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ВО ДА

мој брат је бес ко ри стан
као је ди ни од де це

кад год је на по љу увек не ста не
упро па шћу је оде ћу ква ри ства ри

ту су хлад не сен ке
јар ко ли шће

је сен
дан

брат лу па дла но ви ма по по вр ши ни је зе ра
ду ва да се за та ла са

да се ма ње до са ђу је го во ри о се би
у мно жи ни

се ди мо мир но
гле да мо пра зну во ду

па зи мо да не на ква си мо ни шта од оде ће
па ни ко не ће мо ћи да нас про на ђе

та мо под во дом има сло бо де
та мо жи ви ри ба пра ва

је гу ља зва на Не ма ња

ша ран зва ни Мар ко

и лиг ња Са ва

ДОЗИВИ

Фјо дор Сва ров ски
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ЧЕ ГА ИМА У ДВО РИ ШТУ

– че га све има у дво ри шту?

– у дво ри шту је
про ви дан лед
пре ко ли шћа
зе ле ног и жу тог

во де на па ра из шах та
сун це се по ма ља

де ца пу ше на игра ли шту
ви се ћи са вр те шке

Бур душ из ко му нал ног
на би ја шут у кон теј не ре

– шта још?

– и још су се ле тос на мно жи ле кре је
због бли зи не шу ме
и са да по ти ску ју вра не

за по се ле све жи це
гра не
и др ве ће
гле да ју не куд
до ле

а две пти це
су се из дво ји ле
се де на огра ди об да ни шта

јед на го во ри дру гој:
без те бе не по сто јим
не ди шем
не жи вим
не бо ми се вр тло жи над гла вом
ни кад се ни ка да ра ста ти не ће мо
све зр не вље
и све ин сек те шум ске
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и пољ ске
сва но ше на ве тром се ме на
и сва до бра вре ме на
све ле шни ке ово га све та
по све ћу јем
те би

ето шта све сре ће мо са да у дво ри шту
у по ла де сет
16. ок то бра

и та ко је све то ја сно
та ко на гла ше но
очи глед но

ДАН БЕР БЕ

је сен је
до ба бер бе
ком ши је иду у гра до ве
а пут ник
сред бе ла да на из ла зи у по врт њак
за гле да по вр ће
ви ди да пре ма ње го вој ку ћи пу зи
или ре кло би се по ла га но до ла зи
је дан ма њи
зец или мо жда кр ти ца чак

по гле да па жљи во
шта то би
и од јед ном не ка ема на ци ја
не ка све тлост из дав ни на
ста ра се дам ми ли јар ди го ди на
про зра чи
све што ула зи у ње гов ви до круг –
и уред не ле је пер шу на и шар га ре пе
и сно по ве око ло
и ли ва ди цу иза огра де

и ви ди – је сте, до шао је зец
и то ни је са мо зец
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но је по вр та рев
нај бо љи друг

па се на сме је
и та ко му бу де ле по и ла ко
и вре ме је су шта ди во та
и тро ми нут но ста ја ње у по врт ња ку је
као це ли жи вот
као 144 го ди не
људ ског жи во та

и гла ва се пу ни ве ли ким ва жним ми сли ма
и из гле да не што но во от по чи ње

и упра во та да
по сма трач уо ча ва
уну тра шњу стра ну свих пред ме та
уну тра шњу стра ну лоп ти за бо ра вље них на сред вр та
уну тра шњу стра ну пло до ва

и вас ко ли ког во ћа
и по вр ћа

КОН СТАНТ НИ ТЕ ЛЕ ФОН СКИ ПО ЗИ ВИ КА СНО У  
ЈЕ СЕН

ка сно у је сен на гло ско чи
број по зи ва
(па чак и на пон у те ле фон ској мре жи осла би)
це ло те ло по ку ша ва не ког да до би је

сто мак зо ве град ски во до вод

но га зо ве ле ви џеп
лет ње јак не
ока че не у пред со бљу

по ти љак упор но зо ве кр ста

пр шље но ви
зо ву јед ни дру ге



209

но ге из не ког раз ло га хо ће да до би ју
пр ља ве ча ра пе и три па ра обу ће исто вре ме но

ка жи прст зо ве ма ши ну
за мле ве ње ме са и кућ ни са вет

ср це зо ве ми ли ци ју

а обр ве зо ву те ме
и гру ди зо ву те ме
и чак и зад њи ца зо ве те ме

и при том
ни ко се ниг де
не ја вља

на сва ки та кав по зив
чо век пре мо рен
ма хи нал но ис пру жи ру ку

али се се ти
не
ни ово ни је за ме не

ЈУН 1914.

