свем том олуј ном не ми ру
ср це бла жи сад.

о, ма ло је оста ло за ва ма, 25
при ја те љи мо је но ћи сви,
тек хр па кр ња да ка под но га ма
опо ми ње да сте ту се де ли
и да ми се ни кад не ће вра ти ти
из гу бље но ју тро... о, ни ка да 30
ни ла сте ни ро се не ће би ти
ви ше у жи во ту мом.

И ни кад ви ше, чу јем ти ши ну,
не вра ти се час из гу бљен,
гле, ма ло јо ште и под не ми ну, 35
још пре ма ло и ве че ри ће сен.
у муч ном том ми ру као тру дан
крај дру ма пут ник ја слу шам
ка ко не ки зво ник увек бу дан
од зва ња мо је под не... 40

Станични ресто ран
Ту по след ња је ста ни ца Љу бља не,
кад про лу таш но ћи ста зе све,
ту на ђеш за гр ље не то пло и пи ја не
пе сни ке, дро ље, углед не гра ђа не,
ту ко у па клу у том ча су су збра не 5
ду ше из гу бље не.

Међ њи ма ко ан ђео у бе лом
по гле да дре мљи ва му ва се ко но бар,
у ку ту за сто лом ли ка пре бле де ла
умо ран чо век, пи јан као ствар, 10
а дро ља иде са стар цем де бе лим,
срећ ну за љу бљен ку... очи ју су зних
по сма тра млад пут ник и же ли
те бе ле пр си од ви на пи јан.

у ку ту спи Чар го*. крај њег се пре пи ре 15
пе сни ка дру жи на од ју че уве че,
на сто на сло њен по не ко сту ди ра
шта је уства ри вре ме, све мир наш,

* Чар го – сло ве нач ки сли кар у Љу бља ни.
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а дру ги кри шом по џе пу пре би ра
по след њу сит ни ну за пи во и гу лаш. 20

Ју тро шу ми на про бу ђе ном пе ро ну
и љу ди по но во на рад иду.
Ми ко у там ном сточ ном фур го ну
ту жни хап се ни ци у не знан иде мо,
Чи ста чи ца нас псу је, псу је ко но бар, 25
из ба цу ју нас за јед но са сме ћем,
та ко га се ти че за што тај кра кар
у том чуд ном ча су још ку ћи не ће.

ко га да се ти че, ни во зо ва ни љу ди,
ври ште ћи во зо ви на ста вља ју пут. 30
Што се ко га ти чу про па ли и лу ди
што не зна ју ви ше ни ка мо ни куд.
Ми ни ку да отуд већ не ма мо же ље,
наш воз ко да већ ни куд не во зи,
на ши на ма јед ном све ће да нас сме ље 35
жи во та то чак смрт но умор не.

крај фебру ара
Још сун це ни је упа ли ло све ћа
пред про зо ри ма пу ним ру жа да ле ких,
још до ла зи ка сно и ра но иде ле ћи
и чи ни се бле до ко мр твац сред све ћа,
те кат кад ми слиш: мр тво је на ве ки. 5

Још стал но пти це иду да про сја че
мр ви це што их оскуд но де ли мо,
и сви смо, о, бо же, са њи ма про сја ци
за пра мен то пло те пред ту хлад ну зи му
и ма да су још по кла де, ту жни се ди мо 10
и на да мо се да ће би ти дру га че.

Још не пре ста но је ко да ниг де ни кад
ни про ле ћа, ни цве ћа, ни сун ца не бе ше,
ко за на век да све зве зде по мре ше
и ко да млад не би ни ко ниг де, 15
ко да ни ка да ни су се љу би ле
те мр тве пти це што ча ме ту са ме
та ко да ле ко од то плих род них гне зда.

о те шко оном ко је сам на све ту,
ко у свом ку ту ко про сјак мр ве 20
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се ћа ња мр ви да жи ви од њих
и ле ди га ја че од ле да, од зеб ња свих
страх да сам ће до жи ве ти и ле то.

о, те шко том ко сад је сам на са мр ти,
а смр ти не ма; те шко том ко се уз бо ји 25
у там ни ци од ју тра јо ште за ве че ра,
у ком жи во та све тлост тр не, тр не ве ра
у спа се ње што још да ле ко сто ји.

оте ци те за то ви су мор ни ча си
и диг ни се сун це да твој зрак уже же 30
те мр тве све ће – о, ста ни те ча си
и му ке том ко у там ни ци мре,
и пти ца не ка уско ро спа зи на цве ту
све ло ме се ме и цр ва у зе мљи све жој
и ко је сад сам и жа ло стан на све ту 35
нек по на да се опет да про ла зи све.

Хвала, драга
на дну там ни це жи вео сам ду го,
огра дио ме још и ча ме зид,
за бо ра вио људ ску реч и дру го
и ско ро оч ни из гу био вид,
по сум њао да пат ње мо гу да ми ну, 5
чак за уми ра ње сна ге ма ло би –
и тад на јед ном у ту по мр чи ну
мо ги ле мо је сту пи ла си ти.

ко игле у очи, већ сле пе, сво је зра ке
дан сун ча ни за бо ми је за трен, 10
и као од уда ра му ње јар ке
за је чо сам и од гур но те за се њен.
по бо јах се да жи ве ти опет мо рам
и пре ћи све опет, са кра ја на крај –
ти ру ку пру жи, из там них про сто ра 15
по ла ко са мном по ла зећ у сјај.

И гле, већ све би ло је ко не кад пре!
а ја сам ми слио све тлост је умр ла
и мо ја цр на ноћ већ дав но на све,
на цео свет, кри ла је рас про стр ла, 20
за у ста вих за то по глед ис пред вра та
да по гле дам зби ља чо век да ли си –



509

________    Словеначки песници   ________

на сме ши ла си се и у тво јим злат ним
очи ма ја спа зих тад сјај не бе сни.

То је за тим про шло. Ишла си са мном 25
чо ве ку чо век кроз тај бе ли свет.
И то бе ше до ста. Још не зна но.
И ноћ је ноћ и дан је, гле, дан опет.
о жи во ту сно ви ве ли ки би ше,
а зар же ље но ико на ћи зна? 30
То што је сад ви ше је. на све ту нај ви ше –
два ју ср ца сре ћа ти ха, пре про ста.

крик
За плео сам се сво јим сно ви ма,
о, бо же, тим бе лим сно ви ма,
ви со ким чак до у свод стрм
ко је лен ро го ви ма по но сним,
ро го ви ма као хим на за но сним 5
ме ђу све та трн и грм,

и не ма ко да ме из тр ња из ву че
и жед на ме на по ји сту де ним кљу чем
пе ћин ским да пи јем у сласт,
ти мо ји сно ви ра до сни и бе ли, 10
та мо ја сна га и по нос це ли,
би ће ми мо жда про паст.

Сунце у књизи
Јао-јао, шта је ово?
Сун це у но вој, ле пој књи зи,
пу ној зе ка, ли си чи ца
и ме две да и леп ти ра,
па ту ља ка и се ни ца, 5
сун це ко је је не кад би ло
ле по као дар не бе сни,
на јед ном је сад до би ло
ду гу бра ду, ду ге бр ке,
и љу ти те очи мр ке, 10
као да му сав свет сме та.

по гле дај те, за име све та!
ово је зби ља чуд но ва то.



________    Десанка Максимовић   ________

510

Сну жде на је ово ре па,
а не с не ба сун це злат но! 15
Шта ће мо сад с овим сун цем.
с овим бр ци ма до уве та?

Бр зо му ис под гр ла
цр ту по ву ци те,
на пра ви те те ло, 20
но ге, ру ке ви те,
на цр тај те му дуг ме та,
а бра ду и ду ге бр ке
не ка гу ма од мах збри ше –
да та упла ка на ре па 25
не бу де сун це ви ше.

обу ци те том стра ши лу
зеч ји три ко, од све му ке,
и сук њи цу ка кву би ло,
лут ку дај мо му у ру ке, 30
и та ко ће ме сто сун ца
у књи зи, за два, три тре на,
јо гу ни ца би ти Ма ра
кад не ће да раз го ва ра, –
али ће и на цр та но 35
то стра ши ло упла ка но
би ти др жа ња на ду ве на

ах
ах, што су зли на спа ва ње
ка да ме осу де!
Чи ни ми се од већ глу по
што сан ма ми љу де
и што тра ће у по сте љи 5
мно ге са те лу де.

Још го ри су пре ма ме ни
ка да ме про бу де.
Шта бих дао да се ма ње
око ме не тру де! 10
ах, за што ли та ко ма ло
сан при вла чи љу де.
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ЈА НЕЗ МЕ НАРТ

Сарабанда мртвих љубав ника
кад за спиш ис под хум чи це зе ле не,
ноћ сва ку сен ће мо ја при спе ти
у тих час кад се ра ста до смо ми,
и куц ну ти на ков чег да те пре не.

И ту жи ће ту до у ка сно до ба 5
због ча са кад се ра ста до смо ми,
и кад се пе тла пе сма за хо ри
кроз гро бље ће од блу дет до свог гро ба.

И не ће пре стат не мир да је го ни
у дво је дра гих док се не пре се ли 10
наш прах, и док се не по љу бе они
у тих час кад се ра ста до смо ми.
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КА ЈЕ ТАН КО ВИЧ

Детињи по греб
Се лом ма лим, ко где у по ве сти,
ишла прат ња жа ло сна по це сти.
на пред крст, а ма ло иза ње га
љу ди око де ти њег ков че га.

Тек што су му по во је са ши ли, 5
тек ко ли ца опре ми ли би ли,
ма ло де те, тек што на свет па ло,
но си ли кроз по ље осне жа ло.

Ишао сам за прат њом по ла ко,
же лео јој би ти бли зак та ко. 10
Ми слио сам смрт пре гра де ски да,
збли жи љу де крај гро бљан ског зи да.

на крај гро бља са хра ни ли та мо.
упа ли ли јед ну све ћу са мо.
И оти шли, без пла ча за њи ме. 15
украј гро ба сто јим сам, сред зи ме.
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оп ште на по ме не

при др жа ва ју ћи се „на че ла за кри тич ка из да ња“ оде ље ња ли те ра ту ре и је зи ка Са ну, 
об ја вље них у Бе о гра ду 1967, у из да ње Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић укљу чи ли 
смо и ње не пре во де. 

Де сан ка Мак си мо вић је пре во ди ла књи жев не тек сто ве из обла сти по е зи је, про зе и 
есе ји сти ке. пре ма по сто је ћим би бли о гра фи ја ма, пре во ди ла је де ла из ру ске, сло ве-
нач ке, бу гар ске, укра јин ске, че шке, сло вач ке, пољ ске, бе ло ру ске, јер мен ске, гру зиј ске, 
азер беј џан ске, бал кар ске, ја кут ске, кир ги ске, ле тон ске, ли тван ске, нор ве шке, фран цу-
ске, уз беч ке и ки не ске књи жев но сти. Иако је 1933. свој пре во ди лач ки рад обе ло да ни ла 
об ја вљи ва њем пре во да про зе (Ф. М. До сто јев ског), основ ни ток ње ног пре во ди лач ког 
ства ра ла штва био је по све ћен по е зи ји у ужем сми слу те ре чи. С об зи ром на то да се 
пре во ђе ње по е зи је и ина че сма тра из у зет но кре а тив ном пре во ди лач ком ак тив но шћу, 
у ово из да ње увр шћу је мо са мо пре во де по е зи је. Та кво опре де ље ње је уоби ча је но при-
ли ком при ре ђи ва ња ака дем ских из да ња це ло куп них де ла и у дру гим раз ви је ним свет-
ским кул ту ра ма. 

Из ве стан број пе са ма из пољ ске, че шке, сло вач ке, нор ве шке и фран цу ске по е зи је 
на ша пе сни ки ња је пре ве ла у ко а у тор ству са по у зда ним по зна ва о ци ма тих је зи ка и 
књи жев но сти (Ма ри ја пје тру син ска, Ја ра Риб ни кар, Љу би ша Ра јић, Да на Ми ло ше вић). 
С об зи ром на то да су то, по пра ви лу, де ла из у зет но зна чај них сло вен ских и не сло вен-
ских пе сни ка, а у њи ма је очи глед но из у зет но ви сок њен кре а тив ни удео, у из да ње ће би ти 
укљу че ни и ти пре во ди (раз у ме се, са по дат ком о ко а у то ру). 

Гру зиј ске, јер мен ске, ли тван ске, ле тон ске и уз бе ки стан ске пе сни ке Де сан ка Мак си-
мо вић је пре во ди ла по сред ством ру ских пе снич ких пре во да и тзв. под строч ни ка (до слов-
них пре во да са опи сом бит них еуфо ниј ских и еурит миј ских ка рак те ри сти ка из вор ни-
ка). Без об зи ра на то што пре вод са пре во да, гле да но стро го са пре во ди лач ко-те о риј ског 
ста но ви шта, ни је иде ал но ре ше ње, има мно го раз ло га да и они бу ду укљу че ни у из да ње 
Це ло куп них де ла. ов де ће мо скре ну ти па жњу са мо на три нај бит ни ја: 1. с об зи ром на то да 
су, по пра ви лу, и пр ве по ет ске ин фор ма ци је о књи жев но сти ма и пи сци ма из на ма не до-
вољ но по зна тих кул ту ра, ти пре во ди има ју ве ли ку кул тур но и сто риј ску вред ност; 2. и као 
пе сни ки њин из бор и као ње на сло бод на по ет ска кре а ци ја, ти пре во ди мо гу би ти дра го-
цен ма те ри јал за из у ча ва ње ши ри не и са др жи не кул ту ро ло шких, те мат ских, по ет ских 
ин те ре со ва ња и кре а тив них мо гућ но сти срп ске пе сни ки ње; 3. по што су јој за не ке пре-
во де по је ди них ис так ну тих стра них пе сни ка „под строч ни ке“ пра ви ли са ми ти пе сни ци 
(као, на при мер, гру зиј ска спи са те љи ца Ме де ја ка хид зе), ти пре во ди су дра го це на гра ђа 
о бли жој ства ра лач кој са рад њи Де сан ке Мак си мо вић са дру гим пи сци ма са ко ји ма је 
осе ћа ла и ве ћи сте пен срод но сти (по го то во у оним слу ча је ви ма кад је са рад ња би ла дво-
смер на, па су и они де ла Де сан ке Мак си мо вић у исто вре ме, пре, или ка сни је пре во ди ли 
на сво је је зи ке (опет, ре ци мо, и као Ме де ја ка хид зе). 

За по твр ду ова квим оце на ма зна ча ја књи жев ног пре во да, по зна тим и оп ште при хва ће-
ним у да на шњој на у ци о књи жев но сти, мо же нам по слу жи ти, по ред оста лог, опре де ље ње 
са ме Де сан ке Мак си мо вић да из бо ру сво јих пре во да, об ја вље ном по во дом де ве де се те 
го ди шњи це ње ног жи во та, да на слов По пра ву љу ба ви. 

у овом из да њу је пр ви пут са ку пље но и си сте мат ски пред ста вље но пе снич ко пре во-
ди лач ко де ло Де сан ке Мак си мо вић. Због то га што не по сто ји ни јед но из да ње са бра-
них пре во ди лач ких де ла у чи јем са ста вља њу је уче ство ва ла и са ма пе сни ки ња, при ре-
ђи вач пре во да је, за раз ли ку од при ре ђи ва ча ње не ори ги нал не по е зи је у Це ло куп ним 
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де ли ма, мо рао да до но си низ ве о ма де ли кат них од лу ка. по ку ша ће мо да на те од лу ке 
ука же мо и украт ко их обра зло жи мо. 

по ста ви ло се, пре све га, пи та ње ка ко у два рас по ло жи ва то ма рас по ре ди ти то ли ко 
ра зно род ну гра ђу, ко ја, као што смо кон ста то ва ли, ипак има и сми сао јед не са мо стал не 
це ли не у окви ру укуп ног пе сни ки њи ног ства ра лач ког опу са. па да у очи да је Де сан ка 
Мак си мо вић пре во ди ла у пр вом ре ду сло вен ске пе сни ке, као и пе сни ке оних на ро да 
ко ји су то ком исто ри је или у да том тре нут ку има ли не по сред не кон так те са сло вен ским 
на ро ди ма. Ње ни пре во ди су об ја вљи ва ни раз ли чи тим по во ди ма у пе ри о ди ци, у раз ли-
чи тим ан то ло гиј ским из бо ри ма, као и у по себ ним из да њи ма пре ве де них де ла пе сни ка. 
на осно ву то га, би ло је осно ва да се у из да њу Це ло куп них де ла ти пре во ди рас по ре де у 
три оквир на одељ ка, та ко што би у пр вом би ле об ја вље не по себ не пре во ди лач ке књи ге 
из бо ра из де ла по је ди них пе сни ка, у дру гом – књи ге ан то ло гиј ске при ро де, са из бо ром 
из де ла ви ше пе сни ка, а у тре ћем одељ ку – пре во ди пе са ма и пе сни ка ко ји су об ја вље ни 
са мо у пе ри о ди ци (ча со пи си ма, не дељ ни ци ма, днев ним ли сто ви ма и др.).

ова квом ком по зи ци јом би ле би пре глед но пред ста вље не пе сни ки њи не пре во ди лач-
ке збир ке. Ме ђу тим, та кво при ре ђи вач ко ре ше ње би има ло сле де ће не до стат ке: 1. до ста 
че сто би се исти пе сник по ја вљи вао у два или у сва три одељ ка (у не ким слу ча је ви ма са ра-
з ли чи тим пе сма ма, че сто и са истим пе сма ма, ко је би он да у јед ном од оде ља ка би ле пред-
ста вље не, али у дру гом, од но сно дру гим – из о ста вља не, што би опет на ру ша ва ло пред ста ву 
о из вор ном тек сту, де фи ни са ном као са мо стал на ком по зи ци о на це ли на); 2. у пре зен то-
ва њу пе сни ки њи них пре во ди лач ких де ла пред ност би се да ла це ли на ма ко је су по не кад 
на ста ја ле на осно ву сти ца ја тре нут них окол но сти, а на ште ту уви да у це ли ну и пред-
ста вља ња не ких ду бљих пе сни ки њи них по ет ских, и кул ту ро ло шких опре де ље ња (за при-
мер мо же мо на ве сти, ре ци мо, збир ку, фор ми ра ну као Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња, 
ко ја до но си пре во де из де ла за пра во де сет ру ских, две ју јер мен ских и по јед не укра јин-
ске и азер беј џан ске пе сни ки ње, при че му ни је си гур но да ли је и са ма Де сан ка Мак си-
мо вић та да шњу по ли тич ку од ред ни цу „со вјет ска пе сни ки ња“ ин тим но ста вља ла из над 
је зич ко-кул ту ро ло шке „ру ска“, „јер мен ска“, „азер беј џан ска“ и сл., при че му је, та ко ђе, 
ве ли ко пи та ње ко ли ко је и она са ма сма тра ла да се по е зи ја јед не Ма ри не Цве та је ве или 
ане ах ма то ве мо же под ве сти под од ред ни цу „со вјет ска“; или пак збир ку Са вре ме на че-
хо сло вач ка по е зи ја, у чи јем на сло ву је, пре ма та да шњем по ли тич ко-ад ми ни стра тив ном 
на зи ву др жа ве у ко јој су жи ве ли че шки и сло вач ки на род, ве штач ки спо је на по е зи ја пи-
са на на два раз ли чи та сло вен ска је зи ка и раз ви ја на у окви ру тра ди ци је, исти на ве о ма 
бли ских, али по себ них на ци о нал них кул ту ра). 

Има ју ћи у ви ду го ре по бро ја но, при ре ђи вач овог из да ња се опре де лио да пре во де 
Де сан ке Мак си мо вић рас по ре ди у одељ ке ко ји озна ча ва ју при пад ност пре ве де них пе-
сни ка њи хо вој ши рој кул тур ној тра ди ци ји: „по е зи ја Ју жних Сло ве на“, „по е зи ја Ис точ-
них Сло ве на“, „по е зи ја За пад них Сло ве на“. у по се бан оде љак су свр ста ни пре во ди пе-
са ма из књи жев но сти не сло вен ских на ро да, под на сло вом „по е зи ја не сло вен ских 
на ро да“. Ме ђу тим, ка ко је та ко ђе ва жно ко јом при ли ком, ка да је, ко ли ко пу та и у окви-
ру ка кве це ли не је пе сни ки ња об ја вљи ва ла свој пре вод – у на по ме ни уз сва ку пе сму да ју 
се и ти по да ци. 

у окви ру ових оде ља ка из дво је ни су као по себ не це ли не пре во ди из по је ди них на-
ци о нал них књи жев но сти. по што је Де сан ка Мак си мо вић, као ства ра лац, увек у пр ви 
план ис ти ца ла пе сни ка и ње го во кон крет но по ет ско де ло и, осим у са мо не ко ли ко књи-
га, ра ђе них обич но у ко а у тор ству (Бу гар ске деч је пе сме, Ан то ло ги ја сло ве нач ке по е зи је, 
Са вре ме на че хо сло вач ка по е зи ја и Са вре ме на нор ве шка ли ри ка), ни је по ка зи ва ла ам би ци-
ју да пред ста вља по е зи ју по је ди них на ро да у це ло сти, те це ли не су у овом из да њу до би ле 
и ма ње оба ве зу ју ће на сло ве: да кле, не „Гру зиј ска по е зи ја“, не го „Гру зиј ски пе сни ци“, не 
„Бу гар ска по е зи ја“, већ „Бу гар ски пе сни ци“ и та ко да ље.

у окви ру та ко де фи ни са них оде ља ка и ужих це ли на, пре во ди пе са ма су по ре ђа ни 
пре ма сле де ћем ре до сле ду: пре ма го ди ни ро ђе ња ауто ра; у окви ру де ла јед ног ауто ра, 
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пак, пре ма вре ме ну об ја вљи ва ња пре во да, по што је упра во то вре ме кад од го ва ра ју ће 
де ло ула зи у по ет ске ства ра лач ке то ко ве Де сан ке Мак си мо вић (са ма Де сан ка Мак си-
мо вић је, пре ма соп стве ним пи са ним из ја ва ма, пре ве де не пе сме у окви ру ан то ло гиј-
ских из бо ра или по себ них из да ња од ре ђе них пе сни ка, ина че, кад год је има ла по да так о 
вре ме ну на стан ка ори ги на ла – рас по ре ђи ва ла хро но ло шки; ми смо од тог ре до сле да 
од сту па ли са мо у оним слу ча је ви ма кад су ње ни пре во ди пре по ја ве тих из да ња об ја вље-
ни у пе ри о ди ци, ра чу на ју ћи да су, мо жда, ти пре во ди би ли и ра ни је са чи ње ни).

у основ ни текст књи га уно ше на је нај по зни ја пу бли ка ци ја пре во да за пе сни ки њи на 
жи во та, као вер зи ја ко ја у пе сни ки њи ној штам па ној за о став шти ни из ра жа ва пе сни ки-
њи ну ко нач ну во љу. За по је ди не слу ча је ве ка да се по сту па ло дру га чи је обра зло же ње је 
да ва но у на по ме ни о пре во ду од го ва ра ју ће пе сме. у на по ме ни се на во де и све ва ри јан те 
по је ди них сти хо ва из дру гих пу бли ка ци ја пре во да од ре ђе не пе сме. у слу ча је ви ма кад 
по сто је то ли ке раз ли ке да се мо же го во ри ти о дру гој вер зи ји пре во да, тај пре вод је у 
на по ме ни на ве ден у це ло сти.

Да би се олак ша ло да ље из у ча ва ње пре во ди лач ког књи жев ног ра да Де сан ке Мак си-
мо вић, у на по ме на ма су на во ђе ни и на сло ви или пр ви сти хо ви ори ги на ла пе са ма ко је 
су без на сло ва. од то га се од сту пи ло са мо у пре во ди ма ко ји су са чи ње ни пре ко је зи ка-по-
сред ни ка (пре ма пе снич ким пре во ди ма или пре ма „под строч ни ку“), као и у по је ди ним 
слу ча је ви ма кад при ре ђи вач, због усло ва у ко ји ма је из да ње при пре ма но, ни је ус пео да 
до ђе до од го ва ра ју ћих ори ги на ла.

при ре ђи вач за хва љу је на по мо ћи у про на ла же њу на сло ва ори ги на ла де ла бу гар-
ских пе сни ка ко ле ги др Ма ри ну Мла де но ву, сло ве нач ких пе сни ка ко ле ги ни ци др Бо ја ни 
Сто ја но вић пан то вић, че шких и сло вач ких др алек сан дри пе тро вић кор ди и пољ ских 
Ми ро сла ву То пи ћу и др пе тру Бу ња ку, као и дра го це ном са рад ни ку у по тра зи за ру ским 
ори ги на ли ма по би бли о те ка ма Мо скве гђи еми пи во ва ров. 

у стручним и техничким пословима на овом и деветом тому учествовала је и Мирјана 
Станишић.

Скра ће ни це
аВРук –  алек сан дра Вра неш, Ру ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић. 

По пис и опис, За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић – на род на би бли о те ка 
Ср би је – Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду (Цен тар за Ис точ ну ази ју), 
Мр љеш д.о.о., Бе о град, 2001.

аСп – Ан то ло ги ја сло ве нач ке по е зи је, т. 1, 2, но лит, Бе о град, 1961.
аСпР – Ан то ло ги ја сло ве нач ке по е зи је, про све та, Бе о град, 1968.

БаГ – Баг да ла (кру ше вац)
БДкЈ – Бо рис Ду бро вин, Од Кар па та до Ја дра на, но во де ло, Бе о град, 1987.
БД5ГД – Бо рис Ду бро вин, Пе то го ди шње до ба, Баг да ла, кру ше вац, 1976.
БДп – Бу гар ске деч је пе сме, про све та, Бе о град, 1946.
Бн – Бе о град ска не де ља (Бе о град)
БР – Бра ни че во (по жа ре вац)
БуГп – Бу гар ска по е зи ја ХХ ве ка, но лит, Бе о град, 1969.

ВЗТР – Vi lem Za va da, Tra va na ru še vi na ma, „Ve se lin Ma sle ša“, Sa ra je vo, 1977.
ВС – Ве се ла све ска (Са ра је во)

Д – Ду га
Дп – Деч ја по е зи ја на ро да СССР, Баг да ла, кру ше вац, 1987.

ЖИД – отон Жу пан чич, Иза бра на де ла, на род на књи га, Бе о град, 1963.
ЖИЗ – отон Жу пан чич, Из бор, Свје тлост, Са ра је во, 1959.
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ЖопЈ – отон Жу пан чич, Ода бра не пје сме, на род на про свје та, Са ра је во, 1954.
Жп – отон Жу пан чич, Пе сме, СкЗ, ко ло LIV, књ. 336, Бе о град, 1961.
ЖуЦ –  отон Жу пан чич, Ци ци бан, До ма ћа лек ти ра 1, За вод за из да ва ње уџ бе ни-

ка но ви Сад, 1980... 1989.
ЖЦ –  отон Жу пан чич, Ци ци бан и дру ге пе сме, Би бли о те ка про све та, пр во ко ло, 

књ. 6, про све та, Бе о град, 1977, по но вље но из да ње.
ЖЦИД – отон Жу пан чич, Ци ци бан и дру ге пе сме, Рад, Бе о град, 1986.
ЖЦИЦ – отон Жу пан чич, Ци ци бан, Свје тлост, Са ра је во, 1989.
ЖЦнД –  отон Жу пан чич, Ци ци бан и не што дру го, Из да вач ка ку ћа Дра ган ла ко-

вић, Са ра ор ци, 1996.
ЖЧоп – отон Жу пан чич, Ча ша опој но сти, Сло во љуб ве, Бе о град, 1981.

ЗМ – Змај (Бе о град)
пЗп –  Бо рис па стер нак, Зе маљ ски про стор, „Ве се лин Ма сле ша“, Са ра је во, 1978.
ЗР – Зо ра (Са ра је во)

ЈЧе – Ју го сло вен че (Бе о град)

кБл –  Ме де ја ка хид зе, Кад бих бар ма ло би ла ле па, Сло во љуб ве, Бе о град, 1976.
кЖ – Кул тур ни жи вот (Бе о град)
кн – Књи жев не но ви не (Бе о град)
кЊ – Књи жев ност (Бе о град)
ко – Ко ра ци (кра гу је вац)

лМС – Ле то пис Ма ти це срп ске (но ви Сад)
лул – ле сја укра јин ка, Ло ми ка мен, Бра ни че во, по жа ре вац, 1971.

МГп –  Мак сим Гор ки, При по вет ке, кул ту ра, кол. Де ла, књ. 1, Бе о град–За греб, 
1946.

Мн – Ма ле но ви не (Са ра је во)
МоС – Мар га ри та али гер, Мо жда у сну, Рад, Бе о град, 1977.
МпЗ –  Ма ри ја пе тро вих, За ка жи ми са ста нак на овом све ту, екс пор тпрес, Бе о-

град, 1989.
МСИС –  Ми о драг Си би но вић, Из ме ђу све то ва. Но ви аспек ти књи жев ног де ла Де-

сан ке Мак си мо вић, За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић – на род на би бли о-
те ка Ср би је – „про свет ни пре глед“, Бе о град, 1999.

