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ДРЕ ЗДЕН СКА УМЈЕТ НИЧ КА ПРАК СА

РАЈ ПО СМА ТРА ЊА

Ду бо ко гр мље. Дра ги Бог ви ди све.
Дра ги Бог? Ко вје ру је још у ње га,
ре кла је она кад смо чуч ну ли до ље
и ја с јед ним ис тра жи вач ким шта пи ћем,
ау, бо ли ли то?, до дир нуо ње ну уну тра шњост.
Јед но ње жно уо кви ре но мје ху ра сто цр ве ни ло.
Нај ду бља за го нет на тач ка свјет ске исто ри је.
Шта ви ше, и шта пић је по том ми ри сао.
А к то ме и је дан пи је тао по чео да ку ку ри че
док ни је до сти гао нај ви шу тач ку кре шта ња
и на шу сви је тло зе ле ну ли сна ту шу пљи ну
у цур ка вом свје тлу у те шко зла то за мр зао;
а из над нас је, као да Бог ипак за гле да,
стр ши ла не ка сјен ка: Ослу шни, мо ја мај ка.
Сви је них ко ље на, ко ра ча ју ћи без за сто ја,
по гну та на при јед, др же ћи бу кет по стра ни,
ви дје ла нас је уну тра с озбиљ ним на о ча ри ма:
Шта ли то чи ни те ту до ље у гр мљу – 
амо те се, сви ње јед не! – Ах, шмуг ну ли смо
по ред ње, као да се ни кад ни смо
ви дје ли: Да се ов дје ни кад ви ше не по ја виш!
Ис пру же на ру ка, ко ја ме је за у ви јек
из ра ја по сма тра ња про тје ра ла.

ДОЗИВИ

То мас Ро зен ле хер
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МИР НО ДНО

С ве ли ке ви си не од о зго је, као отре сен, 
а ипак се не чуј но осло ба ђа ју ћи, па дао до ље
де сно-ли је во низ на гиб ма ли клик тај сре ће
као не бе ска за вје са. Украт ко, па дао је сни јег,
про гр ћу ћи ва здух све до ље до дна.
Да се са сва ком гран чи цом гра не под сни је гом
укр шта ла јед на дру га, с би је лим пе ру шка ма,
а ја за па дао у све ду бљу по мет њу.
Одав но је мост спа вао под лу ко ви ма.
Са мо сâм за се бе још је го во рио по ток, 
тр бу хо збо рац. Па ако ме је траг мо јих но гу
по пу ту вјер но сли је дио цик цак смје ром,
оста ло је не по јам но да би мо ја но га мо гла
икад ступaти по бје ли ни пре да мном.
Тим при је што је ра стер ђо на са хра њи вао
ис под се бе сва ки тре ну так тра га но ге.
Та ко сам жи вио. Ни ко ми ни је до шао у су срет.
Чак ни мој отац, пре ду го мр тав.
Са мо још све жањ ко сти ју у зе мљи.
По што ми је сад ипак по шло за ру ком
да га за бо ра вим, јер сам ишао и ишао, 
не слу те ћи, да сам одав но по пут ње га 
укр штао ру ке иза се бе у хо ду.
И да су ми од све са мог мра за и сни је га
бра да и ко се би ли по би је ли ли,
као да ме је он су срео у са мо ме ме ни 
и да ни ко не умре. Лу да су сње жи ца па да
ко си ми це пре ко пу та. Ис под ме не у ле ду
вр ло ве лик кло бук жур ног пул си ра ња.
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На трав ња ку у дво ри шту пред ло зи цом на ку ћи
сто ли це за по сјед ну те бје ло гла вим да ма ма,
ко је ов дје већ та ко ду го на по по днев ном свје тлу
ми га ју, да су до ду ше не ви ше Ве бе ра,
но су Ваг не ра још по зна ва ле. И ме ни сад зна чај но
кли ма ју гла вом: Од мах ће по че ти, мла дић.
И ствар но сје де го спо да му зи ча ри
већ спрем ни. Је дан се про зор за тва ра, је дан дру ги
с ја сним ту пим уда ром, и мач ка по бјег не,
и је дан тре ћи отво ри се,
а је дан ви со ки бу кет сље за
че ка окре нут на до ље. Сад са мо још на по љу
пу сти ти да про ђу пи ја не мо тор џи је.
Од о здо ор ља ва блат не ри је ке
са те гља чи ма. И ти ши на. На гиб бри је га
ди ше сво је мрач но зе ле ни ло у врт.
И го спо да по чи ње ти хо да ви о ли ни ше
свје тлост. Пра ста ри дри је ма ју.
Ла га но об ра ста ада ђо-ло зи ца
врт, сто ли це. На лет ко ма ра ца
ла га но се успо ра ва и чвр сто про ши ва
тре ну так. Ни кад не ћу оста ри ти,
ви, дре зден ске умјет нич ке му ми је. Али шта
има ју го спо да му зи ча ри? Стру жу и стру жу,
кре шен до, и упра вља ју, пра ста ри се кла ња ју:
да, др жав ни ор ке стар, зуј ко ма ра ца
од ма ра се бр зо и бр же, за по моћ, ври је ме –
на су прот па клу. Сад са мо још сни јег не до ста је.
У огром ним па ху ља ма спрам иви це кро ва
ме ка ни ба рок ни сни јег до ли не Ла бе,
да ми ко са по би је ли. И апла уз. И крај.
„Куд оде“, пи та сли је ва пти цо гла ва ста ри ца,
„мла дић ко ји је прет ход но ов дје сје дио?“
„Оде“, ре кох. У је два јед ној дре зден ској се кун ди, 
у на ва ли ље по те за го ди не ста ри ји.
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Кру шке цвје та ју крај пло та
као да ва жи да са ме се би још из ве ду
је дан гро мо гла сан ре кви јем.