1.

зна се да има сва ки брат
сво ја нај дра жа вре ме на

ње го ва су два ме се ца пред рат
и сам рат

и на ро чи то јун 1914.
ка да је пра ба ба за љу бље на

2.

у јед ног ра ње ног офи ци ра ко ме је оста ло још ма ло од жи во та
ку ћом ле пр ша вих за ве са вла да про ма ја и ле по та
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кроз про зор до пи ре ми рис тра ве и фи јук ко се
у по крај њој со би зу је на ста клу осе

го ре це пе лин ла га но ме ђу обла ке скли зне
је дан се љак тр чи по обо ду шу ме, од сре ће за бо ра вио на чи зме

3.

жи вот је по себ но ла ган и пун пред ве ли ку та му
ри ба до ђе и хо ће да за гри зе са ма

и сва ки кре де нац је скри ва лац слат ки ша
из свих пред ме та из би ја зе ле ни сјај

4.

та мо
оно тре нут но по ста је бес крај но
бу квал но – оно уоп ште не ма крај

ПО РЕ ДАК ЖИ ВО ТА

1.

обич ни реч ни да бро ви
зба цу ју бр ка тог пред сед ни ка
мо чвар не ре пу бли ке

и по чи ње но ви жи вот

2.

осло бо ди лач ка вој ска укла ња
из пре сто ни це уна ка же не гра ђе вин ском ма ши не ри јом
сил не са вре ме не ар хи тек те
град ску вла ду
ко ја је из гу би ла људ ску фи зи о но ми ју
и фе де рал не бан де

и по чи ње но ви жи вот
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3.

и баш из не на да
сви црн ци
стра да ли у гро зот ном зе мљо тре су
бу ду про на ђе ни жи ви на дру гој стра ни пла не те

сва ки има ку ћу
по ла хек та ра зе мље
ко зе
жи ви ну

по чи ње но ви жи вот

4.

у цен трал ној Евро пи
екс пло ди ра ну кле ар на елек тра на
сви су у па ни ци
сви бе же али
ис по ста ви се да је

ра ди ја ци ја здра ва –
ле чи сва ку
бо лест

ал ко хо ли ча ри ма са да
из ра сте но ва
ре зер вна је тра

мор та ли тет опа да

по чи ње не што но во –
жи вот

5.

и смрт по су ста је
и ста нов ни штво ра сте
и сва ку на пу ште ну ве ре ни цу
че ка нео пи си ва сре ћа
и не пре су шна љу бав
и ле па де чи ца

и но ви жи вот
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6.

зна те ли
да код ле по ти ца
са да нај бо ље про ла зе
де бе ли бак су зи?

зна те ли
да цу ре жив ча не
и бу бу љи ча ве
не из о став но оби ла зе не жни
не у стра ши ви прин че ви?

и по чи ње
но ви жи вот

7.

са да сва ко сла ви
ро ђен дан (све са хра ном, пи ћем и по кло ни ма)
сва ки дан

сва ки но ви дан

8.

и још ма ло о при ват ном:
ево те, сла вље ни че, сред сла вља
ту су и се стри це ва ни ли це за љу бље не у те бе
и твој при ја тељ брат кох
и мар ци пан од стри ца
спре ман да дâ жи вот за те бе
и слат ко и дра го жи то са шла гом  
ко је пло ви кроз не бе ску пла вет

сви су
жи ви и мла ди
као у сво јим нај леп шим го ди на ма
ми ну лим злат ним
по здра вља ју те ор ке стри ма
искри ча вим пр ска ли ца ма
ва тро ме ти ма
за гр ља ји ма
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9.

па он да
ка да чо век по ми сли да уми ре
(а за пра во не уми ре ни ма ло)
сав ње гов но ви жи вот
кра сни
про ле ти му пред очи ма

10.

и са да ка да се
чо век ро ди
ви ди бу дућ ност
јед ну див ну бу дућ ност  
но ви жи вот
као да му је пред очи ма

11.

и кон крет но:
ви ди та бе ба
ме ђу пра зни ци ма
свад ба ма и ју би ле ји ма
тру ба ма и фон та на ма

сва ка ствар се ра ду је и жи ви
и ви ше не ма тру ле жа
и смр ти

ни ко ни је по па дао
и не смр ди

и ни ко ни ком не мо же на у ди ти
ни ко га не мо же пре ва ри ти
и про те ра ти

и сви сви ма пра шта ју
сви се по шту ју



12.

та кав је

по ре дак
жи во та

дру га чи је
и не тре ба би ти

(С ру ског пре ве ла Ана Ро сто ки на)

214