МСТ – Мо сто ви (Бе о град)
МШ – Ма ла штам па (оси јек)

нВ – Наш ве сник (Бе о град)
нн – На род не но ви не (ниш)

окТ – Ок то бар (кра ље во)
оп – ан тон ашкерц, Ода бра не пе сме, но во по ко ле ње, Бе о град, 1952.
опЈ – ан тон ашкерц, Ода бра не пје сме, на род на про свје та, Са ра је во, 1954.

пЗД – По ли ти ка за де цу (Бе о град)
пл – По ле та рац (Бе о град)
пМР –  Ми ро слав То пић, пе тар Бу њак, Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран скрип-

ци ји Де сан ке Мак си мо вић, За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић – на род на 
би бли о те ка Ср би је – Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 2001.

пн  (или пе но) Пе снич ке но ви не (Бе о град)
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пнР – Пи о ни ри (Бе о град) 
пол – По ли ти ка (Бе о град)
пп –  Пе снич ки пре во ди, ко ло Срп ска књи жев ност у сто књи га, књ. 98, Ма ти ца 

срп ска – СкЗ, но ви Сад – Бе о град, 1967.
ппЉ –  Де сан ка Мак си мо вић, По пра ву љу ба ви, но во де ло – Зве зда ра, Бе о град, 

1988.
пРБ – При бли жа ва ње. Бу гар ске пе сни ки ње, Гра ди на, ниш, 1971.
пТ – Пу те ви (Ба ња лу ка)
15Сп – Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња, но лит, Бе о град, 1963.

Р – Рад (Бе о град)
РаЗ – Раз ви так (За је чар)
РЗп – Ра до ван Зо го вић, Пре пје ви, Ца ну, Ти то град, 1988.
РР – Ри јеч ка ре ви ја (Ри је ка)

СаВ – Са вре ме ник (Бе о град)
СаВп – Са вре ме ник плус (Бе о град)
СВ – Франц пре шерн, Со нет ни ве нац. Из бор, про све та, Бе о град, 1968.
СкГ – Срп ски књи жев ни гла сник (Бе о град)
Снл –  Lju bi ša Ra jić, De san ka Mak si mo vić, Sa vre me na nor ve ška li ri ka, Stra ži lo vo, 

No vi Sad, 1978.
СТ – Сту дент (Бе о град)
СТВ – Ства ра ње (Ти то град)
СТГ – Стиг (Ма ло Цр ни ће)
СТР – Стре мље ња (при шти на)
Суп – Sa vre me na če ho slo vač ka po e zi ja, No lit, Be o grad, 1962.
СуС – Су сре ти (Це ти ње)

ТБпМ –  Ми ро слав То пић, пе тар Бу њак, Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран скрип-
ци ји Де сан ке Мак си мо вић, За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић – на род на 
би бли о те ка Ср би је – Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 2001.

ТШк – Та рас Шев чен ко, Коб зар (из бор), Рад, Бе о град, 1969.

уЗД – Узда ни ца

Иза скра ће ни це на зи ва ча со пи са у на по ме на ма се на во ди број стра ни це, за тим број 
ча со пи са и на кра ју, у за гра ди, број го ди не ка да је ча со пис иза шао. Иза скра ће ни це за 
књи гу на во ди се број стра ни це и, у за гра ди, го ди на из да ња књи ге.
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по себ не на по ме не

ПО Е ЗИ ЈА ЈУ ЖНИХ СЛО ВЕ НА

БУ ГАР СКИ ПЕ СНИ ЦИ
Свој бо гат ства ра лач ки рад у обла сти пре во ђе ња по е зи је Де сан ка Мак си мо вић по чи ње 
1934. упра во пре во ди ма из бу гар ске по е зи је. пре во де де ла бу гар ских пе сни ка ни је об ја-
вљи ва ла је ди но у пе ри о ду из ме ђу 1952. и 1961, што је без сум ње би ло усло вље но ванк њи-
жев ним, по ли тич ким фак то ри ма, ко ји су би ли из ван ње них мо ћи. Бу гар ској по е зи ји се 
као пе сник-пре во ди лац по но во вра ти ла од ше зде се тих го ди на, об ја вив ши 1971. у ни шу 
зна чај ну, за ни мљи ву и ве о ма ле пу ан то ло гиј ску збир ку сво јих пре во да бу гар ских ста-
ри јих и мла ђих пе сни ки ња При бли жа ва ње. То ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
об ја ви ла је пре во де пе са ма мно гих бу гар ских ис так ну тих пе сни ка за де цу и за од ра сле, 
да би сво је пре во ди лач ко ин те ре со ва ње за бу гар ску по е зи ју кру ни са ла ци клу сом но вих 
пре во да из де ла Је ли са ве те Ба гр ја не, об ја вље ним 1983. го ди не у бе о град ским Пе снич-
ким но ви на ма. 

Ја ну а ра 1972. бу гар ском сла ви сти, пи сцу, пу бли ци сти и при ја те љу Ган чу Са во ву 
сво ју при вр же ност бу га р ском на ро ду у ин тер вјуу, об ја вље ном у бу гар ском ли сту На род-
на мла деж, а мно го ка сни је (1996), у срп ско хр ват ској вер зи ји, и у бе о град ском ча со пи су 
Са вре ме ник плус, Д. Мак си мо вић обра зла же ова ко: „Имам ути сак да сам ову при вр же-
ност до не ла со бом на свет, као и пре ма оста лим Сло ве ни ма. али, ипак, ствар ни ји од го вор 
ће би ти ако ка жем да сам Бу га ре за во ле ла пре ко њи хо ве по е зи је.“ о то ме шта је при вла-
чи у бу гар ској по е зи ји Д. Мак си мо вић на ис то ме ме сту на во ди: „До па да ми се пр во оно 
за што и ни сте за слу жни: јам бов ски, сна жни ри там ва ше по е зи је. До па да ми се њен бунт, 
гор чи на, чо веч ност, свест у њој о ве ли кој од го вор но сти пе сни ко вој пред дру штвом, 
пред сво јим на ро дом. До па да ми се што се од мах ви ди да је то бу гар ска по е зи ја, што 
има свој глас и свој ка рак тер. До па да ми се сна га у љу бав ној по е зи ји ва ших пе сни ки ња, 
сме лост – ка кву код нас има мо жда са мо Ве сна па рун.“

о свом пре во ди лач ком опу су из бу гар ске по е зи је Д. Мак си мо вић 1972. Ган чу Са-
во ву од го ва ра, по оби ча ју, скром но: „ни сам мно го пре ве ла, али сам с љу ба вљу пре во-
ди ла, нај пре све мо је при ја те љи це, ва ше пе сни ки ње, али не за то што су ми при ја те љи це 
већ за то што се њи хо вој по е зи ји ди вим. пре во ди ла сам ва ше ре во лу ци о на ре Ва зо ва, 
Бо те ва, Смир нен ског, Вап ца ро ва. од по след ње тро ји це це лу књи гу (че ка код ’но ли та’ 
да бу де штам па на). пре во ди ла сам пан те ле је ва и об ја вљи ва ла по на шим ли сто ви ма. 
Сад пре во дим, по ред Ба гри ја не, До ре, Бле ни ке и ва ше мла де: Бла гу Ди ми тро ву и Стан-
ку пен че ву.“

Мо ра мо на по ме ну ти да књи гу са пре во ди ма Д. Мак си мо вић по е зи је Бо те ва, Смир-
нен ског и Вап ца ро ва, као ни по да так о то ме да је књи га са ста вље на од пе са ма Бо те ва, 
Смир нен ског и Вап ца ро ва иза шла у из да њу но ли та, или би ло ког дру гог из да ва ча ни смо 
про на шли.

ПеткоСлавејков
пет ко Ра чов Сла веј ков (1827–1895), ис так ну ти бу гар ски пи сац, пре по ро ди тељ, фол кло-
ри ста и пу бли ци ста.
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Звезде (Зве зди) – БДп, 47 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо-
вић и Сер ги ја Сла сти ко ва.

ХристоБотев
Бу гар ски пе сник, пре во ди лац, пу бли цист и дру штве ни рад ник-ре во лу ци о нар Хри сто 
Бо тев (1848–1876). Сво јим не осо би то обим ним по ет ским де лом, ин спи ри сан на ци о-
нал ним фол кло ром, оста вио зна ча јан траг у бу гар ској по е зи ји.

ХаџиДимитар (Хаджи Димитър) – кЊ, 163–164: 2 (1949).
Са преводом песама „у механи“, „Ђурђев-дан“, „посланица св. Трновском“ и „па- 
триот“ 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“ објавље- 
на под заједничким насловом „пет песама“.

Патриот (патриот) – кЊ, 166–167: 2 (1949).
Са пре во дом пе са ма „Ха џи Ди ми тар“, „у ме ха ни“, „Ђур ђев-дан“ и „по сла ни ца св. Тр-
нов ском“ об ја вље на под за јед нич ким на сло вом „пет пе са ма“.

КонстантинВеличков
кон стан тин Ве лич ков пет ков (1855–1907) је бу гар ски пе сник, про зни пи сац и пре во ди-
лац, ко ји је пи сао и за де цу.

Жетелачкапесма (Же твар ска пе сен) – БДп, 48 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Крај (крај на учеб на та го ди на) – БДп, 36 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић 
и Сер ги ја Сла сти ко ва.

СтојанПопов
Сто јан Ми хај лов по пов (1865–1939) је бу гар ски пе сник за де цу, са ку пљач на род ног пе-
снич ког ства ра ла штва и пре во ди лац.

pages/VIII_10.htm
pages/VIII_11.htm
pages/VIII_13.htm
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Играчка–плачка (Играч ка-плач ка) – БДп, 5 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма, То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо-
вић и Сер ги ја Сла сти ко ва.

Малиучитељ (Мал ки ит учи тел) – БДп, 25 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо-
вић и Сер ги ја Сла сти ко ва.

ЦанкоЦерковски
Бу гар ски пе сник и при по ве дач Цан ко Цер ков ски (1869–1926), чи је пра во име је Цан ко 
Ге нов Ба ка лов. у БДп му је по гре шно од штам па но име: Цен ко.

Петлић (пе тле) – БДп, 15 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Дединипрасци (Ди до ви пра се та) – БДп, 20 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Мединоруно (Меч ки но ру но) – БДп, 21 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Сунцегреје (Слън це грее) – БДп, 43 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ЦоњоКалчев
Цо њо кал чев (1870–1942) је бу гар ски деч ји пе сник, ак ти ви ста на ци о нал ног пре по ро да 
у обра зо ва њу и би бли о те кар ству.

Пачићи (па те та) – БДп, 6 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Првимај (пър ви май) – БДп, 42 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма, То зна чи да се мо же 
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сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ЕлинПелин
елин пе лин (1877–1949), чи је је пра во име Ди ми тар Ива нов Сто ја нов, је сте ис так ну ти 
бу гар ски при по ве дач и пи сац про зе и по е зи је за де цу.

Зрикавац(Щурец) – БДп, 12 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма, То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Врапчевописмо (пи смо на враб че то) – ЈЧе, 13: 5 (1935); БДп, 16 (1946).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли-
не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја зо ва, 
„Ју ни“; Љу ба ка са ро ва, „ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „За сто лом де да 
се ђа ше“, „До бро до шла“; лу че зар Стан чев, „Хор ко ле да ра“; Си мон Јен ко, „Ма ти“.
на по чет ку књи ге БДп као пре во ди о ци су на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић 
и Сер ги ја Сла сти ко ва, Ме ђу тим, пре вод ове пе сме Де сан ка Мак си мо вић је у ЈЧе 
об ја ви ла под сво јим име ном. 

Ко?(кои) – БДп, 41 (1946).
на по чет ку књи ге као пре во ди о ци су на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Јесензлатокоса (есен зла то ко са) – БДп, 52 (1946).
на по чет ку књи ге као пре во ди о ци су на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Збогом,птичице! (Збо гом, птич ки!) – БДп, 53 (1946).
на по чет ку књи ге као пре во ди о ци су на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

КирилХристов
ки рил Хри стов (1875–1944) је бу гар ски пе сник и пре во ди лац. у БДп пре зи ме му је гре-
шком из ме ње но у: кри стов.

Надколевком (над лгол ка та) – БДп, 31 (1946).
на по чет ку књи ге као пре во ди о ци на ве де ни су Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва. 
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ЈорданСтубел
Јор дан Сту бел (1879–1952) је лир ски пе сник и је дан од нај бо љих бу гар ских пе сни ка за 
де цу. пра во име му је, ина че, Јор дан Ива нов Ба ка лов.

Добродошла (До бре до шла) – ИД, 4: 28 (1935).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли-
не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја зо ва, 
„Ју ни“; Љу ба ка са ро ва, „ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „За сто лом де да 
се ђа ше“; елин пе лин, „Врап че во пи смо“; лу че зар Стан чев, „Хор ко ле да ра“; Си мон 
Јен ко, „Ма ти“.
Ис под тек ста овог пре во да, пот пи са ног са: „С бу гар ског Д. М.“, одво јен са мо ви ње-
том, сто ји оглас уред ни штва: „’Иде је’ ра де на збли же њу бал кан ских књи жев но сти.“

Фебруар (Фе вру а ри) – ЈЧе, 2: 6 (1936).

Преламаца (пре де ко те) – ЈЧе, 10: 9 (1936).

Косимедо(кос и ме че) – ЈЧе, 10: 9 (1936); БДп, 8 (1946).
на по чет ку књи ге као пре во ди о ци на ве де ни су Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва. Ме ђу тим, пре вод ове пе сме Де сан ка Мак си мо вић је у ЈЧе об ја-
ви ла под сво јим име ном.
Ва ри јан те, ЈЧе: 

  2 Где то идеш? – кос се ја ви.
  5 ко си ћу, Бо си ћу, зар не чу?
  6 от ко тр ља се ле шник ту
  9 Бра ћу ро сом оро ше не
10 слат ке ја го де цр ве не,

Родинаколевка(Щър ко ва люл чи ца) – ЈЧе, 13: 10 (1936); БДп, 9 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва. Ме ђу тим, пре вод ове пе сме Де сан ка Мак си мо вић је у ЈЧе об ја-
ви ла под сво јим име ном.
Ва ри јан те, ЈЧе: 

  8 две-три ма ле жа бе,
  9 до кле јад не сто је 
10 13 као ала зи ја,
17 Бо го, зве зде бла ге,
24 па сад глад на хо ди <уме сто по след ња два сти ха: 
 па да она глад на
 по сле по љем хо да.>

Мишиученици(Ми шки-уче ни ци) – ЈЧе, 3: 5 (1935); БДп, 14 (1946).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли-
не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја зо ва, 
„Ју ни“; Љу ба ка са ро ва, „ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „За сто лом де да се ђа ше“, „До бро 
до шла“; елин пе лин, „Врап че во пи смо“; лу че зар Стан чев, „Хор ко ле да ра“; Си мон 
Јен ко, „Ма ти“.
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на по чет ку књи ге БДп су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо-
вић и Сер ги ја Сла сти ко ва. Ме ђу тим, пре вод ове пе сме Де сан ка Мак си мо вић је у 
ЈЧе об ја ви ла под сво јим име ном.
Ва ри јан те, ЈЧе: 

11 чи та ју, и ла ке 
17 а још ма ње зна ју 
21 ако ђа ци гра је,
22 ка да им пре да је, 
28 ма ци них бр ко ва 
Иза 28. сти ха – раз мак за но ву стро фу.

Застоломдедасеђаше (на стол си дя ди се де ше) – БДп, 22 (1946).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре-
во ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и 
ка ли не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја-
зо ва, „Ју ни“; Љу ба ка са ро ва, „ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „До бро 
до шла“; елин пе лин, „Врап че во пи смо“; лу че зар Стан чев, „Хор ко ле да ра“; Си мон 
Јен ко, „Ма ти“.
на по чет ку књи ге БДп су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је 
Сла сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се 
мо же сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо-
вић и Сер ги ја Сла сти ко ва. Ме ђу тим, пре вод ове пе сме Де сан ка Мак си мо вић је у 
ЈЧе об ја ви ла под сво јим име ном.
Ва ри јан те, ЈЧе: 

14 од дрен ка слат ке ра ки је.

Птичица-кукавица (пти че-ку ка ви че) – БДп, 7 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Мраваккућуградио (Мрав ка къ ща гра ди ла) – БДп, 10 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Кадсежени... (ко га се же ни...) – БДп, 13 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Детеизец (Де те и за ек) – БДп, 17 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ЛењаНеда (ле ни ва не да) – БДп, 28 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
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сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ДедаМраз (Дя до Мраз) – БДп, 30 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Ђурђевдан (Гер гь ов ден) – БДп, 39 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ДимитарБабев
Ди ми тар Ге ор ги јев Ба бев (1880–1945) је бу гар ски пе сник, драм ски пи сац и пре во ди лац.

Киша (Дтъжд) – БДп, 50 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ВасилСтојанов
Ва сил Ива нов Сто ја нов (1880–1962) је ис так ну ти бу гар ски деч ји пе сник.

Змај (Хвър чи ло) – БДп, 29 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

СтилијанЧилингиров
Сши ли јан Ха џи до брев Чи лин ги ров (1881–1962) је бу гар ски пе сник и ро ма но пи сац. 
пи сао је и пе сме за де цу.

Прелабаба (пре де ба ба) – ЈЧе, 11: 7 (1936); БДп, 19 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва. Ме ђу тим, Де сан ка Мак си мо вић је у књи зи БДп пре вод ове 
пе сме об ја ви ла под сво јим име ном.

СтојанДринов
Сто јан пе јев Дри нов (1883–1922) је бу гар ски деч ји пе сник и пре во ди лац по е зи је. Са 
ве ли ким успе хом је пре во дио и по е зи ју Ј. Ј. Зма ја.

Шафране,брате (Мен зу ха ре, брат ко) – БДп, 40 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
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сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

РанБосиљак
Ран Бо си љак (Ран Бо си лек) је псе у до ним Ген ча Стан че ва не ген цо ва (1886–1958), ис так-
ну тог бу гар ског деч јег пе сни ка и при по ве да ча, ко ји се ба вио и пре ра ђи ва њем на род них 
при ча из свет ског и бу гар ског фол кло ра.

Благагодина (Бла га го ди на) – БДп, 33 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Порука (по же ла ние) – БДп, 54 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ТрајкоСимеонов
Трај ко Си ме о нов је псе у до ним бу гар ског деч јег пе сни ка Три фо на Сто ја но ва Си ме о но-
ва (1886–1965).

Златниоблачићи(Злат ни обла че та) – БДп, 49 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

ДораГабе
у кн 1965, уз пре вод пе сни ки њи них сти хо ва, Де сан ка Мак си мо вић да је сле де ћу бе ле шку: 
„пе сни ки ња До ра Га бе је ро ђе на у До бру џи. Шко ло ва ла се у Фран цу ској. уче ни ца је пе-
сни ка Ја во ро ва. Из да ла је збир ке пе са ма: ’Зе маљ ски пут’, ’Ме се чар ке’, ’не мир но вре ме, 
’но ве пе сме’, по е му ’Ве ла’ и дру го. Из да ла је, та ко ђе, око два де сет књи га, пе са ма и по е ма за 
ма лу де цу од три до пет го ди на, а осим то га ро ма не и при че за де цу, пре ве де не на ру ски, 
фран цу ски, грч ки, пољ ски, арап ски и на дру ге је зи ке. пре во ди ла је мно го пољ ских и дру-
гих сло вен ских кла сич них и са вре ме них пе сни ка. пе сме су јој пре во ђе не на мно ге је зи ке.“

у пРБ 1971. Д. Мак си мо вић ис ти че сле де ће: „Ро ђе на у До бру џи (Тол бу хин) 1882. 
го ди не. Шко ло ва ла се у Фран цу ској. но си име на род ног пе сни ка од 1969. Има ор ден 
’Ге ор ги Ди ми тров’. пи ше по е зи ју и про зу. Збир ке пе са ма: ’Љу би чи це’ 1908, ’Зе маљ ски 
пут’ 1928, ’Ме се чар ка’ 1933, ’Ве ла’ 1946, 1952, ’не мир но вре ме’ 1957, ’Иза бра на де ла’ 
1958, ’но ве пе сме’ 1963, ’по е ме’ 1946, 1965, 1967, ’ли ри ка’ 1966, ’по че кај, сун це’ 1967, 
’не ви дљи ве очи’ 1970. Збир ка при ча ’не ка да’ 1924, ро ман ’Ћу тљи ви хе рој’ 1934.

об ја ви ла је ви ше књи га пе са ма за де цу. Ње ни ро ма ни и при че за де цу пре во ђе ни су 
на ви ше је зи ка. И ње не књи ге пе са ма за од ра сле су пре ве де не на стра не је зи ке. И она 
са ма је мно го пре во ди ла са пољ ског и дру гих сло вен ских је зи ка кла сич не и са вре ме не 
пе сни ке.“ <пРБ, 8 (1971)>

о соп стве ним ве за ма са бу гар ском кул ту ром у свом тек сту „пи смо умет ни ци ма“ 
Д. Мак си мо вић 1972. са оп шта ва: „при ја тељ ство с бу гар ским на ро дом по че ло је пре-
ко при ја тељ ства с њи хо вим књи жев ни ци ма не где у вре ме ну из ме ђу два ра та кад су До ра 
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Га бе и Је ли са ве та Ба гр ја на, ’пр ве ла сте’, што ре као по кој ни Ми лан Бог да но вић, до шле у 
Бе о град по сле ду гог ћу та ња из ме ђу на ше две зе мље, про бив ши се кроз бо дљи ка ве жи це 
зло пам ће ња.“

До ра Га бе је пре ми ну ла 1983.

Пст – пол, 896: 9350 (1934).
ово је, уз пре вод пе сме бу гар ске пе сни ки ње ка ли не Ма ли не „Сви рац“, пр ви об ја вљен 
пре вод Д. Мак си мо вић по е зи је за де цу. Штам пан је у до дат ку По ли ти ка за де цу.

Амин(амин) – СкГ, 17: 1 (1937); пп, 152 (1967).

Судба(Съд ба) – СкГ, 18: 1 (1937); пп, 153 (1967).

Сусрет(Сре щ та) – БДп, 11 (1946).

Јунак(Юнак) – БДп, 26 (1946).

Песмица(песенчица) – БДп, 32 (1946).

Бајка(приказка) – БДп, 35 (1946).

Радост(Радост) – БДп, 44 (1946).

Сунце(Слънце) – БДп, 46 (1946).

Ћутање(Мъл чание) – кн, 10: 262 (1965).

Интимно(Ин тим но) – кн, 10: 262 (1965); пРБ, 25–26 (1971). 
Ва ри јан те, кн: 

29 о, мо је ства ри 
не ма по де ле на стро фе.

Тишина(Ти ши на) – кн, 10: 262 (1965); пРБ, 21–22 (1971).
Ва ри јан те, кн: 

12 мо је ћу та ње – схва ти: 
15 јер тра жим ча ро ли ју
16 ко ја би пре тво ри ла
19 ко ја би их ство ри ла пти ца ма,

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).

Невидљивеочи(невиди ми очи) – БаГ, 18: 144 (1971). 
у БаГ објављена под заједничким насловом „Четири бугарске песникиње“ са: Јели-    
савета Багрјана, „Бисер“; Блага Димитрова, „Бугарска крв“; Станка пенчева, „Моја 
власт“.
Варијанте, БаГ: 

5 кроз прозор угледам
није издвојен размаком 18. стих.

Судбина(Съд ба) – нн, 1711 (1972); пРБ, 12 (1971). 
у нн песникињино презиме погрешно штампано: Гоба. 
Варијанте, нн: 

17 ни ка да ти не ће од лак ну ти

pages/VIII_44.htm
pages/VIII_46.htm
pages/VIII_47.htm
pages/VIII_47a.htm
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Враћање(Връщане) – пРБ, 9 (1971).

Признање(признание) – пРБ, 10 (1971).  

Тајна(Тайна) – пРБ, 11 (1971).

Питање(Въ прос) – пРБ, 13 (1971).

Звук(Звук) – пРБ, 14–15 (1971).

Жалба(Жалба) – пРБ, 16–17 (1971).

Октобар(ок том бри) – пРБ, 18 (1971).   

Дозив(Зов) – пРБ, 29 (1971).

Воља – пРБ, 30 (1971).

Мимогредно(Ми мо хо дом) – пРБ, 31 (1971). 

Растојања(Да леч ни на) – пРБ, 32 (1971).

ЈелисаветаБагрјана
Је ли са ве та Ба гр ја на (1894–1992) јед на је од стра них пе сни ки ња ко је су не сум њи во у 
по љу истин ског ства ра лач ког ин те ре со ва ња Де сан ке Мак си мо вић: пр ви пре вод из де ла 
ове ис так ну те бу гар ске аутор ке об ја ви ла је 1937, а по след њи – 1987. го ди не (у ме ђу вре-
ме ну, са мо пе де се тих го ди на ни је ис ту пи ла ни са јед ним пре во дом Ба гр ја не, што је, ве-
ро ват но, по сле ре зо лу ци је ИБ, про у зро ко ва но ванк њи жев ним фак то ри ма).

уз пу бли ка ци је пре во да, оста ви ла је о овој бу гар ској пе сни ки њи, ко ја јој је, очи то, 
би ла по ет ски бли ска, и ви ше сво јих за пи са. Те за пи се на во ди мо по хро но ло шком ре ду 
њи хо вог об ја вљи ва ња.

„ели за бе та Ба гр ја на, ро ђе на у за пад ној Бу гар ској. по ред пи са ња ба ви ла се на став-
нич ким ра дом.

Је ди на бу гар ска пе сни ки ња ко ја но си на зив на род ног пе сни ка што се у Бу гар ској 
сма тра нај ви шом књи жев ном ча шћу.

Из да ла је не ко ли ко збир ки пе са ма, ’Веч на и све та’, ’по мор че ва зве зда’, ’Људ ско ср це’, 
’пет зве зда’ и пре три го ди не низ пе са ма до не тих с пу та по Бра зи ли ји.

об ја ви ла је де сет књи га, пе са ма за де цу, а из ме ђу њих и ’Зве зди це’, ’Чуд на јел ка’, 
’Срет ни де ти њи да ни’, ’Мај ско ју тро’, ’ави он за Мо скву’.

пре во ђе на је на мно ге је зи ке, ушла у мно ге ан то ло ги је.“ <БР, 5: 6 (1965)>
под на сло вом „Че ти ри бу гар ске пе сни ки ње“: „Че ти ри бу гар ске пе сни ки ње ко је смо 

у овом бро ју по све ће ном же на ма пи сци ма пред ста ви ли са по јед ном пе смом спа да ју у 
нај по пу лар ни је, ели за бе та Ба гр ја на и До ра Га бе су код нас пре во ђе не још пре ра та, а 
Бла га Ди ми тро ва и Стан ка пен че ва, од њих мла ђе, пре ла зе већ и са ме гра ни це сво је зе мље. 
Де сан ка Мак си мо вић“ <БаГ, 18: 144 (1971)>

у пред го во ру за свој ан то ло гиј ски из бор по е зи је бу гар ских пе сни ки ња пРБ, Д. Мак-
си мо вић, по ред оста лог, пи ше: 

„До бра по ло ви на ових де ла пре во ђе на је и на стра не је зи ке; Ба гр ја на и До ра Га бе 
пред ња че у бро ју пре ве де них књи га. Њих две су сла ву све бу гар ске са вре ме не по е зи је, 
не са мо сво ју, про не ле ши ром сло вен ских на ро да као и гер ман ских и ро ман ских.“ 
<пРБ, 5 (1971)>

у днев ном ли сту По ли ти ка 14. ма ја 1983. под на сло вом „Де ве де се та го ди шњи ца Је-
ли са ве те Ба гр ја не“ са оп шта ва: „у Бу гар ској је ових да на све ча но обе ле жен де ве де се ти 
ро ђен дан ве ли ке пе сни ки ње Је ли са ве те Ба гр ја не. пред сед ник Др жав ног са ве та То дор 
Жив ков лич но јој је уру чио ор ден – злат ну зве зду хе ро ја на род не Ре пу бли ке Бу гар ске, 
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ис ти чу ћи ње ну за слу гу за бу гар ску књи жев ност, по жр тво ва ни дру штве ни рад и ве ли ку 
љу бав пре ма отаџ би ни.

Сви бу гар ски ли сто ви до не ли су при год не тек сто ве по све ће не Ба гр ја ни, а осо би то 
’кул ту ра’ и ’ли те ра ту рен фронт’. под на сло вом ’Мед и ви но’, Љу бо мир Дел чев под се ћа 
на пе сни ки њи не ре чи да је бу гар ска пе сма за њу мед и ви но. пе сник ка мен Зи да ров по-
све ћу је јој пе сму ко ју за вр ша ва сти хо ви ма: ’пе сме ће ти сла ви ти на род, док је да на, 
оста ћеш у род не зе мље пан те о ну с јед ним је ди ним име ном – Ба гр ја на’. едвард Мо жен-
ко, про фе сор уни вер зи те та у ал бер ти (ка на да) пи ше ка ко су већ пр ви Ба гр ја ни ни сти-
хо ви, штам па ни у ’Са вре ме ној ми сли’ по жње ли не чу ве ни успех. на по ми ње да су они 
још би ли пот пи са ни ње ним по ро дич ним име ном Бел че ва.

