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ПЕ СНИ КУ

У мо јој тек ми ну лој про шло сти
На сун цу кад је пу цао ка мен,
Бо со но ги, пра шња ви та ба ни,
И на њи ма мо је зе мље пла мен.

А сте њао сам у сте зи мра за
Кад се но кат и ме со раз дво је,
Дла но ви ма бри сао сам су зе;
То не бе ше сан у пра ско зор је.

По ре дио сам убо је и ра не,
За све тра жио пра во и на ду,
У да ну с име ном за му че ње,
Свој стве но са мо нај цр њем аду.

Сло мљен, дла но ви ма пу ним стра ха
Др жао сам там не сле по оч ни це,
Сла на од зно ја мо ја ко шу ља,
Пу ца ла је кô на зи ми жи це.

Кô звер сам ре жао над за ло га јем,
Чи ни се све је чу до из чу де са,
Кô да је сред шу ме лист па пи ра 
Пао сâм не на да но с не бе са. 

Пио сам во ду кô звер лап ћу ћи,
Ква се ћи не штру ца не бр ко ве.
Жи вео сам не ме сец, не го ди ну,
Већ, ре ших, на са те, на тре но ве.

Сва ка ноћ ме увек из не на ди
Да смрт је об и шла мно ге од нас,
А ја сам по на вљао сти хо ве,
И опет ја сно чуо Твој глас.

ДОЗИВИ

Вар лам Ша ла мов
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Ша пу тао сам их кô мо ли тве,
И шкро пио жи вом во дом,
У ду ши чу вао сли ку из бит ке,
С њом ишао, зве здом во ди љом.

И то ми бе ше је ди на ве за,
Та мо с не ким дру гим жи во том
Где свет је гац као у бла ту,
А смрт увек би ла ту за пе том.

И усред ти хог, ма гич ног хо да,
По ре ђе ња ре чи и сли ка,
Ис ку ше њем при ро да нас ма ми,
Из сва ког угла зам ка ве ли ка.

Шта?! Ни кад ни је би ло зло сти,
Ни окрут но сти због мог убе ђе ња,
Јер они ће од ре ди ти дан кад ћу
Раз у ме ти исти ну свог спа се ња.

И ја сам за хва лан свом се ћа њу
Што ме је но си ло кроз го ди не,
Кроз ужа рен ка мен и ме ћа ву,
И ле де ну власт мо је суд би не.

И све Тво је спа со но сне ре чи,
Ду шев на ка тар за, па чи сто та,
Где је сва ка ли ни ја осно ва,
Го рак жи вот – ма шта сва ле по та.

Ево за то – усред пре тва ра ња,
Под ми тљи во сти и сва ког зла
Мо је ср це и да ље ни је гру бо,
А крв ми још увек је то пла.
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ПО Е ЗИ ЈА

По е зи ја је де ло се дих
Му шка ра ца, не де ча ка,
Не по лет них, већ ра ње них
Са бо ра ма по пут ра ка.

Сто жи во та пу ним плу ћи ма,
Не деч јим, већ му шки жи вље ним,
На дну тми на, у по но ри ма
И ода тле до не бе са диг ну тим.

Спо зна ја ду шев них вр хо ва,
До ли на, ри то ва, ду би на;
По е зи ја је зре лост пло до ва
И зга слог пла ме на то пли на.

ЖИ ВОТ

Жи вот – од ко ри ца до ко ри ца,
Про чи тах без сна:
Ис под за мр ше них тре па ви ца,
Мр зли на за му ће на.

По на го ве шта ју, се на ма
У ма гли се ви де при ја те љи;
Зар не – тај не не ма
Ниг де на овој ле пој зе мљи?
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ЖАР-ПТИ ЦА1

Леб де ћи лу таш не бом цр ним,
Мр мо ре ћи по но ћи ма
Пр ко сиш свим рас при ча ним,
Пла нин ским из во ри ма.

Стре ла у ле ту јар ко цр ве на,
Ис кре не бај ка си дар,
И из не на да при зе мље на,
Кô бље шта ви ла удар.

У сјај ном тре ну ње го вом,
От кри ше ти осо би не,
(Са кри ва не пред жи во том),
Под окри љем тми не.

