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СЕ ДАМ ПЕ СА МА

ИСТО РИ ЈЕ: ОНЕ СИ ЛОС1

Хе ро дот, V, 114

ту го ре, ло ба ња врх град ске ка пи је,
ко ја поч не да зу ји чим се пр во свје тло
ја ви, с из ра зом што још ла ко збу њу је
та мо гдје се ли це на ла зи ло.

иза то га се ра ди: пре фи ње ни
ме ха ни зам ро ја у ко сту ру ло ба ње,
злат ни зуп ча ни ци пче ли њи
ко ји за хва та ју је дан у дру ги. ге ра ни је

и ла ле, ди вљи мак с гла ди о ла ма –
ко мад по ко мад све се у вол шеб ну
кор пу вра ћа док се у ду пља ма
пче ли ње очи ко лу тат не поч ну.

мла ди ма је то све јед но
ка ко је он, про сја ком ил’ кра љем на зи ван,
чим се пре ко ци гле то пло осун ча не
го ре ис пе њу, мед, то мед но,

ко је он се би из ми сли, за ру ке ли је пи. 
пче ли њи плес, епи таф пра ви.
има ше ско ро јед ну зе мљу док жив би.
сад ци је ла му др жа ва жи ви у гла ви.

1 По што је, пре ма Хе ро до ту, др жао град Ама тус под оп са дом, мр твом су Оне си ло су (5. в. п. н. е.) 
бра ни те љи то га гра да на Ки пру од сје кли су гла ву и из вје си ли је из над град ске ка пи је. Ка сни је се 
у шу пљу ло ба њу усе лио рој пче ла и на пу нио је са ћем с ме дом. (Прим. прев.)
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ПИ СМО АСТО МИ МА2

ста нов ни ци пли ни је ве при род не исто ри је,
не ви ше, та ко смо ми сли ли, за ро бље ни
у мит ско си ви ло, дио ве ли ке пје ва ни је
о чуд но ват но сти ма, ко сма ти као кро ма њон-

ски љу ди или чо вје ко ли ки мај му ни,
док не по ста сте при сни ји – без уста,
ни од чег сем од ми ри са жи ве ћи, ви
очи то без го во ра, ла жи ил’ кри во клет ства,

да ле ки од свих по ру га, мр зи лач ких пје ва ња,
ру жно ћа. ка ко до слу ти те, пу тем да ха
кроз нос, опо ру зем ну ко зи цу ко ри је ња
биљ ке жен шен, дух ора ха

иза љу ске, ка ко жи ви те у не дје ља ма ху дим
од јед не ја бу ке до кле год не спла сне,
ри бу у во ди на ми ри ше те, ћу ка кад се бу ди,
кли цу што ду бо ко у кром пи ру се гла сне,

у гво жђу рђу, у ва зи оно по ло мље но,
као што ми ми сли мо да зна мо, у ми сли ма
већ са свим код вас и, док ово пи ше мо,
про сто са вла да ни жуд њом за ва ма,

да нај зад вас ви ди мо, вас код ри је ке
на за ла ску свје тла, из не на ди мо на чи сти ни
у шу ми, ка ко се сми је те и сми је те
у са вр ше ној ти ши ни.

2 Асто ми или Асто мои су, пре ма ста ро грч ком, „љу ди без уста“, опи сао их је Пли ни је Ста ри ји у сво-
јој При род ној исто ри ји. У ли те ра ту ру За па да вје ро ват но су до спје ли из ин диј ске ми то ло ги је. (Прим. 
прев.)



ШТЕР ТЕ БЕ КЕР3

Ја сам де ве ти, ло ше мје сто.
Али он још тр чи.
Гин тер Ајх

још он тр чи, гла ва мо три на ти је ло
при ње го вом те ту ра њу на при јед. али гдје
је он, он сам? у тим по сљед њим по гле ди ма
из кор пе ова мо или у сли је пим ко ра ци ма?
ја сам де ве ти а ок то бар је;
хлад но ћа и ко но пља но уже си је ку ду бље
у ме со. кле чи мо, по ре да ни, над на ма 
обла ци у туп фе ри ма од бје ли ла, као да
се та мо го ре пе рад че ру па – по пут же на
пред пра зни ке. отац ко ји је бли је дим ша ка ма
др жао об ујм ље ну др жа ли цу, и сје ки ра бли ста ва
што је жмир ка ла на свје тлу. док ко кош је кр ва ва 
тр ча ла, ле пр ша јућ, да на ђе пут из међ’ два сви је та,
по ред сва ког од нас, ври ска вог дје те та

ГЕ РИ КЕ ОВ ВРА БАЦ4

...дра го цје ни је од зла та, чи сто од сва ког
по ста ја ња и про ла же ња...
Ото фон Ге ри ке

шта је то, не ви дљи во а ипак та ко моћ но
да му ни ка ква сна га не одо ли? круг
гра ђа на око ло мај сто ра ге ри кеа
и ње го ве кон струк ци је: ва ку ум-пум пе,
ко ја на три но ге стр чи у со бу,
са вр ше на и с оп сце ном гра ци јом
man tis re li gi o sa. сјај ме син га,