Ба гр ја на не са мо да спа да у нај ве ће ли ри ча ре све та, не го је то пао ду хо вит пе сник за 
де цу и из ван ре дан пре во ди лац. Зна се да су ње на пе снич ка љу бав ана ах ма то ва и Ма-
ри на Цве та је ва. по ред њих пре во ди ла је мно ге дру ге пе сни ке па и на ше. До ла зи ла је са 
До ром Га бе у по се ту на шим књи жев ни ци ма у Бе о град где има ве ли ки број по што ва ла ца. 
Де сан ка Мак си мо вић.“ 

Са на зна ком „Текст Де сан ка Мак си мо вић“, под на сло вом „Бе ле шка уз пе сме Је ли са ве те 
Ба гр ја не“ те исте го ди не је, уз пре вод сти хо ва бу гар ске аутор ке, на ша пе сни ки ња та ко ђе 
на пи са ла: „Ве ли ка бу гар ска и свет ска пе сни ки ња Је ли са ве та Ба гр ја на сла ви ла је кра јем 
апри ла ове го ди не свој де ве де се ти ро ђен дан. Том при ли ком ју је пред сед ник Др жав ног 
са ве та, То дор Жив ков, од ли ко вао ор де ном ’на род ног хе ро ја Ре пу бли ке Бу гар ске’.

Ба гр ја ни не би ни тре ба ло да се при ре ђу ју ју би ле ји. Бу гар ском на ро ду се чи ни да је 
она по сто ја ла от ка ко и сам на род по сто ји и да ће жи ве ти до кле бу де са мог на ро да. уз 
ње но име не тре ба ста вља ти ни ка кве да ту ме као што га у ли тви уз <име> њи хо ве слав не 
оми ље не пе сни ки ње Са ло ме је не рис не ста вља ју, сем у до ку мен ти ма, зо ву ћи је ’ли тван-
ским сла ву јем’. Ба гр ја ну на рав но не мо же мо зва ти сла ву јем, јер пе сме на ше бал кан ске 
пе сни ки ње има ју дру ги звук, ду бљи и гор чи.

Је ли са ве та Ба гр ја на је из у ча ва ла сло вен ску фи ло ло ги ју на Со фиј ском уни вер зи те-
ту. ла у ре ат је Ди ми тров ске на гра де, 1950, но си име на род ног пе сни ка и кул тур ног 
рад ни ка од 1963, Хе рој је со ци ја ли стич ког ра да од 1967. Те го ди не је до би ла и ор ден 
’Ге ор ги Ди ми тров’, а за тим по но во 1968, а од ове го ди не но си име и на род ног хе ро ја 
Ре пу бли ке Бу гар ске.

Ба гр ја на је из да ла низ збир ки пе са ма на ве ли кој умет нич кој ви си ни, убе дљи вих, 
сме ло ис кре них. по че ла је штам па ти 1915. пр ва збир ка јој је ’Веч на и све та’, 1927. За тим 
се ни жу ’по мор че ва зве зда’, 1932, ’пет зве зда’, 1953, ’Људ ско ср це’, 1963, ’Иза бра не пе сме’, 
1955, 1964. и 1968.

ове го ди не, 1983, об ја ви ла је збир ку ’на оба ли вре ме на’ и све ча ну збир ку ’Ру ко пи сна 
ан то ло ги ја’.

Из да ла је ви ше збир ки пе са ма за де цу.
Ба гр ја на је пре во ђе на на мно го је зи ка. ушла је у мно ге ан то ло ги је све та и има ви ше 

за себ них збир ки на стра ним је зи ци ма.
пе сме ко је до но си мо у овом бро ју узе те су из ју би лар не ’Ру ко пи сне ан то ло ги је’ и 

по ме ну те ово го ди шње збир ке ’на оба ли вре ме на’. обе ове збир ке су про пра ће не по го-
во ри ма. ’Ру ко пи сну ан то ло ги ју’ је пред ста вио Сте фан па му ков ко ји је уз ана ли зу пе са-
ма дао и не ке по дат ке о на стан ку не ких пе са ма, с ци ти ра њем из ве сних пе сни ки њи них 
ми сли о жи во ту и по е зи ји. Ти ци та ти по твр ђу ју и ми шље ње кри ти ке да је Је ли са ве та 
Ба гр ја на пе сник оп ти ми сти чан, да се ни шта ми стич но и та јан стве но ни је до та кло ње ног 
де ла, да је пе сни ки ња ода на жи во ту и по ред свих пат њи ко је он до но си. Са ма она из ја вљу-
је, ка ко на во ди Сте фан па му ков у свом по го во ру, да, ма да жи вот од ла зи, он оста је у њој 
као ле па ми сао.

по ред по ме ну тих књи га и од ли ко ва ња, пе сни ки њин ју би леј је про пра ћен ни зом 
при год них чла на ка у Бу гар ској и ино стран ству. пе сни ци јој по све ћу ју пе сме. До но си мо 
ов де јед ну ка ме на Зи да ро ва.
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ово крат ко оба ве ште ње за кљу чи ће мо ре чи ма Љу бе на Ге ор ги је ва: ’Ве ли ко де ло Је-
ли са ве те Ба гр ја не ушло је трај но у бу гар ску по е зи ју оцр та ва ју ћи ви сок умет нич ки до-
мет и слу жи као обра зац бу ду ћим на ра шта ји ма.’ И за тим: ’Ба гр ја на је бли ста во ушла у 
бу гар ску по е зи ју још пр вом сво јом збир ком, а низ ње них пе са ма из ка сни јег вре ме на не 
за о ста ју за чу ве ним пе сма ма из пр вих збир ки’.“ <пн, стр. 8>

Де сан ка Мак си мо вић 1972. го ди не о соп стве ним ве за ма са бу гар ском кул ту ром са-
оп шта ва у свом тек сту „пи смо умет ни ци ма“: „при ја тељ ство с бу гар ским на ро дом по че-
ло је пре ко при ја тељ ства с њи хо вим књи жев ни ци ма не где у вре ме ну из ме ђу два ра та кад 
су До ра Га бе и Је ли са ве та Ба гр ја на, ’пр ве ла сте’, што ре као по кој ни Ми лан Бог да но вић, 
до шле у Бе о град по сле ду гог ћу та ња из ме ђу на ше две зе мље, про бив ши се кроз бо дљи ка-
ве жи це зло пам ће ња.“ Иако то ди рект но не по ми ње, ве ро ват но је има ла на уму и ду бо ку 
ро ман тич ну ве зу бу гар ске пе сни ки ње са срп ским пе сни ком Р. Дра ин цем, о ко јој је на ша 
штам па (као и бу гар ска) по чет ком три де се тих го ди на пи са ла са знат ном до зом сен за ци о-
на ли зма. Сва ка ко је има ла у ви ду и из у зет но афир ма ти ван при каз по е зи је Је ли са ве те 
Ба гр ја не ко ји је Ра де Дра и нац об ја вио 1. ју на 1930. у бе о град ском ли сту Прав да.

Име Је ли са ве те Ба гр ја не је у не ким ра ни јим пу бли ка ци ја ма тран скри бо ва но и као: 
ели са ве та.

Је ли са ве та Ба гр ја на је за јед но са Ди ми тром пан те ле је вом 1963. пре ве ла на бу гар ски 
је зик књи гу пе са ма Де сан ке Мак си мо вић Ми рис зе мље.

Изгнаник(Из гна ник) – СкГ, 16: 1 (1937).

Сусрет(„Дотаклесечашеизазвониле“)Сре ща („До ко сна ха се ча ши те и звгнна ха“) – 
СкГ, 17: 1 (1937).

Јесен(есен) – БДп, 51 (1946).

Као дете које... (ка то де те, ко е то...) – БР, 3: 6 (1965); БуГп, 168 (1969); пРБ, 51 
(1971). 
Ва ри јан те, БР: 

  6 ићи ћу да се по ме шам и да зба цим му ку сво ју па кле ну, –
  7 под ми ли о не људ ских су ро вих не ми ло срд них но гу,

Судбина(Съд ба) – БР, 4: 6 (1965); пРБ, 50 (1971).

Requiem– БР, 4: 6 (1965); пРБ, 36 (1971).
ово је за пра во пре вод дру ге пе сме из ци клу са Re qu i em. она је без на сло ва, а пр ви 
стих јој гла си: „не пла ча, за де то без ра до стен, пуст и пре кър шен“. у БР је на слов по-
гре шан („Re qu i em“), али је рим ским бро јем обе ле же но да је пре ве де на пе сма дру га 
из ци клу са.

Говоримстобом(Го во ря с те бе) – БР, 5: 6 (1965).

Зов(Вик) – СаВ, 72: 1 (1966); лМС, 74: 1 (1966); пРБ, 48 (1971).

Љубав(лю бов) – СаВ, 72–73: 1 (1966); БуГп, 165 (1969); пРБ, 46 (1971).
Ва ри јан те, СаВ: 
пр ва че ти ри сти ха пе сме су из дво је на у по себ ну стро фу.

Плавоока(Си не о ка та) – СаВ, 73: 1 (1966); БуГп, 163 (1969); пРБ, 37 (1971).

Потомак(по том ка) – СаВ, 74: 1 (1966); БуГп, 164 (1969); пРБ, 38 (1971).
Ва ри јан те, СаВ: 

12 за нео је ка кав стра ни, све тли кан.
23 ја сам са мо тво ја ћер ка пра ва, Ва ри јан те, БуГп: 

пе сма је по де ље на на са мо две стро фе: од 1. до 16. и од 17. сти ха до кра ја.
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Вечна(Веч на та) – СаВ, 74–75: 1 (1966); пРБ, 39 (1971).

Мојапесма(Мо я та пе сен) – СаВ, 75–76: 1 (1966); БуГп, 171–172 (1969); пРБ, 40–41 
(1971); РаЗ, 52: 4/5 (1987).
у основ ном тек сту је у 23. сти ху пе сме, ис пра вље на штам пар ска гре шка: „Цр ни“, 
уме сто „цр ни“.
Ва ри јан те, БГп: 

18 ниг де ни си чуо, а мо жда је ниг де и не ма,

КућауБојани(къ ща в Бо я на) – СаВ, 76–77: 1 (1966); пРБ, 52 (1971).
Ва ри јан те, СаВ: 

4  ју жњак јој оков ле ден рас ки ва, <ма да ће ово пре би ти штам пар ска гре шка, 
јер но ви стих по чи ње ве ли ким сло вом, а у пе сми су ве ли ка сло ва, ина че, пи-
са на са мо на по чет ку но вих ре че ни ца>

Шакаснега(Ше па сняг) – СаВ, 77–78: 1 (1966); пРБ, 54–55 (1971).

Пламенодрво(плам те што дър во) – СаВ, 78–79: 1 (1966); пРБ, 56(1971).

Освета(от мъ щ е ние) – лМС, 75: 1 (1966); пРБ, 49 (1971).

Занос(унес) – лМС, 74–75: 1 (1966); БуГп, 166 (1969); пРБ, 47 (1971); СаВп, 54–55: 
41–42–43 (1996). 
Ва ри јан те, БуГп: 

  9 она мо где ће мо, у са мо ћи,
10 два пла мич ка сли ти се опој но
13 не знаш? ни ја. ни јед но не зна мо,

Вече (Ве чер) – лМС, 75–76: 1 (1966).

Дозивмора (Зо вът на мо ре то) – лМС, 76–77: 1 (1966); БуГп, 169–170 (1969); пРБ, 
42–43 (1971).
ово је за пра во са мо јед на од пе са ма из ци клу са До зив мо ра. она је без на сло ва, а њен 
пр ви стих у ори ги на лу гла си: „ако не бях же на“. у БуГп је арап ском ци фром обе ле-
же но да је то че твр та пе сма у ци клу су. 
Ва ри јан те, БуГп: 

  2 кре ну ла бих, оста вив ши ов де све,
26 на здра вља ла бих мор на ри ма, ка ко ко ји свра ћа,
28 као да су ми при ја те љи или бра ћа –

Бисер (Би сер) – БаГ, 18: 144 (1971); пРБ, 57–58 (1971).
у БаГ об ја вље на под за јед нич ким на сло вом „Че ти ри бу гар ске пе сни ки ње“ са: Бла га 
Ди ми тро ва, „Бу гар ска крв“; До ра Га бе, „не ви дљи ве очи“; Стан ка пен че ва, „Мо ја 
власт“.

Бретања (Бре тан) – пРБ, 35 (1971).

Intérieur – БуГп, 167 (1969); пРБ, 44–45 (1971); СаВп, 54–41: 42–43 (1996).
Ва ри јан те, БуГп: 

22 као у мут ном хип но ти са ном ста њу.
24 по ни же на, у гор ко ме по ка ја њу.

Индустрија (Ин ду стрия) – БуГп, 173–174 (1969).

Незаменитенико (не те из ме сти ни кой) – БуГп, 175 (1969); пРБ, 53 (1971).
Ва ри јан те, БуГп: 

23 ни ко те у ку ћи овој не за ме ни,
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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“.

9: 4–6 (1983). Непознатичовек(непознат човек) – пн, потписано 
са: „препев и превод Десанка Максимовић“.

Вали(Вълни) – пн, 9: 4–6 (1983).
потписано са: „препев и превод Десанка Максимовић“.

Измећујесениизиме(Между есента и зимата) – пн, 11: 4–6 (1983).
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“.

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 пи са но са: „пре пев и пре вод Де сан ка Мак си мо вић“.

АсенРасцветников
асен Рас цвет ни ков је псе у до ним асе на пет ко ва ко ла ро ва (1897–1951), ис так ну тог бу-
гар ског пе сни ка и пре во ди о ца, по зна тог и по пе сма ма за де цу.
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Вујоилија (Въл чо и ла са на) – БДп, 18 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Река (Ре ка) – БДп, 45 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

КалинаМалина
ка ли на Ма ли на је псе у до ним Рај не Ива но ве Ра де ве-Ми то ве (1898), бу гар ског пе сни ка 
и ро ма но пи сца.

Свирац(Сви ръц) – пол, 896: 9350 (1934).
ово је, уз пре вод пе сме До ре Га бе „пст“, пр ви об ја вљен пре вод Де сан ке Мак си мо вић 
по е зи је за де цу. Штам пан је у до дат ку По ли ти ка за де цу.

Лалка (лал ка) – БДп, 27 (1946).
на по чет ку књи ге су као пре во ди о ци на ве де ни Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла-
сти ков, без по да та ка о то ме ко је пре во ди лац по је ди них пе са ма. То зна чи да се мо же 
сма тра ти да су сви пре во ди у књи зи ра ђе ни у ко а у тор ству Де сан ке Мак си мо вић и 
Сер ги ја Сла сти ко ва.

Бленика
Бле ни ка је псе у до ним бу гар ске пе сни ки ње чи је је име пен ка Де не ва-на не ва. о њој Де-
сан ка Мак си мо вић у пРБ пи ше: „Ро ди ла се у гра ду Ту тра ка ну 1899. Гим на зи ју је учи ла 
у Тр но ву, а сла вен ску фи ло ло ги ју за вр ши ла на Со фиј ском уни вер зи те ту. Де сет го ди на 
је пре да ва ла у гим на зи ји.

Штам па ла је пр ви пут 1920. Збир ке пе са ма су јој ’оба ле’ 1933, ’Бе ла пти ца’ 1937, 
’Сре бр не ру ке’ 1943, ’на стра жи’ 1952, ’ли ри ка’ 1960, ’пут ка зве зда ма’, ро до љу би ва 
по е ма 1969.

пи ше и про зу. пре во ди са ру ског, че шког, срп ско хр ват ског и пољ ског.“ <стр. 62>
За ан то ло ги ју Срп ски пе сни ци (Сръб ски по е ти), об ја вље ну у Со фи ји 1946. го ди не, 

пре ве ла је на бу гар ски је зик че ти ри пе сме Д. Мак си мо вић.

Земља(Земя) – СкГ, 18–19: 1 (1937).

Туђинац(Странник) – пРБ, 63–64 (1971).

„Свеједноосећашлиљубавпремамени“(„Все ед но да ли ти ме оби чаш, или не“) – пРБ, 
65 (1971).

Писма(пи сма) – пРБ, 66 (1971).
ово је, у ства ри, пре вод тре ће пе сме из ци клу са Пи сма.

Љубав(лю бов) – пРБ, 67 (1971).

Благо(Съ кро ви ще) – пРБ, 68 (1971).

Дете(Де те) – пРБ, 69 (1971).

pages/VIII_87.htm


________    Десанка Максимовић   ________

536

„Стрмимстазамаидешти,младости“– пРБ, 70 (1971). 
Са по дат ком ко ји пре во ди лац да је у за гра ди на кра ју пре во да: „Из по е ме ’пут ка 
зве зда ма’ (’птът към зве зди те’).“

„Каквимсловимаисторијатребадазапише“ – пРБ, 70 (1971). 
Са по дат ком ко ји пре во ди лац да је у за гра ди на кра ју пре во да: „Из по е ме ’пут ка 
зве зда ма’ (’птът към зве зди те’).“

МагдаПетканова
о овој бу гар ској пе сни ки њи Де сан ка Мак си мо вић у пРБ пи ше: „Ро ђе на у се лу Ста мо-
ву, Ста ро за гор ски округ, 1900. умр ла 1970. но си лац ор де на од 1960. ’ки рил и Ме то диј’ 
1. сте пен.

Збир ке пе са ма: ’Ма ке дон ске пе сме’ 1927, ’Из гу бље ни ка мен’ 1933, ’Гај де сви ра ју’ 
1939, ’Де во јач ки сан’ 1944, ’но ви да ни’ 1945, ’пе сме’ 1958.

пи са ла је и по зо ри шне ко ма де у сти хо ви ма. Ме ђу њи ма се ис ти чу ’Ца ри ца Те о до ра’ 
1947, ’Бун тов на зе мља’ 1956, ’Јед на од нас’ 1956, ’апо стол сло бо де’ 1963.“ <стр. 72>

За ан то ло ги ју Срп ски пе сни ци (Сръб ски по е ти), об ја вље ну у Со фи ји 1946. го ди не, 
пре ве ла је јед ну пе сму Д. Мак си мо вић на бу гар ски је зик.

Туђиград(Чуждият град) – пРБ, 73 (1971).

Ратсесвршио(Воината свърши) – пРБ, 74 (1971).

Девојачкапесма(Мо ми на пе сен) – пРБ, 75 (1971).

Печалбарскепесме(Гур бет чи й ски пе сни) – пРБ, 76 (1971). 

Град(Град) – пРБ, 77 (1971).

Заљубљени(Влюблени) – пРБ, 78 (1971).

Вучица(Вълчица) – пРБ, 79 (1971).

Писмо(писмо) – пРБ, 80–81 (1971).

МаријаГрубешлијева
о овој бу гар ској пе сни ки њи Де сан ка Мак си мо вић у пРБ пи ше: „Ро ђе на у Ћу стен ди лу, 
1900, умр ла је пре две го ди не, 1969. Мла дост и де тињ ство про ве ла у Со фи ји, где је до-
би ла сред ње обра зо ва ње. Ра но се опре де ли ла за ан га жо ва ну, ан ти фа ши стич ку по е зи ју.

Збир ке пе са ма: ’Хлеб и ви но’ 1930, ’не зна бо жач ке пе сме’ 1933, ’Стре ле’ 1936, ’Мост’ 
1937, ’ули ца’ 1942, ’пе сме’ 1945, ’За ста ве’ 1959, ’Иза бра на де ла’ 1953.

на пи са ла је и низ збир ки за де цу, не ко ли ко књи га при по ве да ка и је дан ро ман као и 
пу то пис „ка ко сам ви де ла Шпа ни ју“. (Шпа ни ју је по се ти ла 1937. са сво јим му жем књи-
жев ни ком Људ ми лом Сто ја но вим за вре ме Ме ђу на род ног кон гре са пи са ца за за шти ту 
ми ра).“ <стр. 84>

у пРБ тран скрип ци ја пе сни ки њи ног пре зи ме на ни је би ла ускла ђе на са на шим пра-
во пи сом: Гру бе шли е ва.

Домовина(Родина) – пРБ, 85–86 (1971).

Романбезлажи(Роман без лъжи) – пРБ, 87–90 (1971). 

Бура(Буря) – пРБ, 91–92 (1971).

Првизраци(пър ви лъ чи) – пРБ, 93 (1971).

Скице(Ски ци) – пРБ, 94 (1971).
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ВиринејаВихра
о овој бу гар ској пе сни ки њи Де сан ка Мак си мо вић у пРБ пи ше: „Ро ђе на 1901. у Со фи-
ји. За вр ши ла сло вен ску фи ло ло ги ју и књи жев ност на Со фиј ском уни вер зи те ту. Би ла 
ду го про фе сор у гим на зи ји. Са ра ђи ва ла у про гре сив ним ли сто ви ма још пре 1944.

Збир ке пе са ма: ’по ле ти’, 1963, ’Дво бој’, 1945, ’Рад и мир’, 1952, ’Љу бав’, 1961.
по е ме: ’Рос строј’ (Ру ска из град ња), 1947, ’Јор дан ка Чан ко ва’, 1949. у штам пи збор-

ник ’Иза бра на ли ри ка’.“ <пРБ, стр. 96>

Какојечудно(как е чуд но) – пРБ, 97 (1971).

Зимскапесма(Зим на пе сен) – пРБ, 98 (1971).

Откриће(от кри тие) – пРБ, 99 (1971).

ЉубаКасарова

Косидба(ко сит ба) – ИД, 3: 11 (1935).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли не 
Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја зо ва, „Ју ни“; 
Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „За сто лом де да се ђа ше“, „До бро до шла“; елин пе-
лин, „Врап че во пи смо“; лу че зар Стан чев, „Хор ко ле да ра“; Си мон Јен ко, „Ма ти“.

ДимитарПантелејев
Ди ми тар пан те ле јев Мен ка џи јев (1901) пи ше пе сме за од ра сле и де цу. пре во ди лац је 
сло вен ске по е зи је. на бу гар ски је зик. За ан то ло ги ју Срп ски пе сни ци (Сръб ски по е ти), 
об ја вље ну 1946. у Со фи ји, по ја вио се као пре во ди лац и по е зи је Де сан ке Мак си мо вић 
(пре вео је три пе сме на ше пе сни ки ње). За јед но са Је ли са ве том Ба гр ја ном 1963. пре вео 
је и књи гу пе са ма Де сан ке Мак си мо вић Ми рис зе мље. За ту књи гу је на пи сао пред го вор 
под на сло вом „по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“.

Де сан ка Мак си мо вић у ЗМ 1966. о ње му пи ше: „Бу гар ски пе сник Ди ми тар пан те ле-
јев ја вио се у књи жев но сти 1919. го ди не. од тог до ба из дао је не ко ли ко збир ки пе са ма, 
од ко јих су ва жни је: ’Стре лац’ (1924), ’ко сач се вра ћа са ко сид бе’ (1959), ’Је се њи грозд’ 
(1962), ’Ва тре под сне гом’ (1963), из бор из свих пе са ма ’ли ри ка’ (1963). Ис та као се као 
пре во ди лац по е зи је. С љу ба вљу и са успе хом пре во ди с на ших је зи ка.“ <Стр. 209>

Исте го ди не, у СТР да је сле де ћу бе ле шку о пи сцу: „Бу гар ски пе сник Ди ми тар пан-
те ле јев ја вио се у књи жев но сти 1919. го ди не. Из дао је не ко ли ко збир ки пе са ма, од ко-
јих су му по зна ти је ’Стре лац’ 1924, ’ко сач се вра ћа са ко сид бе’ 1959, ’Је се њи грозд’ 1962. 
и ’Ва тра под сне гом’ 1963. го ди не. Из бор пе са ма под на сло вом ’ли ри ка’ из да ло му је 
1963. го ди не из да вач ко пред у зе ће ’Бу гар ски пи са тељ’. пе сник се ис та као и као пре во ди-
лац, осо би то с је зи ка ју го сло вен ских на ро да.“ <Стр. 326>

Косачсевраћасакосидбе(косачът се връща от коситба) – ЗМ, 209: 8–9 (1966). 
превод је употпису окарактерисан као „препев“.

Неисплаћенидуг(неисплатен дълг) – ЗМ, 209: 8–9 (1966). 
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). 
пре вод је у пот пи су ока рак те ри сан као „пре пев“.
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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“.

КаменЗидаров
ка мен Зи да ров је псе у до ним бу гар ског пе сни ка и драм ског пи сца То до ра Са бе ва Ма-
не ва (1902), ко ји пе сме об ја вљу је од 1918, а пр ву збир ку (Ти ши на) из да је 1936. го ди не.

ЈелисаветиБагрјаниЗидаровКамен(на елисавета Багрнна от Зидаров камен) – пн, 
8: 4–6 (1983).

ПаулинаСтанчева
па у ли на Стан че ва је псе у до ним бу гар ске спи са те љи це ка ли о пе ко сто ве Ба ла ко ве-Стан-
че ве. о њој Де сан ка Мак си мо вић у пРБ са оп шта ва: „Ро ђе на у Бур га су 1907.

Још као уче ни ца гим на зи је за но си ла се еспе ран том и пр ве пе сме на пи са ла тим је зи ком.
Збир ка пе са ма: ’Да ни и но ћи’ 1934, ’За тиш је’ 1937, ’Мла дост’ 1949.
пи ше и про зу и пе сме за де цу. Збир ке деч јих пе са ма ’Гор ска шко ла’ 1949, ’Ма риј ки на 

ха љи на’ 1953.“ <Стр. 102>

Набулевару(на бу левар да) – пРБ, 103 (1971).

Лежи у пијану најлепша музика (В пианото спи найхубавата музика) – пРБ, 104 
(1971).

ЛучезарСтанчев
лу че зар Стан чев (1908) је бу гар ски пи сац пе са ма и про зе за де цу и омла ди ну.

Хорколедара – ЈЧе, 11: 4 (1935).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли-
не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја зо ва, 
„Ју ни“; Љу ба ка са ро ва, „ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „За сто лом де да 
се ђа ше“, „До бро до шла“; елин пе лин, „Врап че во пи смо“; Си мон Јен ко, „Ма ти“.

ЈанаЈазова
Ја на Ја зо ва (1912–1974) је јед на од нај по зна ти јих бу гар ских пе сни ки ња два де се тог ве ка.

Јуни(Юни) – ИД, 3: 11 (1935).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли-
не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Љу ба ка са ро ва, 
„ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „За сто лом де да се ђа ше“, „До бро до шла“; 
елин пе лин, „Врап че во пи смо“; лу че зар Стан чев, „Хор ко ле да ра“; Си мон Јен ко, „Ма ти“.

ИванРудников
Иван Руд ни ков је псе у до ним бу гар ског пи сца за де цу, омла ди ну и од ра сле. Ива на Сте фа-
но ва То до ро ва (1921). у окТ 1967. Д. Мак си мо вић о ње му пи ше: „пе сник Иван Руд ни-
ков је ро ђен 13. сеп тем бра 1921. у Ми ха и лов гра ду у Бу гар ској. Мај ка му је би ла Срп ки ња 

pages/VIII_108.htm
pages/VIII_108a.htm
pages/VIII_110.htm
pages/VIII_111a.htm


539

________    Напомене   ________

ро дом из Бра ни че ва где је слу жи ла као учи те љи ца кад се уда ла за Бу га ри на, Сте фа на 
То до ро ва, адво ка та, при ја те ља Ју го сло ве на, шко ло ва ног у За гре бу. Дед пе сни ков по 
мај ци, Ра до ван пан тић, био је јед но вре ме учи тељ у Бе о гра ду.

Иван Руд ни ков ак тив но пи ше и штам па у књи жев ним ли сто ви ма и ча со пи си ма, као 
и у ли сто ви ма за де цу и омла ди ну. <ов де је у штам па њу, ве ро ват но тех нич ком гре шком, 
део тек ста ис пу штен. Ми бе ле шку и да ље пре но си мо до слов но она ко ка ко је штам па на> 
Ре до ван <иза ове ре чи, у сле де ћем рет ку сто ји: > ској. ка сни је узи ма уче шћа у ан ти фа ши-
стич ком по кре ту от по ра. Го ди не 1945. од ла зи као до бро во љац, вој ни до пи сник 23. пе-
ша диј ског пу ка са пр вом бу гар ском ар ми јом у Ма ђар ску.

Иван Руд ни ков ак тив но пи ше и штам па у књи жев ним ли сто ви ма и ча со пи си ма, као 
и у ли сто ви ма за де цу и омла ди ну. Ре до ван је члан Са ве за бу гар ских пи са ца. Из дао је 
ове књи ге: ’у име ми ра’, пе сме (1951), ’на ши ро ком фрон ту’, пе сме (1953), ’пут у жи вот’, 
пе сме за омла ди ну (1953), ’ко ња ник кроз пу сти њу’, пе сме (1957), ’Зве зде над ко привш ни-
цом’ (1962), ’Је дри ли це крај ки те на’, пе сме (1964), ’Го ра сла ву ја’, пе сме (1966), ’Два гу сла-
ра’, про за (1966), ’Раз би је ни бун ке ри’, пе сме (1967).