Или је то исти на, и оне већ сто је у оно стра ном,
са сво јим иви ца ма од свје тло сти,
за би ље же не у Књи зи Уни вер зу ма. –

По што сва ка по је ди на, сва ка гра на
Про гу ра не по је ди нач не цват ње,
са др жи су му сла вље ња. –

Тро ја ко у се би ступ ње ван, је дан
би је ли, нео сво ји ви зид
са за мр злим отво ри ма, пу шкар ни ца ма од сни је га.

Не дâ се сје ки ром по сје ћи, од ре за ти.
Са мо го ре уко со из ла зе ћа гра на
мо ли, чи ни се, не вјер нич ки за по ште ду.

ФА БРИ КА ОТРО ВА

На сви је тло зе ле ном не бу јед на зви је зда.
Из над дим ња ка са без дим ном пу ко ти ном.
Зид ко ји ми ри ше на из гор је ло
са ре шет ка стим про зо ром, ко ји је но ћу
че сто пре ко во де свје тлу цао. –
У Кре мљу још свје тло го ри.

Је ди ни рад ник ко ји је ов дје по сто јао
не зна за што је баш на зван Ле њи ном:
Јед но рук, ори јаш, с ду гом бра дом.
Тај је, је два сву кав ши до ље у дво ри шту
по лу гу на кон теј не ру, не стао 
у отров ној пра ши ни ко ја се сру чи ла на ње га.

На то смо са мо вре ба ли у на шем скро ви шту.
Дру же Ле њи не, ви ка ли смо.



209

Ис пру жи сво ју цр ве ну кр пу.
Док он, пре ко и пре ко из бра де с цу ре ћом му 
не чи сти пре кри вен,
ни је ис ту пио из свог смр дљи вог обла ка.

И по пео се на хр пи ште иза нас,
да смо се на гла вач ке сју ри ли у ба гер ску ру пу.
Ви, ка пи та ли стич ке пси не, ви као је,
ба цао ку ти је и фла ше за на ма.
Смје сти ћу вас у „Жу ту би је ду“ у Ба у це ну.1

До ље из ра бљи ва ње, глад и рат.

Јед на истин ска утва ра ко му ни ста.
Пе сни ца по диг ну та у по здрав,
ис пру жио нам је јед ну цр ве ну
кр пу од је зи ка.
При је не го што се из но ва обра тио кон теј не ри ма,
и нас се осло бо дио у смра ду ле ши не.

Ви дјех га још го ди на ма ка сни је у пив ској ша три.
Дру же Ле њи не? – Он ме од мје ри.
За тим ми по ка за сво ју кр пу од је зи ка:
Ти ка пи та ли стич ки кме ту.
И ти си из дао на шу ствар.
У по сљед њи бој!

Ру ше ње ов дје пред сто ји као све му дру го ме.
Ипак свје тлуц не ту го ре још јед ном зви је зда
ду бо ко до ље у во ди ску па с про зо ром и дим ња ком.
Као да би у лед ној ја сно ћи лаж
би ла исти ном, отров ље по том. –
У Кре мљу још свје тло го ри.

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

1 „Жу та би је да“ у гра ду Ба у це ну (лу жич ко срп ски: Бу ди шин) био је не зва нич ни на зив по зна тог 
за тво ра из гра ђе ног 1904, а ко ри сти ле су га до да нас све ње мач ке др жа ве. (Прим. прев.)