ЖЕ ЉА

Же лео бих та ко ма ло!
Же лео бих да сам пањ,
Чо век пањ...

Смр зну тих ру ку,
Смр зну тих сто па ла...
Вр ло је хра бро би ти жив,
Свом те лу не би ти крив...

Ску пио бих у уста сли ну,
Пљу нуо бих на ле по ту,
У ли ца гро зо ту...

У Бо жи ји лик – исти ну:
Не бих се мо лио ка ко ва ља
Се тив ши се бо га ља...

1 Ми то ло шка пти ца у ве ро ва њу ис точ них Сло ве на ко ја је пре ко да на са кри ве на и спа ва, а но ћу 
из ле ће из свог гне зда и та ко бле шта ва осве тли чи та ве пре де ле. (Прим. прев.)
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ГРОБ НИ ЦА

Не да вим се у во ди
И не го рим у ва три,
С три ар ши на2 ду жи не
И ар ши ном ши ри не:
Рај ски се врт ме ри.

Ал’ ни су сви ма су ђе не
То ли ке по вр ши не:
За оне по след ње сне,
Сред гроб не ду би не,
До ди ром из ме ре не.

При те шње ни у та ми,
Кô жи ви што се сти ска ју:
И го ли ле же у ја ми,
И они што име не ма ју,
И они што бе ху са ми.

Ле же ту мр тва ци,
Без сва ђе, пла ча, сли на,
Глу пи и му дра ци
И отац по ред си на,
Без ту ге и цр ни на.

Ку ћа им бе ше те сна,
Те шња од брат ске ја ме,
И та ко там на, хлад на
Без га ла ме,
Бе ше им сна га уза јам на.

2 Ста ра ме ра за ду жи ну – 0,71 m. (Прим. прев.)
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ТРАК ТАТ О ВЕ РИ

1

Кад по след њим, мо жда, ди са њем
Рас плам сам угље вља пла мен,
И Ва тре моћ ним треп та њем,
Ис пу ним зе мљу и ка мен.

У бе лој пу сто ши ле де ној,
Без све до ка, сам с Ва тром,
У про стој ре чи ти хо ре че ној
Ње му – мо ли твом ста ром.

2

Сун це се кри ло пô го ди не,
Ал’ да нас – Бо же ми ли,
Вре ме је да нас дир не,
Ка ко би смо ку ћи по хр ли ли.

На бр зи ну пти це се гне зде
И ри бе ју ре у пли ћак;
Не мам кад гле да ти зве зде,
Про лећ на зе мљо, мој си знак.

Цве ће, др ве ће и ин сек ти,
Без лу кав ства, пре ва ре, ла жи
Са сун цем мо гу жи ве ти,
С осме хом пу ним дра жи.

3

Прегшт сам, рат ник Ги де о нов,
У тај ги пио во ду из ре ка
И та да, у вре ме ну оном,
Био сам ду ша од чо ве ка.

Ал’ на Си нај ској го ри:
Реч гор ду, не зна них сло го ва
Чух у не кој но вој ме ри,
Ко јом ме ри је ди но Је хо ва.
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4

До бро и зло, то пло и хлад но,
По ток ва тре и ти хост ле да,
Све је по ре ђе њем по де ље но,
Осе ћа ња ду ше и је да.

Кад је сре ћа по бу да је ди на
И раз лог су тра шњег ја да,
Кад је жи ва и стр ви на:
Сва од ужа сног смра да.

И то, што би ће – не ће би ти,
Су тра је сун це кô и да нас,
Тад ћеш пр ви пут чу ти:
Бу дин су ђе ни глас.

5

Тај га ипак с раз ло гом,
Уче ћи о ре ли ги ја ма свим,
Не сре те се с јед ном књи гом:
Је ван ђе љем Хри сто вим.

(1949–1950)

БУ КЕТ

Цве то ви с го лог сте ња од ро на,
Та мо где и ни је ме сто за цвет,
Као да су ба че ни с бал ко на
У раз ба ца ни бу кет.

Ле же у пра ши ни по ред пу та.
За ста дох пред њи ма – о, чу де са!
С па жњом их ста вих ис под ка пу та
Ди жу ћи се у не бе са.

(С ру ског пре вео Ан ђел ко За бла ћан ски)