Руд ни ков је на пре дан пе сник, по бор ник збли же ња ме ђу сви ма Ју жним Сло ве ни ма.“ 
<Стр. 9>

Те исте го ди не, у ЗМ на ша пе сни ки ња об ја вљу је сле де ћу бе ле шку: „пе сник Иван 
Руд ни ков је ро ђен 13. сеп тем бра 1921. у Ми ха и лов гра ду у Бу гар ској. Мај ка му је би ла 
Срп ки ња, ро дом из Бра ни че ва.

За вр шио је прав ни фа кул тет у Со фи ји. Још од ра не мла до сти при па да на пред ном 
омла дин ском по кре ту у Бу гар ској.

Иван Руд ни ков ак тив но пи ше и штам па у књи жев ним ли сто ви ма и ча со пи си ма, као 
и у ли сто ви ма за де цу и омла ди ну. Ре до ван је члан Са ве за бу гар ских пи са ца.

Руд ни ков је на пре дан пе сник, по бор ник збли же ња ме ћу сви ма Ју жним Сло ве ни ма.“ 
<Стр. 143>

До нас је, за хва љу ју ћи љу ба зно сти про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та у пен зи ји др пе ре 
по ло ви не, до шло још јед но све до чан ство о ле пом од но су на ше пе сни ки ње пре ма овом бу-
гар ском пи сцу. Реч је о „Из ја ви“ ко ју је Д. Мак си мо вић пре да ла др пе ри по ло ви ни, та да-
шњем про де ка ну Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, ра ди ре гу ли са ња на пла те шко ла ри не 
за др жа вља ни на Бу гар ске, си на Ива на Руд ни ко ва. Тај текст гла си: „отац Сте фа на Руд ни-
ко ва, сту ден та Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, бу гар ски пе сник Иван Руд ни ков, пи ше 
и на срп ско хр ват ском је зи ку, јер му је ма ти Срп ки ња, ро дом из по жа ре вач ког кра ја. Иван 
Руд ни ков је не ке про зне тек сто ве на на шем је зи ку об ја вљи вао у ’ни ну’ и ’Илу стро ва ној 
по ли ти ци’. Ње го ве пе сме, ко је увек пи ше на бу гар ском, пре во ди ла сам и ма хом об ја ви ла у 
Бра ни че ву, по жа ре вач ком ча со пи су, а деч је у ’Ма лим но ви на ма’ из Са ра је ва.

Иван Руд ни ков ужи ва углед, као пе сник, у сво јој зе мљи.
30. IX 1972.  Де сан ка Мак си мо вић
у Бе о гра ду
Ге не ра ла Жда но ва 16/1“ <Фак си мил пре дат на чу ва ње За ду жби ни Де сан ке Мак си-

мо вић, од но сно на род ној би бли о те ци у Бе о гра ду>

МуленРуж(Му лен Руж) – окТ, 9: 13 (1967).

Неизбежност(неизбежно) – окТ, 9: 13 (1967).

Телеграм(Телеграма) – БРан, 55: 2/3 (1967). 
пе сни ко во пре зи ме по гре шно штам па но: Ру ди ков.

Мумија(Му мин та) – БРан, 55–56 (1967). 
песниково презиме погрешно штампано: Рудиков.

Харфа(арфа) – БРан, 57–58 (1967). 
песниково презиме погрешно штампано: Рудиков.
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Графика(Гра фи ка) – БРан, 58–59 (1967). 
песниково презиме погрешно штампано: Ру диков.

Певачевасудба(Съдбата на певеца) – ЗМ, 143: 5 (1967). 

Пролећновиђење(пролетно видение) – ЗМ, 143: 5 (1967). 

Малиродољуб(Малкиа родолюбец) – МШ, 1: 167 (1967). 

Рибарскемреже(Рибарски мрежи) – МШ, 1: 167 (1967). 

Накеју(на кея) – МШ, 12: 169 (1967).

Чудноватодрвце(Волшебно дървче) – ВС, 16: 6 (1972). 

Волшебник(Чаробник) – Мн, 7: 846 (1972).

БлагаДимитрова
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској спи са те љи ци пи ше: „Ро ђе на у Бе лој Сла ти ни 
1922. За вр ши ла сла вен ску фи ло ло ги ју на Со фиј ском уни вер зи те ту, ка сни је сти че ви ши 
сте пен обра зо ва ња у ин сти ту ту ’Мак сим Гор ки’ у Мо скви. по след њих го ди на два пут је 
по се ти ла Де мо крат ску ре пу бли ку Ви јет нам што је оста ви ло ду бо ког и ле пог тра га у 
ње ном ства ра ла штву.

Збир ка пе са ма: ’пе сме за во жда’ 1950, ’пе сме до мо ви ни’ 1954, ’под отво ре ним не-
бом’ 1956, ’До ју тра’ 1959, 1960, ’Свет у ша ци’ 1962, по е ме ’Љи ља на’ 1959, 1964, 1967, 
’екс пе ди ци ја у су тра шњи дан’, ’обрат но вре ме’ 1966, ’осу ђе ни на љу бав’ 1967, ’Тре ну-
ци’ 1968, ’Стра шни суд’ 1969, пе сме о Ви јет на му.

пи ше и про зу. Ро ма ни су јој ’пу та ње к се би’ и ’За о крет’.
пре во ђе на је на стра не је зи ке.“ <Стр. 106>

Дозив(Вик) – пРБ, 107 (1971).

Једнареч(една дума) – пРБ, 108 (1971).

Рањеник(Ранен) – пРБ, 109 (1971).

Љубав(любов) – пРБ, 110 (1971).

Џунгла(Джунгла) – пРБ, 111 (1971).

Труднажена(Бременна жена) – пРБ, 112 (1971).

Светлећимлаз(Све те ща струя) – пРБ, 113 (1971).

Arspoetica – пРБ, 114 (1971).

Надпогинулиммладићем(към за ги на лия мла деж) – пРБ, 115 (1971). 

Материнство(Ма й чин ство) – пРБ, 116 (1971).

Виет-нам(Ви ет-нам) – пРБ, 117 (1971).

Кининовапилула(Хи ни нов хап) – пРБ, 118 (1971).

Котаричар(ко шни чар) – пРБ, 221 (1971).

Виетнамскират(Ви ет нам ска та во и на) – пРБ, 120 (1971).

Надноворођенчетом(към но во ро де но 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: Јели-
савета Багрјана, „Бисер“; Дора Габе, „невидљиве очи“; Станка пенчева, „Моја власт“.

Загрљај(прегръдка) – пРБ, 123 (1971).

Свомоцу(на ба ща ми) – пРБ, 124 (1971).

НевенаСтефанова
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској спи са те љи ци пи ше: „Ро ђе на у Со фи ји 1923.

Збир ке пе са ма су јој: ’Без име на’, по е ма 1945, ’пе сме’ 1948, ’ле то у пу сти њи’ 1951, 
’Штит ми ра’, по е ма, 1952, ’Гла со ви рав ни це’ 1954, ’пе сме’ 1957, ’но ве пе сме’ 1963, ’пи-
сма и пе сме’ 1967, ’по е зи ја’ 1968.“ <Стр. 126>

Наобали(на бре га) – пРБ, 127 (1971).

КишанадПаризом(Дъжд над па риж) – пРБ, 128 (1971).

Балон(Ба лон че) – пРБ, 129 (1971).

Материнство(Ма й чин ство) – пРБ, 130–131 (1971).

Свакомеоднас(към все ки от нас) – пРБ, 127 (1971).

ЉудмилаИсајева
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској спи са те љи ци пи ше: „Ро ђе на у Шу ме ну 1926. 
го ди не.

Збир ке пе са ма: ’Ср це го во ри’ 1957, ’лир ска би о гра фи ја’ 1963, ’Исти на’ 1967, ’не до-
зво ли те све ту да оста ри’.“ <Стр. 134>

Пробуђење(овбуждане) – пРБ, 135 (1971).

Седмиконтинент(Седмиит континент) – пРБ, 136 (1971). 

Предосећање(пред чувствие) – пРБ, 137 (1971).

Друга(Другата) – пРБ, 138 (1971).

Женскиодговор(Женскиит отговор) – пРБ, 139 (1971). 

Прелудиј(прелюдий) – пРБ, 140 (1971).

ЛијанаДаскалова
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској спи са те љи ци пи ше: „Ро ђе на у пе ру шчи ци 
1927. Гим на зи ју за вр ши ла у пер ни ку (Ди ми тро ву), а пра во у Со фи ји.

по че ла је штам па ти го ди не 1948. Збир ке пе са ма: ’ка да се ма ште оства ре’ 1953, ’Бе-
ла ја та’ 1954, ’при зна ње’ 1957, ’пе сме за те бе’ 1959, ’ни ти’ 1961, ’Во лим овај град’ 1964, 
’Тра чан ка’ 1964, ’у огле да лу’ 1966, ’И на цр та ње зин осмех’ 1967, ’пр сте ње’ 1968, ’Ро-
ман тич ни пор тре ти’ 1968, ’Ру же’ 1969.

об ја ви ла је и две збир ке пе са ма за де цу.“ <Стр. 142>
у пРБ тран скрип ци ја пе сни ки њи ног име на ни је би ла ускла ђе на са на шим пра во-

пи сом: ли а на.

Песмаулила(Сти хо тво ре ние в ли ла во) – пРБ, 143–144 (1971).
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„Јасамземна.Каосо“(„аз съм земна. ктъто сол“) – пРБ, 145 (1971). 

Срце(Сърце) – пРБ, 146–147 (1971).

Мајка(Майка) – пРБ, 148 (1971).

Портретбабин(пор трет на ба ба) – пРБ, 149–150 (1971).

СтанкаПенчева
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској спи са те љи ци пи ше: „Ро ђе на у Слив ну 1929.

Збир ке пе са ма: ’пу но лет ност’ 1951, ’За тег ну та стру на’ 1957, ’птич ји кла де нац’ 
1960, ’Ва се ље на’ 1964, ’Зе мља ва тре’ 1965, ’Гор ка бит ка’ 1966, ’Ја бу чар’ 1967, ’Је се њи сјај’ 
1968, ’Мо ја власт’ 1970.“ <Стр. 152>

Мојавласт(Моята власт) – БаГ, 18: 144(1971); пРБ, 153 (1971).
у БаГ об јављена под за једничким на сло вом „Четири бугар ске песникиње“ са: Јели саве-
та Багрјана, „Би сер“; Блага Димитро ва, „Бугарска крв“; Дора Га бе, „невидљиве очи“.

Јесењаприча(есенна приказка) – пРБ, 154–155 (1971).

Редов(Редник) – пРБ, 156 (1971).

Жене(Жени) – пРБ, 157 (1971).

Глад(Глад) – пРБ, 158 (1971).

Рука(Ръцете) – пРБ, 159–160 (1971).

Материнство(Майчинство) – пРБ, 161 (1971).

Бесмртножито(Безсмъртно жито) – пРБ, 162 (1971).

„Лепо је да се све сврши на време“ („Хубаво е да се свърши на време“) – пРБ, 163 
(1971).

„Кара-Танасе,хајдучиноцрна“(„кара-Танас, хайдутино черен“) – пРБ, 164 (1971).

Светлећипепео(Светъщта пепел) – пРБ, 165 (1971).

ЉиљанаСтефанова
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској спи са те љи ци пи ше: „Ро ђе на у Со фи ји 1929.

Збир ке пе са ма: ’у Мо скви’ 1952, ’ка да нам је два де сет го ди на’ 1956, ’Свет ко ји во-
лим’ 1958, ’к ва ма идем’ 1961, ’С то бом у по ход’ 1961, ’не од ла зи, да не’ 1965, ’Љу бав и 
пат ња’ 1967, ’Сун це ме це ли ва’ 1970.

Избор песама јој је преведен на руски.“ <Стр. 168>

Итрајелето(продължава лятото) – пРБ, 169 (1971).

Хоћудаверујем(аз искам да ти вярвам) – пРБ, 170 (1971).

Закаснеларазмишљања(Закъснели расъждения) – пРБ, 171–172 (1971). 

Реке(Реки) – пРБ, 173–174 (1971).

Неодлази,дане(неси отивай, ден!) – пРБ, 175–176 (1971).

Двеподве(Две по две) – пРБ, 177–179 (1971).
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ВањаПеткова
Ва ња пет ко ва је псе у до ним Ва ље Са дик. у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској пе сни-
ки њи пи ше: „Ро ђе на у Со фи ји 1942. г. на Со фиј ском уни вер зи те ту за вр ши ла бу гар ску 
фи ло ло ги ју.

Збир ке сти хо ва су јој: ’Слав ни ве тро ви’ 1965, ’кур шу ми у пе ску’ 1967, ’при влач-
ност’ 1967, ’Гре шни ца’ 1969, ’пред ска за ње’ 1970. пре ве ла је ан то ло ги ју арап ске по е зи је 
и из да ла је.

пе сме ко је пре во ди мо узе те су из по след ње књи ге и збор ни ка ’по е зи ја’ за 1961. и 
1968. го ди ну и из збир ки ко је се сад штам па ју.“ <Стр. 188>

Случајностинема(няма случайност) – пРБ, 189 (1971).

Кристал(кристал) – пРБ, 190 (1971).

Волиметако...(обичай ме така) – пРБ, 191 (1971).

Сириус(Сириус) – пРБ, 192–193 (1971).

Жеља(Желание) – пРБ, 194–195 (1971).

Наочевомгробу(на бащиния гроб) – пРБ, 196–197 (1971).

Мојаземљаибол(Моята земя и болка) – пРБ, 198–199 (1971).

Легенда о Ропотаму и лепоти (легенда за Ропотао и красотата) – пРБ, 201–202 
(1971).

НадјаКехлибарева
у пРБ Де сан ка Мак си мо вић о бу гар ској пе сни ки њи пи ше: „Ро ђе на 1933. у Со фи ји, али 
је де тињ ство про ве ла у Вар ни. За вр ши ла је фран цу ску и ру ску фи ло ло ги ју на Со фиј ском 
уни вер зи те ту. Ра ди ла као про фе сор гим на зи је. Сад је ре дак тор <уред ник> за по е зи ју у 
из да вач ком пред у зе ћу ’Бу гар ски пи сац’, у Со фи ји.

Збир ке пе са ма: ’Мо је мо ре’ 1960, ’оста ни, љу ба ви’ 1965, ’пла ни на моћ них’ 1965, 
’Ве тро ви над за ли вом’ 1970, ’не ми ри тра ју ду го’ 1970. Две књи ге за де цу, ’Ша ре ни ста-
кли ћи’ и ’Гло бус при ча’ на гра дио Цен трал ни ко ми тет Са ве за Ди ми тров ске на род не 
омла ди не.“

„Стојидевојчицанапеску“(„Стои момиче на пясъка“) – пРБ, 183 (1971). 

Домовина(Родина) – пРБ, 184–185 (1971).

СЛО ВЕ НАЧ КИ ПЕ СНИ ЦИ
С об зи ром на то да је сло ве нач ка књи жев ност би ла део на став них про гра ма из ма тер њег 
је зи ка и књи жев но сти и у шко ла ма Ср би је и Цр не Го ре, пе сни ци ко је је Де сан ка Мак си-
мо вић пре во ди ла су ма хом по зна ти и на шој нај ши рој чи та лач кој пу бли ци. Због то га не 
би би ло ра ци о нал но о њи ма да ва ти крат ке би о граф ске ин фор ма ци је ка кве се да ју о пе-
сни ци ма из стра них књи жев но сти.

Из фун да мен тал них по себ них из да ња де ла по је ди них пи са ца и из ве ћих ан то ло гиј ских 
из бо ра сло ве нач ке по е зи је у мно гим школ ским из да њи ма, у чи тан ка ма и раз ли чи тим 
при руч ни ци ма за уче ни ке и на став ни ке пре штам па ва ни су и пре во ди Де сан ке Мак си-
мо вић. по што не ма ју по себ ног тек сто ло шког зна ча ја, из тех нич ких раз ло га, по да ци о 
њи ма у на по ме на ма по пра ви лу ни су укљу чи ва ни.
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кад је јед но из да ње ви ше пу та по на вља но, а при том ни су вр ше не ни ка кве тек сто ло-
шке из ме не, у на по ме на ма се на во ди са мо је дан пут (по пра ви лу, пр во и по след ње из да ње 
за пе сни ки њи на жи во та).

пре во ди Де сан ке Мак си мо вић из сло ве нач ке по е зи је су по не ким сво јим ка рак те ри-
сти ка ма осо бе ни у од но су на ве ћи ну ње них оста лих пе снич ких пре во да. Та осо бе ност је 
про ис ти ца ла, пре све га, из чи ње ни це да је сло ве нач ка књи жев ност би ла део књи жев но сти 
на ро да у оно вре ме за јед нич ке др жа ве, а ис по ља ва ла се ка ко у из бо ру де ла и фре квент но-
сти из да ња по је ди них пи са ца (оних ко ји су би ли укљу че ни у школ ске на став не про гра ме), 
та ко и у на чи ну пре во ђе ња. ово по след ње се све ло на то да се ве о ма че сто, на ро чи то у 
из да њи ма ко ја су при ре ђи ва ли струч ња ци из Сло ве ни је – су жа ва ју по ет ско-умет нич-
ки зах те ви пре во ди о цу. Из сле де ћа два ци та та мо же се раз ја сни ти о че му је за пра во 
реч. на и ме, у на по ме ни на кра ју књи ге сво јих пре во да Жу пан чи че ве по е зи је, об ја вље-
не 1961. у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге (у са рад њи са Јо си пом Вид ма ром), Де сан ка 
Мак си мо вић са оп шта ва: „За ово из да ње, у до го во ру са са ста вља чем, пре во ди лац је Жу-
пан чи че ве пе сме пре во дио рит мо ва ном про зом, ка ко би се па жња на шег чи та о ца што 
је мо гу ће ви ше обра ти ла на ори ги нал ни текст.“ у про све ти ном из бо ру из пре шер но ве 
по е зи је 1968, са чи ње ном од пре во да Де сан ке Мак си мо вић, у на по ме ни на кра ју књи ге 
је об ја шње но: „пре пе ва не су све оне пе сме ко је у пре пе ву ни су гу би ле тач ност ми сли и 
из ра за. оста ле (’Со нет ни ве нац’, ’Со не ти не сре ће’ и дру ге) да те су (због не мо гућ но сти 
тач ног пре пе ва) у тач ном по ет ском пре во ду ко ји је ис та као ле по ту ми сли ве ли ког пе-
сни ка, а сву ле по ту пе снич ког из ра за чи та лац ће осе ти ти у ак цен то ва ном ори ги на лу.“

Мо гло би се ре ћи да је нај ин тен зив ни је и нај пло до но сни је ба вље ње Д. Мак си мо-
вић сло ве нач ком по е зи јом про ти ца ло то ком пе де се тих и, на ро чи то, ше зде се тих го ди на 
ХХ ве ка. Ве о ма су зна чај на ње на пре во ди лач ка оства ре ња у по себ ним из да њи ма на на-
шем је зи ку по е зи је Ф. пре шер на, а. ашкер ца, о. Жу пан чи ча, и на ро чи то њен пре вод 
дво том не Ан то ло ги је сло ве нач ке по е зи је, об ја вље не 1961. го ди не у из да њу Срп ске књи-
жев не за дру ге (огро ман је њен удео и у школ ском про све ти ном јед но том ном из да њу 
Ан то ло ги је сло ве нач ке по е зи је из 1968. го ди не). То су књи ге из ко јих су се са сло ве нач ком 
по е зи јом упо зна ва ле ге не ра ци је и ге не ра ци је ју го сло вен ских сред њо шко ла ца, сту де-
на та књи жев но сти, као и пи са ца са це ло куп ног срп ско хр ват ског је зич ког под руч ја.

ВалентинВодник
Ва лен тин Вод ник (1758–1919).

Вршац.Највиши глечерпослеТриглава(Vr šac. Naj vi ši sne žnik za Tri gla vom) – аСп, 
књ. 1, 19–21 (1961); аСп пР, 32–35 (1968).
Д. Мак си мо вић је не по сто ја но а у ло ка ти ву од Вр шац, ве ро ват но, на мер но за др жа ла, 
да би из бе гла за бу ну због име на вој во ђан ског гра да Вр шца.

ФранцеПрешерн
пре во ди Де сан ке Мак си мо вић из по е зи је Фран ца пре шер на (1800–1849), с об зи ром на 
то да је пре шерн у вре ме ка да је она ства ра ла био већ до бро по зна ти кла сик ју го сло вен-
ских књи жев но сти, об ја вљи ва ни су пре све га у ан то ло гиј ским из бо ри ма и у књи га ма 
ње го вих иза бра них де ла.

С об зи ром на то да су у ве ћи ни тих из да ња ауто ри из бо ра и при ре ђи ва чи би ли дру ги, 
мо же се прет по ста ви ти да су мно ги пе сни ки њи ни пре во ди пре шер но вих де ла ра ђе ни 
и по на руџ би ни, што, раз у ме се, ни ка ко не ис кљу чу је и пе сни ки њи ну лич ну за ин те ре-
со ва ност за пре шер но ву по е зи ју.

Војничка(Soldaška) – пол, 1949, 3: 13153 (1949); СВ, 45–47 
(1968). у пол је друга верзија превода, која гласи овако: 
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Вој нич ка пе сма
Ви ши ја сам од сто па пет;
 ади јо, дра га, ста ри,
 збо гом и ви, дру га ри! 
на пу нио сам де вет на ест, 
ви ши ја сам од сто па пет,
 и пун сам сна ге кле те 
 од гла ве до пе те.

очин ски до ме! Здрав остај ту!
 ко ни је за што дру го,
 шко ле нек учи ду го,
не ка се ди же ни уз скут! 
Ју на ка ма ми бој љут,
 пе ро му не ма ча ри, 
 за плуг не ма ри.

уче них ред је за по ста вљан, 
 бри ге, од го рих го ре,
 јад ног се ља ка мо ре; 
вој нич ки ста леж свуд је зна на: 
вој ник жи ви с да на у дан;
 јер це сар му да пô хле ба, 
 и што још тре ба.

До ма не ма, свуд му је дом,
 оби ла зи зе мље ли це,
 због ње га де вој чи це 
и же ни це на чи не лом, 
от кле оде, у до му том
 мно га се не сме је ви ше, 
 су зи це бри ше.

Са мо јед ној дра гој ср це да,
 тој дра гој ч а с т је име,
 та иде у бој с њи ме, 
го ром где пут се је два зна, 
и пре ко твр дих зи ди на,
 куд смрт ју на ка бра та 
 зо ве за сва та.

Та, знам сва ки мо ра умрет’, 
 на ћи ће свак смрт ко ју 
 у по сте љи или бо ју, 
сло мље на ста рост, мла ди цвет. –
Ви ши ја сам од сто па пет, 
 ве се ло ћу жи ве ти, 
 ју нач ки – умре ти.

„Песмамојајесасудтвогаимена“(„Pe sem mo ja je po so da tvo je ga ime na“) – аСп, књ. 1, 
25 (1961); СВ, 129 (1968); СВСн, 81 (1973,1985). Из ци клу са Га зе ле.

„Комејенепознатажалоснаистинадајеволим“(„Ža lost na ko mu ne zna na je re sni ca, de 
jo lju bim“) – аСп, књ. 1, 27 (1961); СВ, 131 (1968) СВСн, 83(1973, 1985).
Из ци клу са Га зе ле.
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„Сдецомсисе,драга,игралалане,–времејури“(„Med otro ci si igra la, dra ga! la ni čas 
hi ti“) – аСп, књ. 1, 29 (1961); СВ, 133 (1968); СВСн, 85 (1973, 1985).
Из ци клу са Га зе ле.

Нарастанку(K slo ve su) – аСп, књ. 1, 31 (1961); СВ, 37 (1968); СВСн, 139 (1973, 1985).

Моћсећања(Si la spo mi na) – аСп, књ. 1, 33 (1961); СВ, 39 (1968); аСп пР, 44–45 
(1968).

Рибар(Ri bič) – аСп, књ. 1, 37–39 (1961); СВ, 93–95 (1968); аСп пР, 41–43 (1968); 
СВСн, 135–137 (1973, 1985). 
Ва ри јан те, аСп пР: 

37 Стра да ће, по то ну ће ја се бо јим;

Оргуљаш(Or glar) – аСп, књ. 1, 41–43 (1961); СВ, 97–99 (1968).

Глоса(Glo sa) – аСп, књ. 1, 45–47 (1961); СВДп, 123–125 (1968); СВСн, 43–45 (1973, 
1985).

Растанакодмладости(Slo vo od mla do sti) – аСп, књ. 1, 49–51 (1961); СВ, 119–121 
(1968); СВСн, 25–27 (1973, 1985).

Сонети несреће (So ne tje ne sre če) – аСп, књ. 1, 53–62 (1961); СВ, 177–188 (1968); 
аСп пР, 46–51 (1968); СВСн, 29–40 (1973, 1985). 
Вр ба – пре шер но во род но се ло.

Песнику(Pev cu) – аСп, књ. 1, 65 (1961); СВ, 65 (1968); аСп пР, 38–39 (1968); СВСн, 
47 (1985). 
Ва ри јан те, аСп: 

12 у пр си ма но си ти или па као или не бо?

Куда? (Kam?) – аСп, књ. 1, 67 (1961); СВ, 35 (1968); СВСн, 125 (1973,1985).

Сонетнивенац(So net ni ve nec) – аСп, књ. 1, 69–97 (1961); СВ, 137–165 (1968); СВСн, 
89–117 (1973, 1985).
ле о но ра ести јан ка – не срећ на љу бав Тор ква та Та са.
Хем – ста ри на зив за пла ни ну Бал кан.
Са мо – кнез ко ји је у VII ве ку ује ди нио Сло вен це и Че хе. Др жа ва му је об у хва та ла 
про стор од Че шке Го ре до Ја дран ског мо ра. Су прот ста вио се Гер ма ни ма.
пи пин – фра нач ки краљ (714–768). Са гер ман ским Ба вар ци ма осво јио и по ро био Сло-
ве ни ју, што пред ста вља по че так ње ног роп ства под Фран ци ма, од но сно нем ци ма.
Ви то вец – као на сил ник из у зет не сна ге пе гам, по зна ти и у сло ве нач ком фол кло ру 
ко ман дант вој ске по ро ди це не ља си, по том вој ско во ђа Хаб збур го ва ца Јан Ви то вец, 
ко ји је у ди на стич ким бор ба ма ових по ро ди ца ха рао Сло ве ни јом. по ре клом је Чех.

„Било је,Мојсије,тебиповерено“(„Bi lo je, Mojyes! te bi na ro če no“) – аСп, књ. 1, 99 
(1961); СВ, 167 (1968); аСп пР, 52–53 (1968).
у аСп пР као део ове пе сме об ја вљен је и пре вод пе сме „ка да уче ност ле ка ра до ку чи“.

„Очисуминањојудевојакаколу“(„Oči bi le pri nji v de klet so sre di“) – аСп, књ. 1,101 
(1961); СВ, 169 (1968).

„Кадаученостлекарадокучи“(„Ka dar pred vi di uče nost zdrav ni ka“) – аСп, књ. 1,103 
(1961); СВ, 171 (1968); аСп пР, 52–53 (1968).
у аСп пР об ја вље на као дру ги део пре во да пе сме „Би ло је, Мој си је, те би по ве ре но“.

„Отворићесенебоосудњемдану“(„Od pr lo bo ne bo po sod nem dne vi“) – аСп, књ. 1, 
105 (1961); СВ, 173 (1968).
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СпоменнаАндрејаСмолеа(V spo min An dre ja Smo le ta) – аСп, књ. 1, 107 (1961); СВ, 
53 (1968).

Здравица(Zdra vlji ca) – аСп, књ. 1, 111–113 (1961); СВ, 49–51 (1968).

КрштењенаСавици.Увод.(Krst pri Sa vi ci. Uvod) – аСп, књ. 1, 114–119 (1961); СВ, 
193–197 (1968); аСп пР, 54–59 (увод). 
Ва ри јан те, аСп, СВ: 

29 мо гле, ни ка ко, глад не по бе ди ва

Струнама(Stru nam) – СВ, 33 (1968); СВСн, 57 (1973, 1985).

Морнар(Mor nar) – СВ, 41–43 (1968).

Железничкапруга(Od že le zne ce ste) – СВ, 57–61 (1968).

Невенчанамати(Ne za kon ska ma ti) – СВ, 63 (1968).

Јеврејка(Ju dov sko de kle) – СВ, 69–71 (1968); СВСн, 149–151 (1973, 1985).

Љубавнилек(Zdra vi lo lju be zni) – СВ, 73–77 (1968).

Воденидух(Po vod ni mož) – СВ, 79–83 (1968).

Поновнасахрана(Pre kor) – СВ, 85–87 (1968); СВСн, 127–129 (1973, 1985).

Неиструнуло срце (Ne iz troh nje no sr ce) – СВ, 89–91 (1968); СВСн, 131–133 (1973, 
1985).

Читачизвезда (Zve zdo gle dom) – СВ, 103–105 (1968).

Новосписатељство(No va pi sa ri ja) – СВ, 107–117 (1968); СВСн, 65–75 (1973, 1985).