3 Störtebeker је био во ђа пи ра та у Бал тич ком мо ру. По гу бљен је 1402. са сво јом дру жи ном. Ле ген да 
ка зу је да му је, по ње го вој по сљед њој же љи,– тек што му је од ру бље на гла ва – ти је ло про тр ча ло 
по ред је да на е сто ри це дру го ва, по стро је них на гу би ли шту, ко ји би сто га тре ба ло да бу ду по ми-
ло ва ни. (Прим. прев.)
4 Ото фон Ге ри ке (1602–1686), ње мач ки фи зи чар и ин же њер, пр ви је де мон стри рао ва ку ум и 
вр шио екс пе ри мен те са ва ку у мом у спо је ним ба кар ним по лу лоп та ма (ку гла ма) и спољ ним при-
ти ском ва зду ха на њих. (Прим. прев.)
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ста кло ку гле као ре ци пи јент: ов дје сје ди
вра бац ко ји је као шпи ри ту сни пла мен 
по чео да се по ви ја – ва здух, ко ји
је све тје шњи. пред про зо ром зри ју
џа на ри ке, зу ји то пло та, ра сте
тра ва на ру и на ма. на зи ду
ба кро рез ста рог маг де бур га.
не збу њи вост ча сов ни ка с клат ном, 
ди оп тер, пе до ме тар, астро лаб;
гло бус на сто лу, гдје је упра во
леђ но пе ра је но вог зе лан да про сје кло
па ци фик, и као из да љи не
отег ну то ка са ње коњ ских ко ла.
„овај мр тви вра бац“, ша пу ће не ко,
„још ће кроз пра зно не бо да ле ти.“

КРО ЈАЧ ИЗ УЛ МА5

за Рол фа Ху са

краљ бје ше дав но оти шао, прин че ви ма
до сад но у ко чи ја ма, чуо сам: ша пат
се бје ше пре тво рио у гра ју, усред ти ске
ка гра ду, ка крч ми. пси по зи до ви ма 
пи ша ју, на кал др ми ора хо ве љу ске,
а ту и та мо пред њи ма го ње на ка па

на мно штву, ка па јед не да ме, цр ве на
као ко тва. ри је ка, ча мац: мо гло 
се по ми слит да су му шкар ци скла ња ли
са мо мре же и вр шке или се из ба јер на
ова мо до ве зло, да би се не што по то пи ло,
као џак не ки с ма чи ћи ма ма лим.

5 Кро јач из Ул ма, Ал брехт Лу двиг Бер блин гер (1770–1829), био је из у ми тељ и пи о нир у ле те њу, 
по став ши ју на ком ви ше књи жев них и умјет нич ких дје ла. (Прим. прев.)
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СЕН-ЖИСТ 
To the li ke eff ect, or still mo re pla inly, spa ke young
Sa intJust, the blackha i red, mildto ned youth.
Tho mas Carlyle, The French Re vo lu tion, Vol. III

„истин ска сре ћа: по ма га ти не срећ ни ма.“
ре че ни ца од мо је ру ке. с иде а ли ма,
мој при ја те љу, међ љу ди ма си та ко уса мљен
као сје ки ра у шу ми.

гра ђа нин пру дон ство рио је је дан
мој пор трет. мо је ли це на ње му
та ко фи но и тран спа рент но – го то во се ви ди
зид иза ње га.

на ци о нал на скуп шти на и пулт ко ји
иш че ку је сво је го вор ни ке: јед на по гре шна ри јеч,
је дан су ви шан глас са мо, и апла уз се сру чи
по пут ги љо ти не.

ПУ ТО ВА ЊЕ МР ТВОГ ЛЕ ЊИ НА ПРЕ МА ТЈУ МЕ НУ6

I

на лог је до шао с вр ло ви со ког мје ста, зна чио је:
ве ли ко из ба ви ти у ти ши ну. зна чио је:
про ши ри ти ра ди јус до тју ме на.

II

зно ји ли смо се при ра ду. не то ли ко
бри нућ се да му не на шко ди мо, већ стра ху јућ
од то га шта би нас мо гло оче ки ват. ако.

шки ља ва лам па. на ше сјен ке у крип ти
као под ма за не пан то ми ме. да ле ки пуц њи.

6 По на па ду Хи тле ро ве Ње мач ке на Со вјет ски Са вез 1941, со вјет ска власт је бал за мо ва но Ле њи-
но во ти је ло из му зе ја на Цр ве ном тр гу у Мо скви ева ку и са ла у да ле ки Тју мен, ода кле је по за вр-
шет ку ра та вра ће но у Мо скву, гдје се и да нас на ла зи. (Прим. прев.)
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III

мрак у ва го ну. мрак на по љу.
ти хо звец ка ње ши на. он да зви ждук

спри је да, од ло ко мо ти ве, ко ја је ли ку јућ по ку ша ла
да се ути сне у пу ко ти ну из ме ђу не ба и зе мље:

урал нас је от пу стио у рав ни цу.

IV

поглéда ли смо са мо ри јет ко кроз на пр сли не у др ве ту:
у мут ној свје тло сти јед ног да на зи јев ну ла је тај га.

ов дје-он дје по не ки рис – не по кре тан,
као да је по ку ша вао да под сје ти на не ко име.

не ки ро ђен дан? не ке раз бра ја ли це у игри?

V

а он, ко ји је уви јек ле жао из ме ђу нас – он је гле дао
с озбиљ но шћу и по вје ре њем у јед ну бу дућ ност,
ко ја ни је би ла на ша: дан за да ном,

ко је је мо чва ра про гу та ла, као да бје ху јеф ти не пи лу ле
про тив соп стве не, вје чи те не са ни це.

VI

мрак у ва го ну. мрак на по љу.
ти хо звец ка ње ши на.

(С не мач ког пре вео Сте ван Тон тић)