Mementomori – СВ, 189 (1968); СВСн, 41 (1973, 1985).

ФранЛевстик
по е зи ју Фра на лев сти ка (1831–1887) Де сан ка Мак си мо вић је, осим јед не деч је пе сме, 
пре во ди ла са мо за аСп.

у би бли о гра фи ји се на во ди и пе сни ки њин пре вод лев сти ко ве пе сме „Се ни чи на жа-
ло пој ка“ („Si nič ja to žba“), об ја вље не у ча со пи су (или ли сту) Мај 1956. (бр. 5, стр. 27). 
Ме ђу тим, та кве пу бли ка ци је не ма у по пи си ма на ше пе ри о ди ке, ни ти, раз у ме се, у фон-
до ви ма на ших во де ћих би бли о те ка. Због то га тај пре вод за сад ни је укљу чен у из да ње 
Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић.

Сеничинажалопојка – ЗМ, 27: 5 (1956).

Кададетехватамесецизвезде(Ka dar otrok lo vi lu no in zve zde) – аСп, књ. 1, 123–125 
(1961).

Живи цвет(Ži va cve tli ca) – аСп, књ. 1, 127 (1961).

Првипољубац(Pr vi po ljub) – аСп, књ. 1, 129 (1961); аСп пР, 62–63 (1968).

Уздисаји(Vzdi hlja ji) – аСп, књ. 1,131 (1961).

Двеутве(Dve otvi) – аСп, књ. 1,133 (1961).

Краљубекству(Ube žni kralj) – аСп, књ. 1, 135–137 (1961).
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Непријатељима(So vra žni kom) – аСп, књ. 1, 139–141 (1961).

Ушуми(V go zdu) – аСп, књ. 1,143 (1961).

Разнигласови(Ra zni gla so vi) – аСп, књ. 1, 145 (1961).

СимонЈенко
Си мон Јен ко (1835–1869) је је дан од пе сни ка ко ме је Де сан ка Мак си мо вић ме ђу пр ви-
ма по све ти ла сво ју пре во ди лач ку па жњу: пре вод ње го ве пе сме „Ма ти“ об ја ви ла је још 
1935. го ди не. Ме ђу тим, све оста ле ње го ве пе сме пре ве ла је за аСп.

Мати(Ma ti) – ЈЧе, 8: 10 (1935).
Иако сво је про зне пре во де об ја вљу је још од 1933, Де сан ка Мак си мо вић је као пре во-
ди лац по е зи је на сту пи ла 1934. пре во ди ма по јед не пе сме До ре Га бе („пст“) и ка ли-
не Ма ли не („Сви рац“), и 1935. упра во пре во дом ове пе сме, уз сле де ће: Ја на Ја зо ва, 
„Ју ни“; Љу ба ка са ро ва, „ко сид ба“; Јор дан Сту бел, „Ми ши уче ни ци“, „За сто лом 
де да се ђа ше“, „До бро до шла“; елин пе лин, „Врап че во пи смо“; лу че зар Стан чев, „Хор 
ко ле да ра“.
ово је, да кле, пре ма до сад по зна тим по да ци ма, пр ви об ја вље ни пре вод Де сан ке Мак-
си мо вић из сло ве нач ке по е зи је.

Позив(Va bi lo) – аСп, књ. 1, 149 (1961).

„Ископаосамдубокујаму“(„Sko pal sem glo bo ko ja mo“) – аСп, књ. 1, 151 (1961).

„Слабојежмиркаласвећа“(„Sla bo sve ča je bre la“) – аСп, књ. 1, 153 (1961).

„Мирносимидеснудала“(„Mir no de sno si mi da la“) – аСп, књ. 1, 155 (1961).

„Гледајзвездекакоблеште“(„Glej jih, zve zde, kak ble ščio“) – аСп, књ. 1, 157 (1961).

Слика(Obra zi) – аСп, књ. 1, 159–161 (1961).

Порастанку(Po slo ve su) – аСп, књ. 1, 163 (1961); аСп пР, 68–69 (1998).

Увод(Uvod) – аСп, књ. 1, 165 (1961); аСп пР, 66–67 (1998).

Слике(Obra zi) – аСп, књ. 1, 167 (1961).

„Кадсесунцеродило“(„Ko je son ce vsta lo“) – аСп, књ. 1, 169 (1961).

„Зелен-маховинаобраста“(„Ze len mah ob ra sta“) – аСп, књ. 1, 171 (1961).

„Кадзаспимусмрти“(„Ko za spal bom v smr ti“) – аСп, књ. 1, 173 (1961).

„Лежипољеравно“(„Le ži po lje rav no“) – аСп, књ. 1, 175 (1961).

Нагробовима(Na gro beh) – аСп, књ. 1, 177 (1961); аСп пР, 72–73 (1998).

Троструканесрећа(Troj no gor je) – аСп, књ. 1, 179 (1961).

Мојесузе (Mo je sol ze) – аСп, књ. 1, 181 (1961).

Словеначкаисторија(Slo ven ska zgo do vi na) – аСп, књ. 1, 183 (1961).

Наизбор(Na zbi ra nje) – аСп, књ. 1, 185 (1961); аСп пР, 75 (1998).
Ва ри јан те, аСп: 

12 ма ло над зе мљом ку ћу ћеш сте ћи.

Гори(Gôri) – аСп, књ. 1, 187 (1961).
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ЈосипСтритар
по е зи ју Јо си па Стри та ра (1836–1923) Д. Мак си мо вић је пре во ди ла са мо за аСп.

„Узпрозорсмоћуткебилиослоњени“(„Pri ok nu sva mol če slo ne la“) – аСп, књ. 1, 191 
(1961).

„Људи,заштоседимотуспокојно?“(„Mož je, za kaj se di mo tu po koj no“) – аСп, књ. 1, 
193 (1961).

„Вимихоћетехришћанидабудете?“(„Vi ho če te mi bi ti kri sti ja ni?“) – аСп, књ. 1, 195 
(1961).

„Тминепомојимстазамасупале“(„Te me po po tih mo jih su ne sta le“) – аСп, књ. 1, 197 
(1961).

„Светајенекадбила,садпразнајеречпријатељ“(Sve to je bi lo ne gdaj, zdaj pra zno ime 
je pri ja telj) – аСп, књ. 1, 199 (1961).

СимонГрегорчич
по е зи ју Си мо на Гре гор чи ча (1844–1906) Д. Мак си мо вић је, осим пе сме „Со чи“, пре во-
ди ла са мо за аСп. у Зма ју 1956, уз пре вод Гре гор чи че ве пе сме, у бе ле шци она са оп шта-
ва: „Си мон Гре гор чич је сло ве нач ки пе сник из до ба ро ман ти зма, ка да је Сло ве ни ја би ла 
под аустри јом. у пе сми ’Со ча’ он на сли ко вит на чин про ри че да ће до ћи јед ном дан сло-
бо де, и уста нак на ро да по ре ди с на бу ја лом Со чом, ко ја се из ли ва из ко ри та и уни шта ва 
не при ја те ља.“ <Стр. 7>

Сочи(So či) – ЗМ, 1956, 7: 3 (1956); аСп, књ. 1, 219–221 (1961).
у основ ни текст књи ге укљу чу је мо ста ри ју пу бли ка ци ју, ко ја, до ду ше, но си на-
слов „Со ча“, али је као пре вод ори ги на ла ком плет ни ја. Тај пре вод је пот пи сан као 
„пре пев“.
про зни пре вод из аСп гла си: 

Со чи
Див на си, би стра пла нин ска кће ри, 
у чед ној, при род ној ле по ти, 
ка да ти про зрач них ду би на 
олу је мрач не бес не му ти, 
див на си, пла нин ска кће ри! 
Твој ток је жи ва хан и лак
као ход де во ја ка с пла ни не;
ја сна си као гор ски зрак,
и зво ниш као пе сма сна жна
пла нин ске омла ди не, –
див на си, пла нин ска кће ри!
Во лим да ти гле дам та ла се бо дре,
та ла се те зе ле но мо дре: 
там но зе ле ни ло пла нин ских тра ва,
и ве дро ви си на пла вет ни ло
сли ло се ле по у њи ма;
са ро се пла во га не ба,
са ро се зе ле них пла ни на
ту си ле по ту пи ла, –
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див на си, пла нин ска кће ри!
Ти си ми по зна ни ца пре дра га: 
кад с гор ских до шу миш ду бра ва,
од ку ће ми се по сла на чи ниш,
да до не сеш ми мно ги по здрав мио, –
Бог те при мио ту сред рав ни ца!...
Та ко гла сно, ми ло шу миш,
ка ко чвр сто, креп ко ска ку ћеш
до кле кроз го ре још пут те во ди!
а ка да до ху чиш у рав ни це,
за што те жи ва ра дост ми не?
Што пу жеш умор но и по ла ко,
за што су сет ни мо ји гла си?
Да ли се ра ста јеш те шко од бр да,
од ко лев ке сво јих та ла са?
Или знаш да те чеш крај гро бо ва,
гро бо ва сло ве нач ких ста ни шта?
За то дво стру ко ваљ да па тиш!
у то ме бо лу сет на и спо ра, 
огром на ми се су за чи ниш,
али и као су за – див на!
Див на си, би стра пла нин ска кће ри,
у чед ној, при род ној ле по ти,
ка да ти про зрач них ду би на
ди вље олу је бес не му ти!
али, ах, си ро тој те би пре ти
ви хор гро зан, ви хор стра шан;
до ху ја ће с то пло га ју га,
бе сне ће пре ко плод не рав ни
ко ју бр за ци тво ји по је, –
ја ој, да ле ко ни је тај дан!
над то бом би ће ја сан свод,
а око те бе олов ни град
и дажд кр вав и су за по ток
и му ња и гром – ох, бит ка вре ла!
Ту да ће се ћи оштар че лик,
и ти ћеш ми кр ва ва те ћи: 
крв на ша ће те по ји ти,
не при ја тељ ска му ти ти!
Та да се се ти, би стра Со чо,
што то пло ср це ти по ру чу је: 
Што бу де при чу ва не во де
у обла ци ма тво га не ба,
што је у го ра ма тво јим бу де,
што бу де у цвет ним рав ни ца ма,
из ру чи та да све на дан,
на ра сти, ус ки пи у стра шан ток!
не сти скај се у оба ла ме ће,
ср ди та пре ко уста ве пре ћи
и ту ђин це зе мље нам глад не по то пи
на дно уза вре лих та ла са!
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Натрагупланинскирај(Na zaj v pla nin ski 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!> 

Његанема!(Njega ni!) – аСп, књ. 1, 203 (1961).

Свадбаприроде(Narave svatba) – аСп, књ. 1, 209 (1961).

Тименисунцесветло!...(Ti meni svetlo sonce!...) – аСп, књ. 1, 211 (1961).

„Дивнаноћ“(Divna nič) – аСп, књ. 1, 213 (1961).

Разведримузвездетамне!(Zjasni zvezde mu temne!) – аСп, књ. 1, 217 (1961).

Покајничканоћ(V pepelnični noči!) – аСп, књ. 1,223–229 (1961); аСппР, 82–87 (1998). 

Наобали(Na bregu) – аСп, књ. 1, 231 (1961).

Заолује(O ne vih ti) – аСп, књ. 1, 233–235 (1961).

Мојцрниплашт(Moj čr ni plašč) – аСп, књ. 1, 237–239 (1961).

Човеканикад!(Člo ve ka ni kar!) – аСп, књ. 1, 241–243 (1961); аСп пР, 88–91 (1998).

АнтонАшкерц
пре во де из по е зи је ан то на ашкер ца (1856–1912) Д. Мак си мо вић је об ја вљи ва ла пре 
аСп у бе о град ском (1952) и са ра јев ском (1954) из да њу ашкер че вих пе са ма: оп и опЈ.

Мојамуза(Moja muza) – оп, 33 (1952); оШ, 3 (1954).

Трипутника(Tri je popotniki) – оп, 37 (1952).

Бродар(Brodnik) – оп, 38–39 (1952); оШ, 4–5 (1954).

Пролећу(Pomladi) – оп, 40 (1952).

Миустајемо(Mi vstajamo) – оп, 41 (1952).

Винскабајка(Vinska bajka) – оп, 42–43 (1952).

Словеначкалегенда(Slovenska legenda) – оп, 49–52(1952); опЈ, 28–31 (1954).
у основ ни текст књи ге укљу чи ли смо ста ри ју пу бли ка ци ју, јер је сма тра мо бо љом. 
Ва ри јан те, опЈ: 

  5 „Ти, ду шо бож ја, ко си“ пи та ве тар
27 пред зва ни це не ба, не бе ски ве тар
35 Зар да на шњег тек он пре ми ну дне?
38 ра ши рио враж је мре же;
73 И ан ђе ли злат ни ле та ју у круг,

Атилаисловеначкакраљица(Atila in slovenska kralji ca) – оп, 53–54 (1952).

НаКалемегдану(Na Ka le meg da nu) – оп, 65 (1952); оШ, 18–19 (1954).

Каменмеђаш(Mej nik) – оп, 115–116 (1952); аСп, књ. 1, 263–265 (1961); аСп пР, 
94–97 (1998).
у оп и аСп пР на слов пре во да је „Ме ђаш“.
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Последњастража(Poslednja straža) – оп, 117–118 (1952).

Стариград(Stari grad) – оп, 119–120 (1952); опЈ, 6–7 (1954).

Бајрамскалегенда(Bajramska legenda) – оп, 121–122 (1952); опЈ, 38–40 (1954). 

Светица(Svetinja) – оп, 123–124 (1952).

Свадбаулуговима(Savatba v logeh) – оп, 125–127 (1952); опЈ, 22–24 (1954).

„Богузалеђима“– оп, 128–131 (1952).

Радниковапесмаоугљу(Delavčeva pesem o premogu) – оп, 132–135 (1952).

Зимскароманса(Zimska romanca) – оп, 139–140 (1952); опЈ, 35–36 (1954).

Грешник(Grešnik) – оп, 146–148 (1952).

Ја(Jaz) – оп, 149–151 (1952).

Чашабесмртности(Čaša nesmrtnosti) – оп, 152–155 (1952).

Бреме(Breme) – оп, 156–157 (1952).

Сликаревасмрт(Slikarjeva smrt) – оп, 160–161 (1952).

Мирза(Mirza) – оп, 170–173 (1952).

Будаубраманскојкњижници(Budha v brahmanski knji  ncži) – оп, 174–175 (1952).  

Херкуловкип – оп, 189–190 (1952).

Пегазимагарац(Pegaz in osel) – оп, 191–192 (1952).

Рускосело(Roska vas) – оп, 199 (1952).

Украјинскастепа(Ukrajinska duma) – оп, 200–201 (1952).

Укупеу(V kupeju) – оп, 202–203 (1952).

Угондоли(V gondoli) – оп, 204–205 (1952).

Укрчмипредграђа(V premestni krčmi) – оп, 207–208 (1952).

Ноћнамору(Noč na morju) – оп, 209 (1952).

Јутроналагунама(Jutro na lagunah) – оп, 209 (1952); аСп, књ. 1, 253 (1961).
по што је у оп пре вод, у скла ду са ори ги на лом, ри мо ван, док је у аСп, као дво је зич-
ном из да њу, дат са мо до сло ван, не ри мо ван пре вод, у основ ном тек сту на шег из да ња 
об ја вљу је мо овај пр ви пре вод, иако је штам пан пре. Вер зи ја из аСп гла си: 

Ју тро на ла гу на ма
Из ме ђу Гра де жа и огле ја

Све ти хо ши ром и ши ром... ла гу на спа ва... 
о, ка ко да ле ко до пи ру очи, 
пре да мном мо ре не по крет но ле жи... 
као бе ли га леб на ша ла ђа пло ви...

Ри ба ри још по лу гла сно го во ре.
И при том по ка же ко ћут ке пре ко кро ва: 
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она мо је увек оби лат лов.
Да не про бу де ла гу ну, бо је се...

про зрач но тан ка ма гла је по кри ва, 
оде ва је као не ве стин ски вео; 
под њим ла гу на лик са кри ва свој 
и ју тар ње ча роб не сно ве сни ва.

Свеж по ве та рац од не кле по дув ку је ти хо... 
И жуд но ср чем ми ри се со ли; 
жи вах ни је жи ла ма по те че крв, 
и гру ди се сло бод ни је ши ре, ди шу.

Све ти хо... Та мо с остр ва, из че сте 
сад из ле те пти ца не ка. 
пи ском тре нут но уз не ми ри ва здух 
и опет је не ста чак не где у да љи ни.

ај, шта то бук ти та мо на ви ди ку!
Иза та ла са се кр вав ди же жар;
по не из мер ној рав ни од сјај ми треп ти...
оку пан се ди же да на све тли цар...
ка ко му се злат на кру на пре си ја ва,
а он по бе до но сан гле да по си њем мо ру...

Свудамесрета(Povsod me srečava) – OP, 212–213 (1952). 

Облаку(Obla ku) – оп, 216 (1952); аСп, књ. 1, 249 (1961).
по што је у оп пре вод, у скла ду са ори ги на лом, ри мо ван, док је у аСп, као дво је зич-
ном из да њу, дат са мо до сло ван, не ри мо ван пре вод, у основ ном тек сту на шег из да ња 
об ја вљу је мо овај пр ви пре вод, иако је штам пан пре. Вер зи ја из аСп гла си: 

обла ку
под не бом иде облак, 
облак као пти ца лак; 
над го ром, над до ли ном 
го ни га се ве рац јак.

обла чи ћу бе ли мој! 
пло ви ћеш и над се лом
у до ли ни ду бо кој та мо... 
по стој над њом, по стој!

на ку ћу усред се ла 
са ви си не се оба зри! 
За це ло да пред ку ћом 
та мо сад се ди не ко.

ако угле даш ли це 
у окви ру злат не ко се, –
знај у ду ши сам га но сио, 
лик тај, не ка да ја.

Зора(Zarja) – оп, 217 (1952).

Коса(Ko sa) – аСп, књ. 1, 247 (1961).
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Последњизраци(Po sled nji zra ki) – аСп, књ. 1, 251 (1961).

О,море!...(O mor je!...) – аСп, књ. 1, 255–257 (1961).

Поноћнапутница(Po noč na pot ni ca) – аСп, књ. 1, 259–261 (1961).

Крунисање уЗагребу (Ko ro na nje v Za gre bu) – аСп, књ. 1, 267–273 (1961); аСп пР, 
98–103 (1998).

Анка(An ka) – аСп, књ. 1, 275–277 (1961).

Кришна(Kri šna) – аСп, књ. 1, 279–281 (1961).

ИванЦанкар
по е зи ју Ива на Цан ка ра (1876–1918) Д. Мак си мо вић је пре во ди ла са мо за аСп.

„Измојеусамљене,горкемладости“(„Iz mo je sa mot ne, gren ke mla do sti“) – аСп, књ. 1, 
285 (1961); аСп пР, 106–107 (1998).

„Прошласимимомогаживота“(„Šla si mo mo mo je ga ži vlje nja“) – аСп, књ. 1, 286 (1961).

„Мојпутнепосипајмириснимружама“(„Na mo jo pot ne tro ši rož di šeč nih“) – аСп, 
књ. 1, 288 (1961).

„Идижесеиширивреливидик“(„In dvi ga in ši ri se vro če ob zor je“) – аСп, књ. 1, 291 
(1961).

„Убогатимкочијамасевозе“(„V bo ga tih ko či ja se vo zi jo“) – аСп, књ. 1, 292–294 (1961).

„Одулицедоулицекрстаримградом“(„Od ulic do ulic kri žem po me stu“) – аСп, књ. 1, 
296 (1961).

„Куда,о,кудаодемојамладост?“(„Kam, o kam je šla mo ja mla dost“) – аСп, књ. 1, 299 
(1961).

„Младићјевидеоружучудотворку“(„Fant je vi del ro žo ču do tvor no“) – аСп, књ. 1, 300 
(1961).

ДраготинКете
Дра го тин ке те (1876–1899) је по стао пред мет пре во ди лач ког ин те ре со ва ња Д. Мак си-
мо вић по во дом при пре ма ња аСп.

Зимскаидила(Zim ska idi la) – аСп, књ. 1, 305 (1961).

Затворенисуњенипрозорци(Za pr ta su nje na oken ca) – аСп, књ. 1, 307 (1961).

Лаокон(La o ko ont) – аСп, књ. 1, 309 (1961).

„Тамноједанас,ах,такотамно“(„Tem no je da ne, ah, ta ko tem no“) – аСп, књ. 1, 311 
(1961).

„Какосевијештихо,лакоокограда“(„Kak ti ho vi ješ se, lah no, krog me sta“) – аСп, књ. 1, 
313 (1961).

„Какотеволим,мојанђеле,како“(„Ka ko te lju bim, an gel moj, ka ko“) – аСп, књ. 1, 315 
(1961).

Натргу(Na tr gu) – аСп, књ. 1, 317–319 (1961); аСп пР, 114–117 (1998).
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Повратак(Vr ni tev) – аСп, књ. 1, 321 (1961).

„Каолабудбелогрудиполако“(„Ka ko la bud be lo gru di po ča si“) – аСп, књ. 1, 323 (1961); 
аСп пР, 112–113 (1998).

„Атитек...’Алинисаммогао“(„In šel si ti... ’To da ni sam mo gel“) – аСп, књ. 1, 325 (1961).

„Утихусамоћусекраду,сијају“(„V ti ho sa mo to se kra de jo, si je jo“) – аСп, књ. 1, (1961).

Меланхоличнемисли(Me lan ho lič ne mi sli) – аСп, књ. 1, 329 (1961); аСп пР, 118–119 
(1998).

„Каддођеноћ,другарицамаште“(„Ko pri de noč, so dru ga fan ta zi je“) – аСп, књ. 1, 331 
(1961); аСп пР, 120–121 (1998).

„ОБожесветлости,творчехармоније“(„O Bog sve tlo ve, stvar nik har mo ni je“) – аСп, 
књ. 1, 333 (1961).

ЈосипМурн
Јо си па Мур на (1879–1901) Де сан ка Мак си мо вић је пре во ди ла за аСп.

Сајам(Se menj) – аСп, књ. 1, 337 (1961).

Власи(Vla hi) – аСп, књ. 1, 339 (1961); аСп пР, 140–141 (1998)..

Коутубезгласнуноћ(Gdo v bez gla sno to noč) – аСп, књ. 1, 341 (1961); аСп пР, 136–137 
(1998).

Снег(Sneg) – аСп, књ. 1, 343 (1961); аСп пР, 134–135 (1998).

Песма(„Прелепаноћ,пролећнаноћ“)Pe sem („Pre le pa noč, po mlad na noč“) – аСп, књ. 1, 
345 (1961).

Ах,тиборови(Ah, ti bo ri) – аСп, књ. 1, 347 (1961).

Кадседубравемраче(Ko do bra ve se mra če) – аСп, књ. 1, 349 (1961); аСп пР, 124–125 
(1998).

„Срцејежалосноиболноодстрепње“(„Sr ce je ža lost no in bol no od te sno ve“) – аСп, књ. 1, 
351 (1961).

Пелен(Pe lin) – аСп, књ. 1, 353 (1961).

Е,нећувампрекопољана (Pa ne poj dem prek po ljan) – аСп, књ. 1, 355 (1961); аСп пР, 
138–139 (1998).

Српањ (Sr pan) – аСп, књ. 1, 357 (1961).

Иста(Ena ka) – аСп, књ. 1, 359 (1961); аСп пР, 126–127 (1998).

Песма(„Каоружанапољани“) Pe sem („Ka ko ro ža na po lja ni“) – аСп, књ. 1, 361 (1961).

Чежњазаневестом (Že lja po ne ve sti) – аСп, књ. 1, 363–365 (1961); аСп пР, 130–131 (1998).

Ивањдан (Šen tjan že vo) – аСп, књ. 1, 367 (1961); аСп пР, 128–129 (1998).

Песмаохељди (Pe sem o aj di) – аСп, књ. 1, 369–371 (1961); аСп пР, 132–133 (1998).

Тујејесенимисвадбујемо(Tu je je sen i mi se že ni mo) – аСп, књ. 1, 373 (1961).
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Зима (Zi ma) – аСп, књ. 1, 375 (1961).

ДошлојевремеокоБожића (Pri šel čas je krog Bo ži ča) – аСп, књ. 1, 377 (1961).

Мислиосамнапрошледане (Mi slil sem na pro šle dni) – аСп, књ. 1, 379 (1961).

Штотакожалостан,ћутљивизамишљен (Kaj tak ža lo sten, tih i za mi šljen) – аСп, 
књ. 1,381 (1961).

ОтонЖупанчич
по е зи ји ото на Жу пан чи ча (1878–1949) Д. Мак си мо вић је као пре во ди лац по све ти ла 
ве ли ку па жњу. Сво је пре во де Жу пан чи че ве по е зи је об ја вљи ва ла је у пе ри о ди ци, у аСп, 
као и у ви ше по себ них из да ња из бо ра из де ла ве ли ког сло ве нач ког пе сни ка.

Песниче,дужностзнаш? (Veš, po et, svoj dolg?) – кЖ, 81: 3/4 (1949); ЖопЈ, 32–33 
(1954); Жп, 217–219 (1961); ЖИД, 178–179 (1963); аСп пР, 172–173 (1968); ЖЦ, 
113 (1977); ЖЦИЦ, 67 (1989).
Ва ри јан те, кЖ: 

  2 Зар не маш ни јед ну реч?
  8 кад се от ме гр ла звук
27 вуч ји чо пор, ур лик 

Ва ри јан те, ЖопЈ: 
на слов: пе сни че, знаш ли свој дуг

  1 пе сни че, да ли свој дуг знаш?
10 за ре жа ти ко вук сам,
27 вуч ји чо пор, ур лик 

Ва ри јан те, ЖЦ: 
  8 кад се от ме из гр ла звук,
12 за ре жа ти из ме ђу пе ћи на.
15 чу ће Бле гаш, од јек нут крим
27 вуч ји чо пор, ур лик,

по што је у свим ва ри јан та ма у 27. сти ху иза ре чи „чо пор“ за пе та, што је и пре ма пра-
ви ли ма ин тер пунк ци је, ве ро ват но, бо ље – мо же се прет по ста ви ти да је у тек сту ко ји смо 
узе ли за основ ни на том ме сту за пе та из о ста вље на штам пар ском гре шком. Ме ђу тим, 
ка ко тај стих, у комe се, због пре пе ва, ина че, ори ги нал ни сло ве нач ки текст не пре но си 
до слов но, мо же гла си ти и ова ко ка ко гла си, при ре ђи вач је сма трао да у овом слу ча ју не ма 
по тре бе за ре дак тор ском ин тер вен ци јом.

у Жп, чи ји је са ста вљач из бо ра био Јо сип Вид мар, Де сан ка Мак си мо вић на кра ју 
књи ге са оп шта ва: „За ово из да ње, у до го во ру са са ста вља чем, пре во ди лац је Жу пан чи-
че ве пе сме пре во дио рит мо ва ном про зом, ка ко би се па жња на шег чи та о ца што је мо гу ће 
ви ше обра ти ла на ори ги нал ни текст.“

Вер зи ја у „рит мо ва ној про зи“ из Жп гла си: 

Знаш ли, пе сни че, сво ју ду жност?
Знаш ли, пе сни че, сво ју ду жност?
Зар не маш ни јед не ре чи?
Ба ци пе сму у свет,
пе сму за да на шњи цу,
ми ће мо је пе ва ти за то бом.

Знам, о знам сво ју ду жност,
ту, у пр си ма, ме пе че;
не ка ми се гр ло отво ри,
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за ви ћу као вук,
по ба уљ ке ста ћу врх пла ни на,
шкр гу та ћу и ре жа ти из ме ђу пе ћи на...

Врх Мо жа кље ћу ста ти, 
ур лик ну ћу сво ју пе сму, 
чу ће је Бле гаш, 
од јек ну ће њом крим; 
у све ве тро ве ћу је врг ну ти, 
је дан ће је од не ти на по хор је.

Шу мо и пла ни но пој, 
сил ни ди жи мо хук, 
убо га ра јо, ску пљај се, 
ску пљај се, ску пљај се, уза ме, 
ста ру прав ду у мрак ур ли чи мо, 
да ову зи му про ур ла мо.

Би ће про ле ћа још кад,
осви та ће јо ште зо ре,
тад ће вуч ји чо пор
по ћи лов це да ко ље: 
хи тај низ Са ву, пло ви низ Дра ву –
зуб за зуб, гла ву за гла ву.

у свом ре фе ра ту на сим по зи ју му по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња, одр жа ном у Љу бља-
ни 1978. го ди не „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Žu pan či ča v sr bo hr va šči no“ Д. Мак си-
мо вић са оп шта ва да је ову Жу пан чи че ву пе сму пре во ди ла три пу та (ка ко из ре фе ра та 
про ис ти че, тре ћи њен пре вод, ко ји би мо гао би ти и тре ћа вер зи ја, ни је об ја вљен). Из 
тог пре во да ци ти ра ла је пр ву стро фу. она гла си: 

пе сни че, знаш ли свој дуг? 
За што по ста де нем? 
За што по то ну у мук? 
До вик ни све ту свем 
реч на дах ну ту овим до бом, 
ми ће мо је пе ва ти са то бом.

Ви ди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да ове пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Žu pan či ča v sr bo hr va šči no“).

ЗелениЂурђе(Ze le ni Ju rij) – ЖопЈ, 42–43 (1954); ЖИЗ, 115 (1959); ЖИД, 209 (1963). 
Ва ри јан те, ЖопЈ: 

  4 Гла вом клим не – мра ва се диг не (очи глед но, штам пар ска гре шка)
18 на ле то опет би ћу код вас.

у из да њу су пре во ди на зва ни „пре пе ви ма“.

Језеро(Јe ze ro) – аСп, књ. 2, 39 (1961); ЗМ, 321: 10 (1963). 
Вер зи ја у „рит мо ва ној про зи“ из аСп: 

Је зе ро
Све ча се да на ко ји сво дом жу ре
од бле ску је огле да ло те во де, 
све зо ре у њу по та па ју кри ло, 
све зве зде у њој бе ле же пут.
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Све што по сто ји у је зе ру има сли ку: 
го ре, др во и остр во и зво ник,
облак и пти ца, пре бе гли це ви си на, 
све удво стру че но из ду би на гле да.

И је зе ро се игра са бле ском тим, 
пре ли ва све тлост и сен ке, 
и оку веч но je чу до; и док их гле да мо, 
упле ли смо се бе у чар им сно ва...

Дума(Du ma) – 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 насло-
вом „Zadrege pri preva janju Otona Zupančiča v srbohrvaščino“).

Успаванка(Uspavanka) – аСп, књ. 2,13 (1961); ЗМ, 348: 10 (1967).

Пролећналађа(Po mlad na la dja) – аСп, књ. 2, 9–11 (1961).

Брезаихраст(Bre za in hrast) – аСп, књ. 2, 15 (1961).

Првопролеће(Pr va po mlad) – аСп, књ. 2, 17 (1961).

Подне(Pol dan) – аСп, књ. 2, 19 (1961); Жп, 35 (1961); ЖИД, 71 (1963); ЖЧоп, 45 
(1981).
Вер зи ја у аСп гла си: 

под не
дај мо јој де сни ци ле ви цу и стас, 
дај мо јој ле ви ци де сни цу
 по ве шћу те, во ље ну ро би њу, 
у мир но под не где се ни ше клас, 
где мак ви хо ри сло бод но, 
и ве тар, као no во ди, 
кроз ус та ла сан бро ди лан... 
усред не бе са, на бож ји длан, 
на бли ста ви ми шар je ceo, 
та мо треп ти и не мо же ни куд... 
о, го лу би це бе ла, 
у спар ном бук та њу вре лих по ља, 
ухва ће на у вре лу мре жу ома ме, 
ку да, ку да би хте ла?...

Тихо,безречи(Ti ho, brez be sed) – аСп, књ. 2, 21–23 (1961); Жп, 31–33 (1961); аСп пР, 
148–149 (1968); ЖЧоп, 39 (1981). 
Ва ри јан те, Жл: 

  3 крај љу ди;
  6 мај мо јој ду ши ej a...
11 што у по ноћ.
14 пун че зну ћа
19 ре као му: бра те.
27 не знам за њу ja!

pages/VIII_330.htm
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30 Ње га ja не знам!
31 Знам са мо сво ју сре ћу

Љубавнапесма(Lju bav na pe sem) – аСп, књ. 2, 25 (1961); Жп, 29 (1961); ЖЧоп, 65 
(1981). 
Ва ри јан те, аСп: 

  3 пре ко ме ке ле ди не леб ди, 
  6 лет над огле да лом во де; 
13 тај на je ми сао, гле, 
16 a ипак све зе мље

Пољубиме,загрлиме(Po lju bi me, ob je mi me) – аСп, књ. 2, 27 (1961); аСп пР, 146–147 
(1968).

Удушимиjeизбледелајаснаслика(V mo ji du ši je ja sna po do ba zble de la) – аСп, књ. 2, 
29 (1961); Жп, 43–45 (1961); ЖИД, 81–82 (1963). 
у аСп је дру га вер зи ја пре во да oвe пе сме, ко ја гла си ова ко: 

у ду ши ми je из бле де ла ја сна сли ка
у ду ши ми je из бле де ла ја сна сли ка: 
ти си из бри са ла из ње свој лик;
a у рит мо ви ма ћеш ми та ла са вим жи ве ти,
гле, пе сма те je со бом у бу дућ ност по не ла,
гле, пе сма с то бом по бе ди ла je вре ме.

Би ће за бо ра вље не све тво је вр шња ки ње: 
цве та ла си, све ни, суд би на je ру жа; 
оста ће, си ја ће са мо тво је ли це, 
не пре кид но мла до ка ко га гле дах ja.

Зна ла си и са ма? Ko ди ја мант усред зла та
ду шом си мла дом об гр ље на би ла;
Ja с то бом, ти са мном – ми шљах – бо га ти смо,

ла бу да два – ми шљах – за јед но ве сла ју, 
истом љу ба вљу – ми шљах – осве тље ни.

о, пр сте не мој злат ни, са да си без ока! 
Ди ја мант ми je сјао, са да je та ма; 
ла буд с ла бу ди цом je хтео у не бе са, 
ла буд без ла бу ди це пао je на тле.

пут се де ли. Ср це ће би ти без дру га,
уса мље но ће тра жи ти ста зе но ве,
ко што се међ’ кра шким сте њем ви је ре ка,
об у зме ли га ра дост, за де си ли га ту га, 
од са да све ће мир но под но си ти.

пут се де ли. Што ср це са ња 
нек ти се ис пу ни – греј се у љу ба ви, 
и ка да те до ба не гда ње по зо ве, 
скриј се за спо мен, и ко ja се за смеј...

Сусрет(Sre ča nje) – аСп, књ. 2, 31 (1961).

Меланхолија(Me lan ho li ja) – аСп, књ. 2, 33 (1961); Жп, 55 (1961); аСп пР, 150–151 
(1968); ЖЧоп, 61 (1981); ЖЦИД, 63 (1986).
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Свечери(Zve čer) – аСп, књ. 2, 35 (1961); Жп, 47 (1961); аСп пР, 144–145 (1968); 
ЖЧоп, 51 (1981).
по што су обе пу бли ка ци је пре во да из исте го ди не, у основ ни текст књи ге увр шћу-
је мо онај из Жп, јер нам се чи ни за ни јан су бо љим. Ва ри јан те, аСп: 

11 у ве чер њи мир ду нуо
14 ишла пре ко гро бо ва дра гих
16 Или из да ле ких са мо ћа
17 до шла је пе сма си ро та 

Ва ри јан те аСп пР: 
Haслов: Све че ра

Тиходолазимрак(Ti ho pri ha ja mrak) – аСп, књ. 2, 37 (1961); Жп, 57 (1961); ЖЧоп, 
59 (1981). 

Ноћнамелодија(Noč na me lo di ja) – ЖЧоп, 35 (1981).

„Гробовиурлају...“(„Gro bo vi tu li jo...“) – аСп, књ. 2, 41–43 (1961); аСп пР, 160–161 
(1968).

„Тихопрекопоља“(„Ti ho čez po lje“) – аСп, књ. 2, 45 (1961).

„Савсветуздише“(„Ves svet vzdi hu je“) – аСп, књ. 2, 47–49 (1961).

„Штаси?Фантом?Изданакфантазије?“(„Kaj si? Fan tom? Iz ro dek do mi šlji je?“) – аСп, 
књ. 2, 51–53 (1961).

Месечина(Me se či na) – аСп, књ. 2, 55–57 (1961); Жп, 177–179 (1961); аСп пР, 156–157 
(1968).
у основ ни текст књи ге увр шћу је мо онај из Жп, јер нам се чи ни за ни јан су бо љим.
Ва ри јан те, аСп: 

  4 као слап сле ђен што ћу ти. 
  8 са ги ба ње у шум ској че сти.

Ноћнипсалам(Noč ni psa lem) – аСп, књ. 2, 59 (1961); Жп, 85 (1961); ЖИД, 101–102 
(1963); аСп пР, 154–155 (1968); ЖЧоп, 63 (1981). 
Ва ри јан те, аСп: 

  1 Зве зде жу ре кроз ви со ку по ноћ.
  2 ти хе, злат не; 
  7 та мо је цве ће: 
  9 упу ти још јед ном зве зда ма око: 
10 све тла це ста
11 у буј не гра до ве,
12 та мо че жње ду ша пе ва ју.
13 Слу шај до ле: пле ме на др ве ћа 
16 пе ва ју хим ну ни зи на до не бе са.
18 дах тај не: 
19 ни ра до сти,
24 би ћеш хар фа на ко јој Го спод сви ра.

Самоовуноћ(Sa mo to noč) – аСп, књ. 2, 61 (1961); Жп, 193 (1961); ЖЦИД, 87 (1986).

Вечерњапесма(Ve če ma) – аСп, књ. 2, 63 (1961); Жп, 63 (1961); ЖИД, 80 (1963); 
ЖЧоп, 81 (1981). 
Ва ри јан те, аСп: 

  1 о, шу мо ви во да све че ра
  2 из да љи не не пре кид ни!
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  3 о, пе смо сла по ва склад на
  4 до у зве зда ни за ди вље ни мир! 
  6 сво до ви и сво до ви...
11 за јед но став ни склад зву ка
12 бо ре се без стра сти.
13 не ис те цив je из вор,
14 ам се из се бе хра ни...
15 о, пе смо сла по ва склад на
16 из да љи не сва ко ве че!

КрајКварнера(Ob Kvar ne ra) – аСп, књ. 2, 65–67 (1961); Жп, 97–99 (1961); ЖИД, 
76–77 (1963); аСп пР, 162–165 (1968). 
у аСп је по себ на вер зи ја пре во да, ко ја гла си: 

крај квар не ра
угља ри су ски ну ли ка пе,
по гли гла ве и мо ли ли се: 
на вр ху це сте ди зао се крст
ви со ко и ши ро ко
из ка ме ни тог кра шког тла,
a до ле иза ње га као опал што се пре си ја ва
сто ја ло je мо ре... и те би, мо ре,
ски нуо сам ка пу ja.

Ти, мо ре, још си леп ше не го све ти крст! 
Још ши ре ле жиш, још ви ше сто јиш, 
ти гр лиш зе мљу, ти љу биш не бо 
и тво ји та ла си из да љи не шу ме, 
као сре бро кри ла 
уз ле те лих пти ца 
по здра вља ју дрх те ћи 
пут ни ка из да љи не...

Ти, мо ре, ста ри је си не го све ти крст!
Све се де ко се и бра ду имаш,
све дрх тиш као ста рац, и кад за спиш,
као ста рац у сну шап ћеш...
Страх љу ди те ни је ство рио,
ли це мер је ти ни је по кло ни ло ве ли чан ство,
ти си од пра дав ни на.

Ти, мо ре, ја че си не го све ти крст! 
Ти не же лиш вер них крв ни ка, 
без по моћ ни ка оду ше вље них 
ти са мо у сво је име мо риш.

Ковачка(Že bljar ska) – аСп, књ. 2, 69–71 (1961).
Bиди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да ове пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Zu pan či ča v sr bo hr va šči no“).

Зимска(Zim ska) – аСп, књ. 2, 73 (1961).

Diesirae – аСп, књ. 2, 75–77 (1961); Жп, 145–147(1961); ЖИД, 125–127 (1963); аСп пР, 
166–169 (1968); ЖЧоп, 139 (1981). 
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Ва ри јан те, аСп: 
  1 Цр ква
16 згр ну ти у црн бу ран облак,
19  Си ви по кај ни ци, ће ла ви про ро ци
24 свак сто ји, на веч ност уко ва на при ли ка: 

Ва ри јан те, Жп: 
16 згр ну ти у црн бу ран облак,

Зеленишлем(Ze le na če la da) – аСп, књ. 2, 79 (1961); Жп, 167 (1961); ЖИД, 139–140 
(1963).
у тек сту из по след њег из да ња (ЖИД), ко ји до но си мо као основ ни, ис пра вље на je, пре-
ма исто вет ном тек сту из пу бли ка ци је Жп, јед на штам пар ска гре шка у 14. сти ху – уме-
сто: код, са да је: кад (пре ма сло ве нач ком: kdaj).
Ва ри јан те, аСп: 

20 пре ко мр тве зе мље је зди спас...
21 И тре снуо je о тле зе ле ни шлем,

Нашареч(Na ša be se da) – аСп, књ. 2, 81–85 (1961); Жп, 167 (1961); ЖИД, 141–144 
(1963); ЖЦИД, 89–91 (1986).
у тек сту из по след њег из да ња (ЖИД), ко ји до но си мо у књи зи као основ ни, пре ма 
исто вет ном тек сту пу бли ка ци је из књи ге Жп, ис пра вље не су три штам пар ске гре-
шке – у 21. сти ху, уме сто: и је два смо зна ли да je от ку цај ср ца, са да je: и је два смо 
зна ли да ли je от ку цај ср ца (пре ма сло ве нач ком ори ги на лу: in ko maj ve de li, če vtrip 
sr ca); у 38. сти ху, уме сто: чи ти, са да je: чи та; у 55. сти ху, уме сто: пра вед них див них 
сно ва што их je са њао дед, са да je: пра дав них див них сно ва што их je са њао дед, (пре-
ма сло ве нач ком: pra dav nih, div nih sanj, ki ih je sa njal ded,).
Ва ри јан те, аСп: 

21 и је два смо зна ли да ли je от ку цај ср ца 31 осу ђе ни на мук у са ве ту на ро да
36 раз веј нас – пле ву – што ме бри га! –
37 Био je међ’ на ма чо век као зр но је дар и здрав;
39 та ко се за ду био у тај ну на рав
40 на ше га чо ве ка, да ли je оти сак 
46 о прав ди и сло бо ди злат ни сан;
56 пра дав них див них сно ва што их je са њао дед, 

Ва ри јан те, Жп: 
21 и је два смо зна ли да ли je от ку цај ср ца
36 раз веј нас – пле ву – што ме бри га! –
46 о прав ди и сло бо ди злат ни сан
56 пра дав них див них сно ва што их je са њао дед,

Утишини(V ti ši no) – аСп, књ. 2, 87–89 (1961); Жп, 195–197 (1961); ЖИД, 165–166 
(1963).
Ва ри јан те, аСп: 

на слов: у ти ши ну
24 да кре нем за то бом, ја сна, чи ста, вер на.
31 ко ју сам у сло ве нач кој кру тој ро би ји из гу био –

Ва ри јан те, Жп: 
на слов: у ти ши ну

Очајање(Obup) – аСп, књ. 2, 91–93 (1961); Жп, 209–211 (1961); ЖИД, (1963); аСп пР, 
179–171 (1968); ЖЧоп, 85 (1981).

Разговорутами(Po go vor v tem ni ni) – аСп, књ. 2, 97–97 (1961); Жп, 201–203 (1961); 
ЖИД, 168–169 (1963); аСп пР, 152–153 (1968).
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Ва ри јан те, аСп: 
Ис пред 2, 5, 6. и 7. стро фе – по јед на зве зди ца и раз мак од прет ход не стро фе.
  3 раз го вор ти хи je од не куд до ла зио
15 ти, у се бе по гру жен, стал но осе ћаш

Јерала:Интермецо,Трећепоглавље(Je ra la: In ter mez zo, Tre tje po gla vje) – аСп, књ. 2, 
87–89 (1961); Жп, 195–197 (1961).
у аСп je об ја вљен са мо пре вод „Тре ћег по гла вља“, са озна ком у под на сло ву дa je то 
од ло мак. Да не би до шло дo за бу не у обе ле жа ва њу сти хо ва, по што и ина че има ва ри-
ја на та у пре ко два де сет сти хо ва, oвaj пре вод ће мо ов де до не ти у це ли ни: 

Је ра ла 
од ло мак 
Тре ће по гла вље

A ђа во je ре као ова ко: 
„Је ра ла, стој и гле дај и чуј
шта дво ји ца до ле го во ре!“

Глас жи во га
Сти гли смо ду бо ко 
у ро во ве под зе мљом; 
ко си да си, дај, и ру ку.

Глас мр тво га 
Ду бље, још ду бље! 
док год ти je дух 
гор ње пун та ме, 
док ти не про дре 
у ду би не слух, 
да ти отво ри зе мља 
сво ја звон ка чу да –
ду бље, ду бље још!

Глас жи во га 
Шта то као у сно ви ма у ме ни жу бо ри?

Глас мр тво га
по не ви дљи вим пу ко ти на ма, 
ма те рин ским ко ри ти ма 
пр во за че ће во да. 
Ми ту до ле, 
ле же ће, ти хо пле ме, 
ми ни шта ви ше за се бе не ку ша мо: 
по ло же ни без же ља, 
сред се мен ки и из да на ка, 
без же ља слу ша мо 
ду ге го ди не и го ди не и го ди не 
звон ко об на вља ње све та 
no не ви дљи вим пу ко ти на ма, 
ма те рин ским ко ри ти ма 
пр во за че ће во да. 
по ру па ма се мрач ним му че, 
no те сним про це пи ма се то че, 
no стр мим пре ли ви ма пла чу, 
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у не зна не по но ре се ба ца ју,
кроз сте не-пе ћи не се до ви ку ју,
кри стал но звец ка ју ћи: 
бу ду ће Са ве и Дра ве и Со че
и Вол ге и све ти Ган го ви и ни ло ви –
на слу ћу ју се, осе ћа ју се,
тра же се на све стра не,
око нас, пре ко нас и кроз нас,
се стра се стри зво не ћи
у тај ним зву ци ма
пре не го што у мла зу и по то ку,
и вре лу, сла пу, ве ле ре ци
при пе ва ју до вас...
A ми ко ји за се бе ви ше ни шта не ку ша мо
ле жи мо без же ља, ми их слу ша мо
ду ге го ди не и го ди не и го ди не,
сан жи вот ни нас зву ци ма пре пли ће
не пре ста но
да нам je лак ши мр тви сан...

Глас жи во га 
у ме ни пе ва звук 
та јан стве них во да... 
као се стра ду ша 
у ме ни је жу бор... 
у ме ни je страх и ту га, 
у ме ни je сласт и страст, 
на да и чу ђе ње 
хи ља да ду ша... 
јед на тра жи дру гу 
у ме ни... ja сам ко ри то 
хи ља да ма ду ша...

Глас мр тво га 
у те би je за че так... 
у те би je...

Ђа во 
Је ра ла, чу јеш ли још?

Је ра ла 
Ви дим са мо то 
да још го во ре, 
a не чу јем.

Теби(Te bi) – Жп, 195–197 (1961); ЖИД, 87 (1963).

Вихор(„по гле дао joj je у очи“) Vi har („Po gle dal ji je v oči“) – Жп, 37–39 (1961).
Bиди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да ове пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Zu pan či ča v sr bo hr va šči no“).

Koуљубави...(Kdo v lju be zni...) – Жп, 41 (1961); ЖИД, 64 (1963); ЖЧоп, 37 (1981).

Moтo (Mot to) – Жп, 49 (1961); ЖИД, 83 (1963). 
Мо то из ци клу са Раз го во ри са са мим со бом.
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„Тражиосамсвојемладедане“(„Iskal sem svo jih mla dih dni“) – Жп, 51 (1961).

Одохнапрело(Poj dem na pre jo) – Жп, 53 (1961).

Затворенипарк(Za pr ti park) – Жп, 59–61 (1961); ЖИД, 88–89 (1963); ЖЧоп, 55 
(1981).

Песнику(Po e tu) – Жп, 67 (1961); ЖИД, 92 (1963).

„Побогазама“(„Po stran skih po tih“) – Жп, 65 (1961).

Свеждахсапланина(Svež dih od go ra) – Жп, 67 (1961); ЖИД, 92 (1963).

Здравица(Zdra vi ca) – Жп, 71 (1961); ЖИД, 119 (1963).

Глоса(Glo sa) – Жп, 73–75 (1961).

Божићназдравица(Bo žič na zdra vi ca) – Жп, 77 (1961).

„Пунасветлихснова“(„Pol na sve tlih sanj“) – Жп, 79 (1961).

Зовноћи(Klič no či) – Жп, 81–83 (1961); ЖИД, 93–94 (1963); ЖЧоп, 47 (1981).

СениЈосипаМурна-Александрова(Ma nom Jo si pa Mur na-Alek san dro va) – Жп, 87–89 
(1961).

Визија(Vi zi ja) – Жп, 91–95 (1961); ЖЧоп, 105 (1981).

Буђење(Pre bu je nje) – Жп, 101–105 (1961); ЖИД, 97–100 (1963); ЖЧоп, 111 (1981).

HaБледу(Na Ble du) – Жп, 119–121 (1961); ЖИД, 157–158 (1963); ЖЦ, 87 (1986); 
ЖЦИД, 65 (1986).

Возом(Z vla kom) – Жп, 123–127 (1961); ЖЦ, 91 (1986); ЖЧоп, 117 (1981); ЖЦИД, 
71–73 (1986).

Географскакарта(Ze mlje vid) – Жп, 149 (1961); ЖИД, 133 (1963); ЖЦ, 99 (1986); 
ЖЦИД, 82 (1986).
Ва ри јан те, Жл: 

12 ти, ро де ов да шњи, хо ћеш би ти чврст? 
Bиди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да oвe пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Žu pan či ča v sr bo hr va šči ni“).

Питања(Vpra ša nja) – Жп, 151 (1961); ЖЦ, 101 (1986); ЖЦИД, 83 (1986)..

Песма ковача (Ko va ška) – Жп, 153–155 (1961); ЖЦ, 103 (1986); ЖЦИД, 84–85 
(1986).
Bиди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да oвe пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Žu pan či ča v sr bo hr va šči no“).

Нашеписмо(Na še pi smo) – Жп, 157–161 (1961); ЖИД, 136–138 (1963). 
Ва ри јан те, Жп: 

28 о, ви но про ки сло!
29 о, на пу кли кр ча зи!

Горичкимизгнаницима(Go ri škim iz gnan cem) – Жп, 163–165 (1961); ЖИД, 131–132 
(1963).

УспоменЈожетуБерцету(Jo ži Ber ce tu v spo min) – Жп, 169 (1961); ЖИД, 148–149 
(1963); ЖЧоп, 83 (1981).
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Вихор(„Ве тар иде“) Vi har („Ve ter gre“) – Жп, 181–183 (1961); ЖИД, 150–151 (1963); 
ЖЧоп, 75 (1981).

Покајничкапесма(Spo ko ma pe sem) – Жп, 185–187 (1961).

Играjeшумела...(Ples je šu mel) – Жп, 189 (1961).

Гледам...(Gle dam...) – Жп, 191(1961); ЖЦ, 107 (1986); ЖЧоп, 73 (1981); ЖЦИД, 86 
(1986).

Снежник(Sne žnik) – Жп, 199 (1961); ЖИД, 167 (1963); ЖЦ, 111 (1986); ЖЦИД, 88 
(1986).

Обрачун(Ob ra čun) – Жп, 205–207 (1961); ЖИД, 170–171 (1963); ЖЧоп, 89 (1981).

Учасуочајања(Ob uri bre zu pa) – Жп, 213 (1961); ЖИД, 183 (1963); ЖЧоп, 93 (1981).
Ва ри јан те, Жп, ЖИД: 

на слов: у ча су оча ја.

Несаница(Ne speč nost) – Жп, 215 (1961); ЖИД, 182 (1963).

Штаjeметал(Kar je ko vi na) – Жп, 221 (1961); ЖИД, 189 (1963); аСп пР, 174–175 
(1968); ЖЦ, 117 (1986).
Ва ри јан те, Жп: 

  2 зби ља то ми се вред но шћу не чи ни
  9 Са мо што и ди ше, че зне, и љу би, 
11 што, док се раз да је, у ра до сти си ја: 
14 о, цве ће ми ло те ле са на ших,

Изјава (Iz ja va) – Жп, 223 (1961); ЖИД, 186 (1963); ЖЦ, 119 (1986).

Убезгласност(V bez gla sje) – Жп, 225 (1961).

Онамоћемонаћипут... (Тја bo mo na šli pot...) – Жп, 227–231 (1961).

Пролећнипоздрав(Po mlad ni po zdrav) – Жп, 233–235 (1961); ЖИД, 197 (1963); ЖЦ, 
125 (1986).
Bиди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да ове пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Zu pan či ča v sr bo hr va šči no“).

Растанак(Slo vo) – Жп, 237 (1961); ЖИД, 197 (1963); ЖЦ, 125 (1986).
овај пре вод има вер зи ју ко ја je, и пре ма оце ни са ме пе сни ки ње бо ља, и об ја вље на je 
у окви ру ње ног ре фе ра та о про бле ми ма пре во ђе ња Жу пан чи че ве по е зи је на срп ско-
хр ват ски је зик, одр жа ног и об ја вље ног у Љу бља ни по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња 
о. Жу пан чи ча, под на сло вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Zu pan či ča v sr bo hr va šči no“. 
Ме ђу тим, та ко „скри ве ну“ при ре ђи ва чи по то њих из да ња Жу пан чи че ве по е зи је, об ја-
вљи ва них за пе сни ки њи на жи во та, очи глед но je ни су уочи ли. она гла си: 

Ра ста нак
Сад ми сли су ми ле по уре ђе не 
као ру де и дра го ка ме ње по да мном 
и као злат ни цр теж зве зда на да мном, 
и као зре лих жи та оде жда око ме не 
и усред до мо ви не по ло же не че ка ју ода но
да под њи ма се бу сен ти хо раз гр не 
и да се опет ти хо над њи ма згр не, 
да их за бу дућ ност у ду би не скло ни 
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ме ђу кли це што из се ме на го не, 
да с њи ма кад за то от ку ца час, 
дру го ви, за зе ле не из ме ђу вас.

Bиди пе сни ки њин ко мен тар по во дом пре во да ове пе сме (у на шем из да њу под на сло-
вом „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Zu pan či ča v sr bo hr va šči no“).

„Какобихдисао, слушао, гледаорадо“(„Ka ko bih di hal, po slu šal, gle dal“) –Жп, 239 
(1961); ЖЦ, 127 (1986).

Веверица – пк, 7: 44 (1964); ЖЦ, 69 (1968).
Из по да та ка у из да њу ЖЦ про ис ти че дa je ово пре вод уред ни ка Бо ре Ћо си ћа (на на-
слов ној стра ни сто ји да је „Ци ци бан“ пре вео Б. Ћо сић, a „Дру ге пе сме“ – Д. Мак си-
мо вић, a ова пе сма при па да одељ ку „Ци ци бан“) . Ме ђу тим, исти текст пре во да две 
го ди не ра ни је у пк je об ја вљен под име ном пре во ди о ца Д. Мак си мо вић.

Старимеда(Sta ri me do) – пк, 7: 44 (1964); ЖЦ, 59 (1986).
Ва ри јан те, пк: 

на слов: Ста ри ме до.
Из по да та ка у из да њу ЖЦ про ис ти че дa je oвo пре вод уред ни ка Бо ре Ћо си ћа (на на-
слов ној стра ни сто ји да је „Ци ци бан“ пре вео Б. Ћо сић, a „Дру ге пе сме“ – Д. Мак си-
мо вић, a oвa пе сма при па да одељ ку „Ци ци бан“). Ме ђу тим, исти текст пре во да две 
го ди не ра ни је у пк je об ја вљен под име ном пре во ди о ца Д. Мак си мо вић.

Гесло(Ge slo) – ЖЦ, 82 (1986); ЖЦИЦ, 7 (1989).

ЗаспалиЦицибан(Ci ci ban za spi) – ЖуЦ, 16 (1980... 1989); ЖЦнД, 7 (1996).
пре вод ко ји је у ЖЦ об ја вљен као пре вод уред ни ка Бо ре Ћо си ћа аутор из бо ра у из да-
њу ЖЦнД Дра гу тин ог ња но вић об ја вљу је као пре вод Д. Мак си мо вић. он не на во-
ди из вор по да тка о име ну пре во ди о ца. у усме ном раз го во ру са при ре ђи ва чем из да ња 
пре во да у Це ло куп ним де ли ма, ука зи вао je на то да му ни је по зна то да је Б. Ћо сић, 
ина че, пре во дио са сло ве нач ког, a да је, и на осно ву то га што се у тим пре во ди ма осе-
ћа спе ци фи чан стил и ри ма Д. Мак си мо вић, он и да ље уве рен да је ову и још се дам 
пе са ма, об ја вље них у про све ти под име ном Б. Ћо си ћа, пре ве ла Д. Мак си мо вић. 
Мо ра мо при ме ти ти да су не ке од тих пе са ма за жи во та Д. Мак си мо вић у по је ди ним 
из бо ри ма об ја вљи ва не та ко ђе под име ном Б. Ћо си ћа као пре во ди о ца, a ни смо на и шли 
на тра го ве би ло ка квих ис прав ки у ве зи са аутор ством пре во да од стра не Д. Мак си-
мо вић или Б. Ћо си ћа.
Што се ти че oвe пе сме, при ме ћу је мо дa у пе сни ки њи ном тек сту „Za dre ge pri pre va ja-
nju Oto na Zu pan či ča v sr bo hr va šči no“ има не ких по ду дар но сти из на во ђе них при ме ра 
пре во ди лач ких ре ше ња ко ја би се мо гла узе ти као до каз о аутор ству „спор ног“ 
преводa, али има у тим при ме ри ма и раз ли ка од тек ста у ЖЦ, од но сно у ЖЦнД. 
Ме ђу тим, у из бо ру Владимирa Ми ла ри ћа за из да ње „Ци ци ба на“ у окви ру но во сад-
ске еди ци је „До ма ћа лек ти ра 1“ про на шли смо пре вод са пот пи сом Д. Мак си мо вић, 
ко ји од го ва ра при ме ри ма из пе сни ки њи ног тек ста „Za dre ge pri pre va ja nju Oto na Zu-
pan či ča v sr bo hr va šči no“, пре вод об ја вљи ван 1980, 1982, 1987. и 1989, као и у но во сад-
ској еди ци ји „Школ ска лек ти ра 2“, штам па ној 1984. го ди не – да кле све за пе сни ки њи-
на жи во та. Због то га у основ ни текст на шег из да ња уно си мо тај пре вод, a у на по ме на ма 
на во дим и вер зи ју пре во да, ра ни је по зна ту као пре вод Б. Ћо си ћа, a у ог ња но ви ће вом 
из бо ру при пи сан Д. Мак си мо вић. Ta вер зи ја из ЖЦнД гла си: 

За спа ли Ци ци бан
Ци ци бан
то не у сан.
Дај те му и по сте љу не ку –
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ма хо ви ну ме ку;
још кад би по крив ке би ло –
ја бу ко во кри ло.
Ве тар с го ра ду не, 
ја бу ке раз гр не, 
гра не ње не сви је, 
Ци ци ба на скри је, 
a ли шће се оспе, 
пa га цве ћем по спе.

Чи ни нам се дa je нај о збиљ ни ји ар гу мент дa се не ис кљу чи мо гућ ност дa je Д. Мак си-
мо вић аутор овог и осам дру гих „спор них“ пре во да чи ње ни ца што je пре во де пе са ма 
„Ве ве ри ца“ и „Ста ри ме да“, свр ста не у про све ти ном из да њу та ко ђе у пре во де Б. Ћо си-
ћа, пе сни ки ња са ма, две го ди не пре то га, об ја ви ла као cвoje пре во де.
Има ју ћи у ви ду свe по бро ја не ар гу мен те, пре вод пе са ма: „За спа ли Ци ци бан“, „кад 
Ци ци бан пла че“, „Де ца пу шта ју ме ху ри ће“, „Ци ци бан и пче ла“, „Ци ци бан-Ци ци фуј“, 
„Haшe све тло сти“, „Зво на“, „Жа бе“ и „ли си ца“, на осно ву из да ња ЖЦнД, уно си мо у 
Це ло куп на де ла Д. Мак си мо вић, али са мо услов но, да кле са ре зер вом – у нaди дa ћe се 
јед ног да на, мо жда, до ћи дo по у зда них по да та ка за ре ше ње са да шње не по зна ни це.

КадЦицибанплаче(Ka dar Ci ci ban jo če) – ЖЦнД, 8 (1996). 
Ви ди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Децапуштајумехуриће(Otro ci spu šča jo me hur či ke) – ЖЦнД, 9 (1996).
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Цицибанипчела(Ci ci ban in če be la) – ЖЦнД, 12 (1996). 
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Цицибан-Цицифуј(Ci ci ban-Ci ci fuj) – ЖЦнД, 15 (1996). 
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Нашесветлости(Na še sve tlo sti) – ЖЦнД, 16 (1996). 
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Звона (Zvo no vi) – ЖЦнД, 22 (1996). 
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Жабе(Ža be) – ЖЦнД, 23 (1996). 
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

Лисица – ЖЦнД, 25 (1996).
Bиди на по ме ну о пе сми „За спа ли Ци ци бан“.

АлојзГрадник
осим јед ног пре во да из 1954. го ди не, об ја вље ног у кн у окви ру из бо ра „Са вре ме на сло-
ве нач ка по е зи ја“, Д. Мак си мо вић je алој за Град ни ка (1882–1967) пре во ди ла за аСп. 

у кн 1954. дајe сле де ћу бе ле шку: „Ро ђен 1882. у Ме да ни у Го ри шким Бр ди ма. Сту-
ди рао у Го ри ци и у Бе чу. Са да жи ви у Љу бља ни. Збир ке пе са ма ’па да јо че зве зде’ (1916), 
’пот бо ле сти’ (1922), ’De pro fun dis’ (1926), ’Све тле са мо те’ (из бор, 1932), ’Веч ни сту-
ден ци’ (1938), ’Зла те ле стве’ (1940), ’пе сми о Ма ји’ (1944), ’по јо ча кри’ (1944). Мно го 
пре во дио, на ро чи то пе сме: ’ки тај ска ли ри ка’ (1928), ’Ита ли јан ска ли ри ка’ (1940), ’Мо-
дер на шпан ска ли ри ка’ (1943), Ње го шев ’Гор ски ви је нац’, Ма жу ра ни ћев ’Смрт Сма ил-аге 
Чен ги ћа’ и др.“ <Стр. 8>
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Утуђини(V tu ji ni) – кн, 8: 17–18 (1954); аСп, књ. 2, 125 (1961); аСп пР, 188–189 
(1968).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ са: ка-
је тан ко вич, „Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа ње“; Це не Ви пот ник, „по нор-
ни ца“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Ви да Та у фер, „Ве че“; Иван Ми на ти, „Из вapиjaциja 
’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, „Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; па вел Го ли ја, 
„пе де се то го ди шњи ца“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се 
пред ста вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“.
Вер зи ја пре во да у рит ми зо ва ној про зи oвe пе сме у аСп гла си: 

у ту ђи ни
о, ка ко да ле ко, да ле ко си, Ме да на, 
ти мо је ти хо, дра го род но се ло! 
Док ми слим на те, скри вам сво је ли це 
и знам та да ка ко je су за сла на.

Ha бре жуљ ку си, no ви но гра ди ма ра се ја на, 
пред то бом у сун цу мо ре, си ви крас, 
Ра ван фур лан ска, злат ни по јас Со че
и да ле ко иза те бе два ди ва,

Три глав и крн, још да ље До ло ми ти: 
та ко те ви дим и око те бе Бр да 
и тра жим за те бе слат ке ре чи.

И нај сла ђа реч ми je пре твр да 
и је зик je не мо же рас то пи ти 
и као ка мен у ср цу ми ле жи.

Deprofundis – аСп, књ. 2, 107–113(1961).

Очекивање(Pri ča ko va nje) – аСп, књ. 2, 115(1961).

Уомами(V oma mi) – аСп, књ. 2, 117 (1961); аСп пР, 178–179 (1968).

Меланхолија(Me lan ho li ja) – аСп, књ. 2, 119 (1961).

Eros–Tanatos – аСп, књ. 2, 121 (1961).

„Изсрцадубинетајнотамне“(„Iz sr ca taj no tem ne glo bo či ne“) – аСп, књ. 2, 123 (1961).

„Угаслезвездеуноћисукаозлатни“(„Uga sle zve zde v no či so ko zla ti“) – аСп, књ. 2, 
127 (1961).

Задушницеубрдима(Vsi Sve ti v br dih) – аСп, књ. 2, 129431 (1961).

ПредГупчевомглавом(Pred Gub če vo gla vo) – аСп, књ. 2, 133–137 (1961).

Нашареч(Na ša be se da) – аСп, књ. 2, 1139 (1961).

Часовићутања(Mol če če ure) – аСп, књ. 2, 141 (1961).

Бунар(Vod nik) – аСп, књ. 2, 143 (1961); аСп пР, 186–187 (1968).

Фонтанаиводенимлаз(Fon ta na in vod nu cu rek) – аСп, књ. 2, 145 (1961).

Зима(Zi ma) – аСп, књ. 2, 147 (1961); аСп пР, 184–185 (1968).

Mojживот(Mo je ži vlje nje) – аСп, књ. 2, 149 (1961).
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Вечерњесенке(Ve čer ne sen ce) – аСп, књ. 2, 151 (1961).

Последњигост(Po sled nji gost) – аСп, књ. 2, 153 (1961).

У дозревајућој јесени (V zo re či je se ni) – аСп, књ. 2, 155–157 (1961); аСп пР, 183 
(1968).
у аСп пР je об ја вље на са мо I пе сма, под на сло вом, пре ма пр вом сти ху, „Из цве та си 
ме у плод пре тво рио“ („Iz cve ta si me iz pre me nil v plod“).

ЛилиНови
по е зи ју ли ли но ви (1885–1957) Д. Мак си мо вић je пре во ди ла са мо за аСп.

Викерче(Vi ker če) – аСп, књ. 2,161–163 (1961).

Мртвац(Mr lič) – аСп, књ. 2,165 (1961). 

Умрети(Umre ti) – аСп, књ. 2,167 (1961).

Mуњe (Bli ska vi ce) – AСп, књ. 2,169 (1961).

Предолују (Pred ne vih to) – AСп, књ. 2, 171 (1961).

ПавелГолија
по е зи ју па ве ла Го ли је (1887–1959) Д. Мак си мо вић je, осим јед не пе сме у кн, пре во ди ла 
са мо за аСп. 

уз пре вод у кн да та je сле де ћа бе ле шка пи сцу: „Ро ђен 1887. у Треб њем. Гим на зи ја 
у но вом Ме сту, он да ак тив ни офи цир. За вре ме пр вог свет ског ра та па да у ру ско за-
ро бље ни штво, пре ла зи у ру ску вој ску, жи ви у Мо скви и сту ди ра ру ско по зо ри ште. 
1919. вра ћа се у Љу бља ну, по ста је дра ма тург и ди рек тор Дра ме и оста је на том ме сту 
све до 1943. Де ла: збир ке пе са ма: ’пе сми о зла то ла сках’ (1921), ’Ве чер на пе сма ри ца’ 
(1921), ’Из бра не пе сми’ (1921).“ п. Го ли ја је и је дан oд пре во ди ла ца Д. Мак си мо вић на 
сло ве нач ки је зик.

Опојномиришуцветови(Opoj no deh ti jo cve tli ce) – аСп, књ. 2, 175 (1961).

„Тајанствен народ у касне часе“ („Ta jin stven na rod v uri po zni“) – аСп, књ. 2, 177 
(1961).

„Иовоjeмолитватихнесрећнихулица“(„In to je teh ulic ne sreč nih mo li tev“) – аСп, 
књ. 2, 179 (1961).

O,Естер–o,Рене (O Ester – o Renée) – аСп, књ. 2, 181–183 (1961).

Познајемруку (Poznam ro ko) – аСп, књ. 2, 185 (1961); аСп пР, 196–197 (1968).

Кајање (Kes) – аСп, књ. 2, 187 (1961).

Рибице (Ri bi ce) – аСп, књ. 2, 189–191 (1961); аСп пР, 198–201 (1968).

Манифест (Ma ni fest) – аСп, књ. 2, 193–195 (1961); аСп пР, 202–205 (1968).

MarcheFunbè re – аСп, књ. 2, 197–199 (1961).

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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Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у фер, „Ве че“; Иван 
Ми на ти, „Из вapиjaциja ’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, „Са ра бан да мр твих љу бав-
ни ка“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се пред ста вља“; едвард 
коц бек, „ноћ се ћа ња“.
Вер зи ја пре во да у рит ми зо ва ној про зи oвe пе сме у аСп гла си: 

пе де се то го ди шњи ца
пет де се тле ћа ми ну ло je бр зо, 
ви дик je био див но олу јан, 
не бо на да мном рет ко ка да би стро, 
не по го да ма увек пре и зда шно. 
И увек ме још ву че што je бур но, 
и до сад но ми je све мир но, без бед но 
и до сад још не са знах шта упра во 
пo бу ра ма и вр тло зи ма тра жио сам.

од већ сам ју рио и мо жда сам за то 
пре зро зби ља ко је бла го украј пу та, 
a ка ко сâм je ко у го ми ли не ће, 
срод ну ду шу на ђе у сва ко ме гра ду. 
ах, дра ге још увек во ли вре ло 
ваш ви тез за блу де ли, a до гро ба вер ни. 
Ср це не стал но и не мир на крв 
од пле ме ни те су, дра го це не гра ђе.

Moj круг са да je с да на на дан те шњи. 
И ко се мо је по чи њу да се де. 
Зу би из де сни из ла зе ре же ћи, 
ду ги, по жу те ли и без бле ска, 
бе ли лук ми пре по ру чу ју ле ка ри, 
ди је ту мир, угље нич не ба ње. 
To знам за пе де се ти ро ђен дан 
на са ма рен сам и пре ва рен.

И где су ус пе си, где ре зул та ти 
док се епо ха слав на за кљу чу је? 
Aкo што зна дох, зна дох стих ко ва ти. 
ни пас их у Сло ве ни ји ви ше не по њу ши. 
Та ко при же тви тој не бо га тој 
Ве се ли сла вље ник се иза уха че ше 
и стра шно се бри не кад сег не у џеп: 
Бог зна има ли, кад умре, за по греб.

A кра јем дру гог пе де се тле ћа 
кад на ста ним се у кри стал ној па ла ти, 
спро ле ћа и ле ти усред цве ћа 
јур ну ће ру ља (при ста ли це, ла скав ци) 
мо ја ти ха от кри ћа хва лећ’
гла сно, не би ли са мо ушла к ме ни. 
ал ко мор ник мој ће их све уда љи ти: 
пст! не при ма се, ек се лен ца спа ва.

Канаринаципесник(Ka nar ček in po et) – аСп, књ. 2, 205–207 (1961).
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ФранАлбрехт
по е зи ју Фра на ал брех та (1889–1963) Д. Мак си мо вић je пре во ди ла са мо за аСп.

Шетњапоснегу – аСп, књ. 2, 211 (1961).

Отаџбина.1914(Do mo vi na. 1914) – аСп, књ. 2, 213 (1961). 

Гдеје?(кје је?) – аСп, књ. 2, 215 (1961).

„Раширимо,албатросе,крила“(„Raz pni va kri la, al ba tros“) – аСп, књ. 2, 217 (1961).

ФранцеБевк
Фран це Бевк (1890–1970).

Прсти – ЗМ, 10: 1 (1954).

ИгоГруден
у нВ, уз cвoj пре вод из по е зи је Ига Гру де на (1893–1948), 1954. при ла же сле де ћу бе ле-
шку: „Сло ве нач ки пе сник Иго Гру ден ро дио се 1893. го ди не 13. апри ла у на бре жи ни 
код Тр ста. основ ну шко лу je за вр шио у на бре жи ни, a при прав ни цу у Тр сту. Ма ту ри-
рао je 1912. у Го ри ци, ко ја je та да би ла под аустри јом. Још исте го ди не упи сао je пра ва у 
Бе чу и пре ки нуо je сту ди је 1914. го ди не због ра та.

Ha Со чи je те шко ра њен од гра на те у ле ву ру ку и као ин ва лид вра ћен je с фрон та. 
по сле ра та je на ста вио сту ди је у Гра цу и на че шким кар ло вим уни вер зи ма по стао je 
док тор пра ва.

Јед но вре ме je био адво кат у Љу бља ни. За вре ме оку па ци је про шао je у тој ис тој Љу-
бља ни кроз све мо гу ће за тво ре да би на кра ју био ин тер ни ран у па до ву.

у Љу бља ни je из дао 1920. го ди не пр ву књи гу пе са ма ’нар цис’. од мах за тим ’при-
мор ске пе сме’. Го ди не 1939. из дао je књи гу пе са ма са со ци јал ним мо ти ви ма ’Два на е ста 
ура’. по сле ра та из дао je књи гу ’В прег нан ство’ и збир ку ’пе сни ко во ср це’.

умро je у оп штој др жав ној бол ни ци по сле опе ра ци је цре ва 29. но вем бра 1948. го ди-
не.“ <Стр. 6>

у ЗМ 1957, та ко ђе уз пе сни ки њин пре вод, чи та мо сле де ћу бе ле шку: „Иго Гру ден ро-
ђен je 1893. у Сло ве нач ком при мор ју, у на бре жи ни, код Тр ста. Већ у пр вим раз ре ди ма 
гим на зи је об ја вљи вао je деч је пе сме. Био je ве лик ро до љуб. кад je ње гов род ни крај пао 
под Ита ли ју (1918. г.), мно го je па тио због то га и на пи сао je низ ро до љу би вих пе са ма за 
од ра сле и за де цу. За вре ме на род но о сло бо ди лач ке бор бе био je у ло го ру, али je ус пео и 
та да да пи ше из ра жа ва ју ћи пат ње сво га на ро да под фа ши змом. Из то га вре ме на je и пе-
сма ’Дру го во пи смо си ну’, чи ји пре вод до но си мо; по све тио ју je си ну сво га при ја те ља, 
са пат ни ка у Фур лан ском ло го ру. она се пр во по ја ви ла у збир ци ’у из гнан ству’, ко ју je 
из дао од мах no осло бо ђе њу. умро je 1948. го ди не.“ <Стр. 104>

ПосланицаДрагишиВасићу(Poslani ca Dragiši Vasi cu) – СкГ, 347–348: 5 (1938).

Јожаимакућицу(Joža ima hiši co) – ЗМ, 21: 1 (1954). 
превод је потписан као „препев“.

Камнишкеелегије(Kamniške elegije) – нВ, 6: 39 (1954). 
пре вод je об ја вљен са над на сло вом „Из ју го сло вен ске ме ђу рат не по е зи је“. уз пре-
вод су да та и об ја шње ња: 
Жа ле – гро бље у Љу бља ни 
Ме ки ње, Стра ње, Са мот ни Млин, Хо мец, Тун це, Ту хињ – ме ста око кам ни ка.
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Друговописмосину(Pi smo to va ri ša si nu) – ЗМ, 104: 4 (1957).
о пе сми вид. бе ле шку ко ја је ци ти ра на у окви ру увод них по да та ка о пе сни ку.

„О,чинимиседаслушамтвојеснове“(„о, zdi se mi, da sli šim tvo je sa nje“) – аСп, књ. 2, 
221 (1961).

„Ујастуцимаjeостаомириствојекосе“(„V bla zi nah vonj ostal je tvo jih las“) – аСп, 
књ. 2, 223 (1961).

Занетост(Zasanjanost) – аСп, књ. 2, 225 (1961).

Јутронамору(Ju tro na mor ju) – аСп, књ. 2, 227 (1961).

Барковље(Bar ko vlje) – аСп, књ. 2, 229 (1961).

Пролећниветар(Po mlad ni ve ter) – аСп, књ. 2, 231–133 (1961).

ПраљенаСави(Pe ri ce na Sa vi) – аСп, књ. 2, 235 (1961); аСп пР, 208–209 (1968).

УспоменТомажаБизиља(V spo min To ma ža Bi zi lja) – аСп, књ. 2, 237–239 (1961). 

ПодсећањенаАлфредаШерка(V opom bo Al fre du Šer ku) – аСп, књ. 2, 241 (1961). 

Дванаестичас(Dva naj sta ura) – аСп, књ. 2, 243 (1961) аСп пР, 212–213 (1968).

Силвестарсказдравица(Sil ve stro va zdra vi ca) – аСп, књ. 2, 245 (1961).

МиранЈарц
по е зи ју Ми ра на Јар ца (1900–1942) Д. Мак си мо вић je пре во ди ла за аСп.

Модредаљине(Mo dre da lje) – аСп, књ. 2, 249 (1961); аСп пР, 216–217 (1968).

Вртешка(Vr ti ljak) – аСп, књ. 2, 251 (1961).

Песма(Pe sem) – аСп, књ. 2, 253 (1961).

Немиград(Ne mo me sto) – аСп, књ. 2, 255–257 (1961).

Погледунатраг(Po gled na zaj) – аСп, књ. 2, 259 (1961).

Сејачузими(Se ja lec v zi mi) – аСп, књ. 2, 261 (1961); аСп пР, 218–219 (1968).

Сонеточајања(So net obu pa) – аСп, књ. 2, 263 (1961). 

Сонеткраја(So net kon ca) – аСп, књ. 2, 265 (1961).

АницаЧернејева
ани ца Чер не је ва (1900–1970).

Незгода – ЗМ, 10: 1 (1954). овај пре вод је озна чен као „пре пев“.

ДораГруден
уз пре вод у кн, да та je сле де ћа бе ле шка о сло ве нач кој пе сни ки њи: „Ро ђе на у не бре жи ни 
код Тр ста 1900. го ди не, шко ло ва ла се у Гра цу, Тр сту и Љу бља ни. пре ра та из да ла збир-
ку пе са ма ’Цр ве не ка ме ли је’. по сле ра та са ра ђи ва ла у ве ћем бро ју ли сто ва и ча со пи са. 
пре во ди ла je и са срп ско-хр ват ског.“ <Стр. 9>
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Meђунама(Med na mi) – ЗР, 8: 76 (1951).

Усамљенодрво(Sa mot no dre vo) – кн, 9: 17–18 (1954).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ са: 
алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, „Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа-
ње“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у фер, „Ве че“; 
Иван Ми на ти, „Из вapиjaциja ’За бра ње не те ме’; Ја нез Ме нарт, „Са ра бан да мр твих 
љу бав ни ка“; па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се пред ста-
вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“.

ТонеСелишкар
осим по е зи је, Де сан ка Мак си мо вић je пре во ди ла и про зу То не та Се ли шка ра (1900–1969).

Итакавсисадпреднама – Р, 9: 7 (1954).
пре вод је об ја вљен са на по ме ном ис под на сло ва (ту на по ме ну je, мо жда, да ло и уред-
ни штво но ви на): „Дру гу Ђу ру Са ла ју по во дом 65-го ди шњи це ро ђе ња упу тио je 
књи жев ник То не Се ли шкар пе сму-че стит ку (ори ги нал на сло ве нач ком об ја вље ну у 
’De lav skoj enot no sti’ од 9. апри ла о. г.“

Седморо рођених (Sed mo ro jen čki) – аСп, књ. 2, 269–271 (1961); аСп пР, 222–223 
(1968).

Распеванирудари(Po jo či ru dar ji) – аСп, књ. 2, 273 (1961).

Стаклана(Gla žu ta) – аСп, књ. 2, 275 (1961).

Уцветаликактус(Cve to ča kak te ja) – аСп, књ. 2, 277–279 (1961); аСп пР, 224–225 
(1968).

Исцепанапописница(Pre tr ga na po pi sni ca) – аСп, књ. 2, 281 (1961).

Тамноцрвенибожур(Tem nor de ča po to ni ka) – аСп, књ. 2, 283–285 (1961).

Mojотац(Moj oče) – аСп, књ. 2, 287–289 (1961).

Лицеујутарњојсветлости(Obraz v ju tre nji sve tlo bi) – аСп, књ. 2, 291 (1961).

АнтонВодник
о ан то ну Вод ни ку (1901–1965), уз пре вод ње го ве пе сме сто ји сле де ћа бе ле шка: „Ро ђен 
1901. у по ду ти ку код Љу бља не. Ра дио у ра зним ре дак ци ја ма. књи ге пе са ма ’Жа лост не 
ро ке’ (1922), ’Ви ги ли је’ (1923), ’Ско зи вр то ве’ (1941), ’Сре бр ни рог’ (1948), ’Зла ти кро ги’ 
(1952). уре ђи вао ре ви ју ’криж на го ри’ (1924–1927). ода брао и уре дио ан то ло ги ју ’Сло-
вен ска со доб на ли ри ка’ (1938),“ <Стр. 8>

Сећање(Spomin) – кн, 8: 17–18 (1954).
пре вод je у кн об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ 
cа: па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, 
„Де ти њи по греб“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у-
фер, „Ве че“; Иван Ми на ти, „Из ва ри ја ци ја ’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, „Са ра-
бан да мр твих љу бав ни ка“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се 
пред ста вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“.

Девојкасцветом(De kli ca s cvr tli co) – аСп, књ. 2, 295 (1961).

Јецајућизвуци(Di te či zvo ki) – аСп, књ. 2, 297 (1961).
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Тужба(To žba) – аСп, књ. 2, 297 (1961).

Пролећнапесма(Po mlad na pe sem) – аСп, књ. 2, 301 (1961).

Пролећеугробу(Po mlad v gro bi) – аСп, књ. 2, 303–304 (1961).

Заштосевраћам(Če mu se vra čam) – аСп, књ. 2, 307 (1961).

Kaoзрно(Ka kor zr no) – аСп, књ. 2, 309–311 (1961).

Haсветломпрагу(Na sve tlem pra gu) – аСп, књ. 2, 313–315 (1961).

ВидаТауфер
у кн 1954, уз пре вод сти хо ва Bидe Та у фер (1903–1966), Д. Мак си мо вић даje сле де ћу 
бе ле шку: „Ро ђе на 1903. у То пли ца ма код За гор ја. учи те љи ца. Збир ке пе са ма: ’Ве је з ве-
тру’ (1938), ’кри жев пот’ (1941), ’Из бра ни ли сти’ (1949).“ <Стр. 8>

Вече (Večer) – кн, 8: 17–18 (1954).
пре вод je у кн об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ 
са: па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, 
„Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа ње“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; Јо же 
удо вич, „Игра чи ца“; Иван Ми на ти, „Из ва ри ја ци ја ’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, 
„Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри 
се пред ста вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“.

Смех (Smeh) – аСп, књ. 2, 319 (1961); аСп пР, 236–237 (1968).

Презренописмо (Za vr že no pi smo) – аСп, књ. 2, 321 (1961).

Хељда (Aj da) – аСп, књ. 2, 323 (1961).

Пауци (Paj ki) – аСп, књ. 2, 325 (1961).

СречкоКосовел
по е зи ју Среч ка ко со ве ла (1904–1926) Д. Мак си мо вић je пре во ди ла за аСп.

Балада (Ba la da) – аСп, књ. 2, 329 (1961); аСп пР, 240–241 (1968).

Ветар (Ve ter) – аСп, књ. 2, 331 (1961).

Старицакрајсела (Star ka za va sjo) – аСп, књ. 2, 333 (1961); аСп пР, 242–243 (1968).

Борови(Bo ri) – аСп, књ. 2, 335 (1961).

Вечеподцрвенимпрудом (Ve čer pod rde čo si pi no) – аСп, књ. 2, 337 (1961).

Дрвећеудолини (Dre ve sa v do li ni) – аСп, књ. 2, 339 (1961).

Сонетсмрти (So net smr ti) – аСп, књ. 2, 343 (1961).

Кратакjeживот (Krat ko ži vlje nje je) – аСп, књ. 2, 341 (1961).

Средноћи (Sred no či) – аСп, књ. 2, 345 (1961).

Лабудовапесма (La bo dja pe sem) – аСп, књ. 2, 347 (1961); аСп пР, 244–245 (1968).

Предсмртница(Pred smrt ni ca) – аСп, књ. 2, 349 (1961).

Нисити(Ti ni si) – аСп, књ. 2, 351 (1961).
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Самоједнаjeгроза(Ena je gro za) – аСп, књ. 2, 353 (1961); аСп пР, 250–251 (1968).

Алилуја(Ale lu ja) – аСп, књ. 2, 355 (1961).

Вечепредзиму(Ve čer pred zi mo) – аСп, књ. 2, 357 (1961); аСп пР, 246–247 (1968).

Пролећнасвирка(God ba po mla di) – аСп, књ. 2, 359 (1961).

Екстазасмрти(Ek sta za smr ti) – аСп, књ. 2, 361–363 (1961); аСп пР, 252–253 (1968).

„Хладанje,хладанокеан“(„Mr zel, mr zel je ocean“) – аСп, књ. 2, 365 (1961).

„О,на,морнару,телеперуже“(„о, na, mor nar, teh le pih rož“) – аСп, књ. 2, 367 (1961).

„Бићешбиљка,међуслојемслој“(„Ti boš ras tli na med pla stjo plast“) – аСп, књ. 2, 369 
(1961); аСп пР, 254–257 (1968).
у аСп пР под за јед нич ким на сло вом „Тра ге ди ја на оке а ну“.

„Лаганом водом,тамном водом“(„Po ti hi vo di, tem ni vo di“) – аСп пР, 255 (1968); 
аСп пР, 254–257 (1968).
у аСп пР под за јед нич ким на сло вом „Тра ге ди ја на оке а ну“.

„Задвадесетхиљадагодинаможда“(„Čez dvaj set ti soč let mo go če“) –аСп, књ. 2, 371 
(1961); аСп пР, 254–257 (1968).
у аСп пР под за јед нич ким на сло вом „Тра ге ди ја на оке а ну“.

„Четиривеслачаидууноћ“(„Štir je ve sla či v noč gre do“) – аСп, књ. 2, 373 (1961); аСп пР, 
254–257 (1968).
у аСп пР под за јед нич ким на сло вом „Тра ге ди ја на оке а ну“.

ЕдвардКоцбек
у кн 1954. бе ле шка уз пре вод Де сан ке Мак си мо вић гла си: „Ро ђен 1904. у Св. Ју ри ју об 
Шчав ни ци. Сту ди рао ро ма ни сти ку у Љу бља ни и па ри зу. Збир ка пе са ма ’Зе мља’ (1934). 
Ме мо ар ско де ло из до ба на род но о сло бо ди лач ке бор бе То ва ри ши ја’ (1949). но ве ле 
’Страх ин по гум’ (1951).“ <Стр. 8>

Ноћсећања(Noč spo mina) – кн, 8: 17–18 (1954).
пре вод je у кн об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ 
са: па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, 
„Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа ње“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; Јо же 
удо вич, „Игра чи ца“; Иван Ми на ти, „Из вapиjaциja ’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, 
„Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри 
се пред ста вља“; Bидa Та у фер, „Ве че“.

„Haпрозорусеиграјудва голуба“(„Na ok nu se igra ta dva go lo ba“) – аСп, књ. 2, 377 
(1961).

„Ноћасистежедрвећесвојегране“(„No coj is te za dre vje svo je ve je“) – аСп, књ. 2, 379 
(1961).

„Женеидуспољаиизмеђуњивасе“(„Že ne gre do z de la in se med nji va mi“) – аСп, књ. 2, 
381 (1961).

„Утамномпросторудвесвећегоре“(„V tem nem pro stom dve sve ci go ri ta“) – аСп, књ. 2, 
383 (1961).

„Светиљкегоре,садћуступити“(„Lu či go ri jo, zdaj bom sto pil“) – аСп, књ. 2, 385 (1961).
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МилеКлопчич
у кн 1954. бе ле шка уз пре вод Д. Мак си мо вић гла си: „Ро ђен 1905. као син сло ве нач ког 
ру да ра у ло та рин ги ји (L’Ho pi tal). Ре во лу ци о нар но ра ди већ као ђак. Збир ке пе са ма 
’плам те ћи око ви’ (1924), ’пре про сте пе сми’ (1934, дру го из да ње 1951). До ста пре во-
дио из стра них књи жев но сти, на ро чи то пу шки на. не ки пе снич ки пре во ди са бра ни у 
књи зи ’Ди вљи грм’ (1952).“ <Стр. 8>

Миле клопчич je преводио и поезију Десанке Максимовић.

Мерисепредставља(Ма гу se pred sta vi) – кн, 8: 17–18 (1954); аСп, књ. 2, 401–403 
(1961).
пре вод je у кн об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ 
са: па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, 
„Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа ње“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; Јо же 
удо вич, „Игра чи ца“; Иван Ми на ти, „Из вapиjaциja ’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, 
„Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Bидa Та у фер, „Ве че“; 
едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“.
у основ ни текст укљу чу је мо, као бли жи ори ги на лу, ста ри ји пре вод.
Вер зи ја из аСп гла си: 

Ме ри се пред ста вља
не мој су ви ше пи та ти.
Из Де тро и та сам, имам че тр на ест го ди на,
зо вем се Ме ри. ако ме се ћа ње не ва ра,
би ла сам ро ђе на не где крај Са ве.
A не знам зби ља ка ко се крај зо ве,
та ко ми je да лек и пот пу но туђ.

Aкo би сте хте ли да вам још што ка жем, 
збу ни ли би сте ме, при зна јем вам. 
от кад смо дом свој на пу сти ли, 
ми де ца смо га за бо ра ви ли. 
ка ко je би ло, не знам ви ше 
и род них кра је ва не по зна јем.

A ма ти ка же да je та мо ле по, 
да смо ста но ва ли у до ли ни, 
у на се љу ма лом под пла ни ном. 
Са стра на у сун цу њи ве су ле жа ле, 
на во ди ноћ и дан мли но ви мле ли 
и сту пе су до зо ре ту кле.

Ha ма лим про зо ри ма цве та ло je цве ће: 
по точ ни це, ка ран фил, ше бо ји и тр но ви вен ци. 
крај ку ћи це у вр ту има ли смо ле је, 
у њи ма врт не ру же, шим шир и бо жу ре. 
Из да ле ка чак ма мио je ми рис ре зе де, 
с цве та опет на цвет жу ри ле су пче ле.

Са мо пре ма ло смо има ли зе мље, 
и отац je оти шао пре ко мо ра у свет. 
До шло je пи смо „... и по ру чу јем вам 
у аме ри ци je је два ма ло бо ље...“ 
про да ли смо и оти шли за њим. 
ота да je већ мно го го ди на.
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Још ово: оца по не кад ма ти упи та: 
„Шта ве лиш, да ли та мо још сто ји млин 
и сто ји ли још под бр дом на ша ку ћи ца?“ 
A отац смрк нут не ка же ни шта. 
Би ла сам Ма ри ца, то je све што пам тим, 
a ов де се зо вем Ме ри Су стер сич.

Матимипише(Ma ti mi pi še) – аСп, књ. 2, 393–395 (1961); ЗМ, 236: 10 (1966).
у ЗМ je об ја вљен са мо пре вод од лом ка пе сме, на по ре до са ори ги на лом – у ру бри ци 
„учи мо сло ве нач ки“.

Светиљкакрајрова(Sve til ka ob ro vu) – аСп, књ. 2, 389–391 (1961).

Погреб(Po greb) – аСп, књ. 2, 397–399 (1961).

Некометеконако(Ne ko mu kar ta ko) – аСп, књ. 2, 405–407 (1961).

Кишовитопролеће1933(De žev na po mlad 1933) – аСп, књ. 2, 409 (1961); аСп пР, 
274–275 (1968).

БожоВодушек
у кн 1954. са пре во дом Д. Мак си мо вић об ја вље на је и сле де ћа бе ле шка: „Ро ђен 1905. у 
Љу бља ни. До вр шио фи ло зоф ски и прав ни фа кул тет у Љу бља ни. Да нас са рад ник ака-
де ми је за зна ност и умет ност у Љу бља ни. Збир ка пе са ма ’оча ра ни свет’ (1939). Сту ди ја 
о Ива ну Цан ка ру (1937). Мно го пре во дио из стра них је зи ка. ДЗС из да ће ње гов пре вод 
Ге те о ва ’Фа у ста’.“

Дардрагој(Darilo ljubi) – кн, 4: 19 (1954). 
С над на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“.

Пролећниветар(Po mlad ni ve ter) – аСп, књ. 2, 413–415 (1961); аСп пР, 278–281 (1968). 

Зачараникруг(Za ča ra ni krog) – аСп, књ. 2, 417 (1961); аСп пР, 282–283 (1968). 

Песмаорастанку(Pe sem ob lo či tvi) – аСп, књ. 2, 419 (1961).

Мртваприрода(Ti ho ži tje) – аСп, књ. 2, 417 (1961).

Уречениболесник(Uro če ni bol nik) – аСп, књ. 2, 423 (1961).

Концертупољу(Kon cert na po lju) – аСп, књ. 2, 425 (1961).

Баладаопијаници(Ba la da о pi jan cu) – аСп, књ. 2, 427 (1961).

Златнотеле(Zla to te le) – аСп, књ. 2, 429 (1961).

Лов(Lov) – аСп, књ. 2, 431 (1961); аСп пР, 284–285 (1968).

Маслиновврт(Oljč ni vrt) – аСп, књ. 2, 433 (1961).

Јесењевече(Je sen ski ve čer) – аСп, књ. 2, 435 (1961).

Ваздушнинапад (Zrač ni na pad) – аСп, књ. 2, 437–9 (1961).

ЈожеУдович
уз пре вод у кн, да та je и сле де ћа бе ле шка о сло ве нач ком пе сни ку: „Ро ђен 1912. у Ста-
ром Тр гу при ло жу. Фи ло зоф ски фа кул тет у Љу бља ни. об ја вљи вао пе сме и но ве ле већ 
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пре ра та, на ро чи то у ре ви ји ’Де ја ње’. по сле ра та об ја вљу је пе сме у ’но вом све ту’ и ’на шој 
со доб но сти’.“ <Стр. 8>

Играчица(Plesalka) – кн, 8: 17–18 (1954).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Савременa сло ве нач ка по е зи ја“ cа: ка-
је тан ко вич, „Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа ње“; Це не Ви пот ник, „по нор-
ни ца“; Видa Та у фер, „Ве че“; Иван Ми на ти, „Из ва ри ја ци ја ’За бра ње не те ме’“; Ја нез 
Ме нарт, „Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; До ра 
Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се пред ста вља“; едвард коц бек, 
„ноћ се ћа ња“.

БогомилФатур
Бо го ми ла Фа ту ра (1914) Д. Мак си мо вић je пре во ди ла за аСп.

Ветар(Ve ter) – аСп, књ. 2, 443 (1961). 

Серенада(Se re na da) – аСп, књ. 2, 445 (1961).

„Савсветjeсрцубиобескрајнодраг“(„Ves svet je sr cu bil ne skon čno drag“) – аСп, књ. 2, 
447 (1961).

„Студенацсамкомjeбилоусахнуло“(„Stu de nec sem, ki mu je usah nil vir“) – аСп, књ. 2, 
449 (1961).

„Cтобомceрвемкаоптићсвихором“(„S te boj se ru jem ka kor ptič z vi har jem“) – аСп, 
књ. 2, 451 (1961).

ЦенеВипотник
уз пре вод у кн, да та је сле де ћа бе ле шка о сло ве нач ком пе сни ку: „Ро ђен 1914. у За гор ју 
об Са ви. За вр шио фи ло зоф ски фа кул тет у Љу бља ни. пе сме об ја вљи вао у ра зним сло ве-
нач ким ча со пи си ма. при пре ма збир ку пе са ма.“ <Стр. 8>

Понорница(Po nor ni ca) – кн, 8: 17–18 (1954).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ са: 
алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, „Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа-
ње“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у фер, „Ве че“; Иван Ми на ти, „Из вapиjaциja 
’За бра ње не те ме’“; Ја нез Ме нарт, „Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; па вел Го ли ја, „пе-
де се то го ди шњи ца“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се пред-
ста вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“.

ИванМинати
уз пре вод у кн, да та је сле де ћа бе ле шка о сло ве нач ком пе сни ку: „Ро ђен 1924. у Сло вен-
ским ко њи ца ма. Свр шио фи ло зоф ски фа кул тет у Љу бља ни. об ја вљи вао пе сме у ра зним 
ча со пи си ма. Збир ка пе са ма ’С по ти’ (1947).“ <Стр. 9>

Иван Ми на ти од 1952. го ди не по ста је и пре во ди лац Де сан ке Мак си мо вић на сло ве-
нач ки је зик. Го ди не 1956. об ја вио je и књи гу сво јих пре во да ње них пе са ма „Ве тро ва 
успа ван ка“.

Изваријација„Забрањенетеме“(Pre po ve da ne te me) – кн, 9: 17–18 (1954).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ са: 
алојз Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, „Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа-
ње“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у фер, „Ве че“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; 
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Ја нез Ме нарт, „Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи-
ца“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, „Ме ри се пред ста вља“; едвард 
коц бек, „ноћ се ћа ња“.

ЛојзеКракар
уз пре вод пе сма ма лој зе кра ка ра (1926), 1963. je у Бн об ја вље на и сле де ћа бе ле шка: 
„лој зе кра кар je је дан од нај и стак ну ти јих сло ве нач ких пе сни ка пр ве по сле рат не ге не-
ра ци је. овај из ра зи ти ли рик не би се мо гао по хва ли ти бро јем књи га ко ли ко вред но шћу 
оно га што je дао. об ја вио je две књи ге ’у успо ну мла до сти’ (1949) и ’Цвет пе ли на’, за ко ју 
je до био и на гра ду пре шер но вог фон да. Ње го ви нај бо љи сти хо ви на ме ње ни ва ма об ја-
вље ни су у збир ци ’Сун це у књи зи’ за ко ју je до био лев сти ко ву на гра ду. кра кар се афир-
ми сао и као вр сан пре во ди лац са пољ ског је зи ка. Kao ре зул тат ду го го ди шњег ра да не-
дав но се по ја ви ла у ње го вом из бо ру и пре во ду ’ан то ло ги ја пољ ске ли ри ке XX ве ка’, 
књи га са око 400 стра на, у ко јој je за сту пље но 55 пе сни ка.

Ha пи та ње о ’Сун цу у књи зи’, ево шта нам je кра кар ре као: 
– пе сме за де цу по чео сам пи са ти јед но став но из же ље да мла дим чи та о ци ма, тој нај-

за хвал ни јој пу бли ци, ка жем на не ки леп и при сту па чан на чин оно што сам сâм до жи-
вља вао у мла до сти или ка сни је кад сам до ла зио у до дир са де цом. Збир ка ’Сун це у књи зи’ 
пред ста вља из бор из мо јих деч јих пе са ма, об ја вљи ва них no ра зним сло ве нач ким деч јим 
ли сто ви ма и ча со пи си ма и у ра дио-еми си ја ма. Te пе сме сам пи сао не ка ко из ме ђу 1951. и 
1961. го ди не...“ уоби ча је но je дa уред ни ци ли сто ва и ча со пи са, кад об ја вљу ју пре во де, бе-
ле шке о ауто ру ори ги на ла на ру чу ју oд са мих пре во ди ла ца. ова бе ле шка, ме ђу тим, об ја-
вље на под на сло вом „уме сто де це пи та Иван Це ко вић“, чи је је пи та ње би ло; „Је сте ли Ви 
из ми сли ли ’Сун це у књи зи?’“ – ве ро ват но при па да пе сни ку Ива ну Це ко ви ћу.

лој зе кра кар се oд 1951. го ди не ја вљао и као пре во ди лац Де сан ке Мак си мо вић на 
сло ве нач ки.

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 сле- 
дећих кракарових дела: „крик“, „о, свети Михаело тамо доле под селом“, „крај фе-
бруара“, „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 сле-
дећих 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 следе-
ћих 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 следе-
ћих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михаело та-
мо доле под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „Терцине“, „Станични ресторан“. 
Испод песме је дат податак да je написана 1955. године.

pages/VIII_502.htm
pages/VIII_503.htm
pages/VIII_504.htm
pages/VIII_504a.htm
pages/VIII_505.htm


581

________    Напомене   ________

Станичниресторан(Kolodvorska restavracija) – кЊ, 563–564: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом joш сле-
дећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михае-  
ло тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „Хвала, драга“, „подне“, „Терцине“.
Испод песме је дат податак да je написана 1956. године.

Крајфебруара(Konec februarja) – кЊ, 559–560: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још сле-
дећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михае-  
ло 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 сле-
дећих кракарових дела: „песниково дрво у логору смрти“, „крик“, „о, свети Михае-  
ло тамо доле под селом“, „крај фебруара“, „подне“, „Терцине“, „Станични ресторан“. 
Испод песме је дат податак да je написана 1957. године.

Крик(Krik) – кЊ, 558–559: 12 (1959).
превод је објављен под заједничким насловом „осам песама“ са преводом још следе-
ћих 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.

Сунцеукњизи(Solnce v knjigi) – Бн, 12: 99 (1963).

Ах(Ah) – Бн, 12: 99 (1963).

ЈанезМенарт
уз пре вод у кн 1954. сто ји сле де ћа бе ле шка: „Ро ђен 1929. у Ма ри бо ру. Сту дент сла ви-
сти ке у Љу бља ни. пе сме у ’Бе се ди’, ’на шој со доб но сти’ и дру ге. Из бор пе са ма у збир ци 
’пе сми шти рих’. До ста пре во ди стра не пе сни ке.“ <Стр. 9>

Сарабандамртвихљубавника(Sha ra ban da mr tvih lju bim cev) – кн, 9: 17–18 (1954).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ са: алојз 
Град ник, „у ту ђи ни“; ка је тан ко вич, „Де ти њи по греб“; ан тон Вод ник, „Се ћа ње“; 
Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у фер, „Ве че“; Це не Ви пот ник, „по нор ни ца“; па-
вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле клоп чич, 
„Ме ри се пред ста вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“; Иван Ми на ти, „Из вapиjaциja 
’За бра ње не те ме’“.

КајетанКович
уз пре вод ње го ве пе сме у кн je 1954. да та сле де ћа бе ле шка: „Ро ђен 1931. у Ма ри бо ру. 
Сту дент љу бљан ског уни вер зи те та. пе сме об ја вљу је no ча со пи си ма, на ро чи то у ’Бе се-
ди’. Је дан од че тво ри це, ко ји су об ја ви ли пе сме за јед но у ’пе сми шти рих’, 1953.“ <Стр. 9>

Детињипогреб(Otro ški pre kop) – кн, 9: 17–18 (1954).
пре вод об ја вљен под за јед нич ким на сло вом „Са вре ме на сло ве нач ка по е зи ја“ са: алојз 
Град ник, „у ту ђи ни“; Ја нез Ме нарт, „Са ра бан да мр твих љу бав ни ка“; ан тон Вод ник, 
„Се ћа ње“; Јо же удо вич, „Игра чи ца“; Bидa Та у фер, „Ве че“; Це не Ви пот ник, „по нор-
ни ца“; па вел Го ли ја, „пе де се то го ди шњи ца“; До ра Гру ден, „уса мље но др во“; Ми ле 
клоп чич, „Ме ри се пред ста вља“; едвард коц бек, „ноћ се ћа ња“; Иван Ми на ти, „Из 
вapиjaциja ’За бра ње не те ме’“.
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Садржај

ПО Е ЗИ ЈА ЈУ ЖНИХ СЛО ВЕ НА

Бу ГаР СкИ пе СнИ ЦИ

Петко Славејков
Звезде    �  9

Христо Ботев
Хаџи Димитар     �  10
у механи     �  11
Ђурђев-дан     �  12
посланица св. Трновском     �  13 
патриот     �  13

Кон стан тин Ве лич ков
Жетелачка песма     �  15 
крај     �  15

Сто јан По пов
Играчка – плачка     �  16 
Мали учитељ     �  16

Цан ко Цер ков ски
петлић     �  17
Дедини прасци     �  17 
Медино руно     �  17 
Сунце греје     �  18

Цо њо Кал чев
пачићи     �  19 
први мај     �  19

Елин Пе лин
Зрикавац     �  21
Врапчево писмо     �  21 
ко?     �  22
Јесен златокоса     �  22 
Збогом, птичице!     �  23

Ки рил Хри стов
над колевком     �  24
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Јор дан Сту бел
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 
Ђур ђев дан     �  32

Димитар Бабев
киша     �  34

Ва сил Сто ја нов
      Змај     �  35

Стилијан Чилингиров
     прела баба     �  36

Стојан Дринов
Шафране, брате     �  37

Ран бо си љак
Блага година     �  38 
порука     �  38

Трајко Симеонов
Златни облачићи     �  39

До ра Га бе
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

Је ли са ве та Ба гр ја на
Изгнаник     �  57
Сусрет („Дотакле се чаше и зазвониле“)     �  58 
Јесен     �  58
као дете које...     �  59
Судбина     �  59
Re qu i em     �  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
Intéri e ur     �  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     �  80 
Вечерња песма     �  81
Дете     �  81

Асен Рас цвет ни ков
Вујо и лија     �  83 
Река     �  83

Ка ли на Ма ли на
Свирац     �  84 
лалка     �  84

Бле ни ка
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

Маг да Пет ка но ва
Туђи град     �  91
Рат се свршио     �  91 
Девојачка песма     �  91 
печалбарске песме     �  92 
Град     �  92
Заљубљени     �  93
Вучица     �  93
писмо     �  94

Ма ри ја Гру бе шли је ва
Домовина     �  96 
Роман без лажи     �  97 
Бура     �  99
први зраци     �  100 
Скице     �  101

Ви ри не ја Ви хра
ка ко је чуд но     �  102 
Зим ска пе сма     �  102 
от кри ће     �  103

Љу ба Ка са ро ва
косидба     �  104
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Ди ми тар Пан те ле јев
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     �  110

Паулина Станчева
на бу левару     �  111
лежи у пијану најлепша музика     �  111

Лучезар Станчев
Хор коледара     �  112

Јана Јазова
      Јуни     �  113

Иван Рудников
Му лен 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

Бла га Ди ми тро ва
Дозив     �  125
Једна реч     �  125
Рањеник     �  126
Љубав     �  126
Џунгла     �  127
Трудна жена     �  127
Светлећи млаз     �  127
Ars po e ti ca     �  128
над погину лим младићем     �  128 
Материнство     �  129
Виет-нам     �  129
кининова пилу ла     �  130
котаричар     �  130
Виетнамски рат     �  130
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над новорођенчетом     �  131 
Бугарска крв     �  131
Загрљај     �  131
Свом оцу     �  132

Не ве на Сте фа но ва
на обали     �  133
киша над паризом     �  133 
Балон     �  134
Материнство     �  134 
Свакоме од нас     �  135

Људ ми ла Иса је ва
пробуђење     �  136 
Седми континент     �  136 
предосећање     �  137 
Друга     �  138
Женски одговор     �  138 
прелу диј     �  139

Ли ја на Да ска ло ва
песма у лила     �  140
„Ја сам земна. као со“     �  141 
Срце     �  141
Мајка     �  142
портрет бабин     �  142

Стан ка Пен че ва
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

Љи ља на Сте фа но ва
И траје лето     �  151
Хоћу да верујем     �  151
Закаснела размишљања     �  152 
Реке     �  153
не одлази, дане     �  154
Две по две     �  155

Ва ња Пет ко ва
Случајности нема     �  157 
кристал     �  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     �  162

Над ја Ке хли ба ре ва
„Стоји девојчица на песку“     �  163 
Домовина     �  163

Сло Ве наЧ кИ пе СнИ ЦИ

Валентин Водник
Вршац. највиши глечер после Триглава     �  167

Фран це Пре шерн
Војничка     �  169
„песма моја је сасуд твога имена“     �  170
„коме је непозната жалосна истина да је волим“     �  170 
„С децом си се, драга, играла лане, – време јури“     �  170 
на растанку     �  171
Моћ сећања     �  172
Рибар     �  172
оргу љаш     �  173
Глоса     �  175
Растанак од младости     �  176
Сонети несреће     �  177
песнику     �  179
ку да?     �  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
неиструну ло срце     �  202
Читачи звезда     �  204



________    Десанка Максимовић   ________

590

ново списатељство     �  204 
Memen to mori     �  209

Фран Лев стик
Сеничина жалопојка     �  210
када дете хвата месец и звезде     �  210 
Живи цвет     �  211
први пољубац     �  211
уздисаји     �  212
Две утве     �  212
краљ у бекству     �  213
непријатељима     �  214
у шуми     �  215
Разни гласови     �  215

Си мон Јен ко
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

Јо сип Стри тар
„уз прозор смо ћутке били ослоњени“     �  227
„Љу ди, зашто седимо ту спокојно?“     �  227
„Ви ми хоћете хришћани да бу дете?“     �  228
„Тмине по мојим стазама су пале“     �  228
„Света је некад била, сад празна је реч пријатељ“     �  229

Си мон Гре гор чич
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!     �  235 
покајничка ноћ     �  236
на обали     �  238
За олује     �  239
Мој црни плашт     �  240
Човека никад     �  241

Ан тон 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 калемег дану     �  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
Бу да у браманској књижници     �  278 
Херку лов 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 Цан кар
„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, ку да оде моја младост?“     �  302
„Младић је видео ружу чу дотворку“     �  303

Дра го тин Ке те
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 белогру ди 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

Јо сип 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
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Отон Жу пан чич
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
Di es 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 Град ник
у туђини     �  398
De pro fun dis     �  398
очекивање     �  401
у омами     �  401
Меланхолија     �  402
Eros – Ta na tos     �  402
„Из срца дубине тајнотамне“     �  402
„угасле звезде у ноћи су као златни“     �  403
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Задушнице у бр дима     �  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

Ли ли Но ви
Викерче     �  411 
Мртвац     �  412 
умрети     �  412 
Mуњe     �  413 
пред олују     �  413

Па вел Го ли ја
опојно миришу цветови     �  415
„Тајанствен народ у касне чace“     �  415
„И ово je молитва тих несрећних улица“     �  416 
O, естер – o, Рене     �  416
познајем руку     �  417
кајање     �  418
Рибице     �  418
Манифест     �  419
Mar che Fu nè bre     �  421
педесетогодишњица     �  422
канаринац и песник     �  423

Фран Ал брехт
Шетња по снегу     �  425
отаџбина. 1914.     �  425
Где је?     �  426
„Раширимо, албатросе, крила“     �  426

Франце Бевк
прсти     �  428

Иго Гру ден
посланица Драгиши Васићу     �  429
Јожа има кућицу     �  430
камнишке елегије     �  430
Другово писмо сину     �  432
„о, чини ми се да слушам твоје снове“     �  433 
„у јастуцима je остао мирис твоје косе“     �  434 
Занетост     �  434
Јутро на мору     �  435
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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

Ми ран 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

До ра Гру ден
Meђу нама     �  447 
усамљено  дрво   �   447

То не Се ли шкар
И тако си сад пред нама     �  449 
Седморо рођених     �  449
Распевани ру дари     �  450
Стаклана     �  451
уцветали кактус     �  451
Исцепана пописница     �  452 
Тамно црвени божур     �  453 
Moj отац     �  454
лице у јутарњој светлости     �  455

Ан тон Вод ник
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

Ви да Та у фер
Вече     �  463 
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Лојзе Кракар
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подне     �  505
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Kонцепција Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осло ње на 
је на ре ше ња ко ја је при ме ни ла са ма пе сни ки ња уче ству ју ћи у при ре ђи ва њу сво јих 
Са бра них де ла ко ја су у из да њу но ли та иза шла у се дам књи га 1969. го ди не, те Са бра них 
пе са ма ко је су код истог из да ва ча об ја вље не у шест из да ња, 1980. и 1982. го ди не у пет, а 
1985, 1987, 1988. и 1990. го ди не у шест књи га. С об зи ром на то да су кри те ри ју ми у 
Са бра ним пе сма ма пре у зе ти из Са бра них де ла, као осно ва за из ра ду Це ло куп них де ла 
узе те су Са бра не пе сме. у скла ду с тим Це ло куп на де ла ком по но ва на су по хро но ло шком 
ре до сле ду из ла ска по је ди них збир ки, с тим да су пе сме из истог пе ри о да ко је су оста ле 
ван збир ки уне се не на кра ју сва ке књи ге она ко ка ко их је пе сни ки ња уоб ли чи ла у Са бра ним 
пе сма ма, а исти кри те ри јум при ме њен је и на збир ке иза шле на кон то га.

Це ло куп на де ла ра ђе на су као на уч но из да ње при че му су, у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
ко ри шће на упут ства ко ја је за та кву вр сту из да ња на пра ви ла Са ну.

Из да ње се за сни ва на по след њој вер зи ји сва ког тек ста Десанке Мак си мо вић ауто-
ри зо ва ној за ње ног жи во та, при че му је пут до ње го вог ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на 
че ти ри бит на пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа (уко ли ко га има), пре ко вер зи је 
пр ви пут об ја вље не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви пут об ја вље не у збир ци до 
вер зи је у Са бра ним пе сма ма. Раз ли ке у од но су на ко нач ну вер зи ју, уоче не на тим пунк то-
ви ма, у науч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден ти ра не као ва ри јан те.

Це ло куп на де ла са др же све на по у здан на чин ауто ри зо ва не тек сто ве и пре во де Де сан ке 
Мак си мо вић до ко јих је на са да шњем ни воу ис тра же но сти ње ног де ла би ло мо гу ће до ћи.

I том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Пе сме (1924), Зе ле ни ви тез (1930), Го зба на ли ва ди (1932), 

Но ве пе сме (1936) • Пе сме ван збир ки (1920–1936).
–  књи га дру га • Збир ке Пе сник и за ви чај (1946), Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945), 

Отаџ би на у пр во мај ској повoрци (1949) и Отаџ би но, ту сам (1951) • Пе сме ван 
збир ки (1936–1951).

 II том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Иза бра не пе сме (1950), Ми рис зе мље (1955), За ро бље ник сно-

ва (1960), Го во ри ти хо (1961), Тра жим по ми ло ва ње (1964) • Пе сме ван збир ки 
(1951–1969).

–  књи га дру га • Збир ке Не мам ви ше вре ме на (1973),  Ле то пис Пе ру но вих по то ма-
ка (1976), Пе сме из Нор ве шке (1976), Ни чи ја зе мља (1979) • Пе сме ван збир ки 
(1969–1979).

  III том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Сло во о љу ба ви (1983),  Ме ђа ши се ћа ња (1983), Са јам ре чи 

(1987), Ми хољ ско ле то (1987), Пам ти ћу cвe (1988), Не бе ски раз бој (1991) и Зо-
ви на сви ра ла (1992) • Пе сме ван збир ки (1979–1993).

– књи га дру га • Ха и ку по е зи ја (1988–1993).



IV том пРо За
–  књи га пр ва • Ро ма ни Отво рен про зор (1954), Бун тов ан раз ред (1960), Не за бо ра-

ви ти (1969).
–  књи га дру га • Збир ке при по ве да ка Лу ди ло ср ца (1931), Ка ко они жи ве (1935), Стра-

шна игра (1954) • При по вет ке ван збир ки.

V том пРо За
–  Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) • путописи Пра зни ци пу то ва ња (1972), Сним ци из Швај-

цар ске (1978) • Ра зни спи си (1927–1991).

VI том пеСМе За Де Цу
–  Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), За го-

нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950), 
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955), 
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода-
ни ци (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967), 
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.

VII том пРоЗа За Де Цу
–  Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја 

соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из 
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем 
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967), 
Па туљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева 
небесница (1998).

VIII том пРе Во ДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).

IX том пРе Во ДИ
–  Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За-

падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских на ро да 
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски, 
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и фран цу-
ски песници).

X том БИоБИ БлИ о ГРа ФИ Ја
–  Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Ли те-

ра тура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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