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ДЕ СЕТ ПЕ СА МА1

ТЕ ШКО ДА СЕ НА ЂЕ СИ ВИ АН ЂЕО НА СИ ВОМ НЕ БУ

1.

Два пла ва те ла шца на пла вом не бу – 
Са зе мље се Чви ри ко ви не ви де. 

Два те ла шца ва тре на на сун цу – 
Са зе мље се Чви ри ко ви не ви де.

Две сре бр не сен ке на ме се че вом те лу – 
Са зе мље се Чви ри ко ви не ви де.

2.

Две гру дви це у пе ни оке а на – 
С ме се ца се Чви ри ко ви не ви де, 

Два зрач ка у сја ју све тло сти и сне га 
Са зве зда се Чви ри ко ви не ви де,

Два за лу та ла Де ми јур га: 
У ва три су ру ме ној и вра ној
Они – до рат и вра ни ца.

1 Из збир ке Ольга Мартыно ва, О Введен ском. О Чви ри ке и Чвир ке. Ис следо ва ния в сти хах, Се рия 
„Рус ский Гул ли вер“, М.: Цен тр со вре мен ной ли те ра туры, Мо сква, 2010.

ДОЗИВИ

Ол га Мар ти но ва
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КО ШТА ГО ВО РИ
Wenn nicht me hr Za hlen und Fi gu ren
Sind Schlüssel al ler Kre a tu ren 

(No va lis)2

1.

Ка лен дар ка за: Жар је се њег ли шћа!
Ни је ли стид но то из у сти ти?
По но ви: Да. „Без ли сних.“ „Је сен.“ „Шкр ге.“
Не, не – го во рио је, а шу ма пе ва ла: фи ју ти ти.

Кад про стру же се ба кар ко пи та на зми ји,
Пли ва осе де ла ри ба ка сте ни,
Отво ри тро шну њу шку и ка же (али не ме ни),
Оно што ри бе го во ре, на су вом се про бу див ши:

2.

Бог ка за га вра ну: А да игра мо
„Но ва лис“, „леп тир“, „цвет“?

Ако су са мо бро је ви и об ли ци
Ко то га та у ко би ли цу пти ци?
И за ко га ми ов де ле ти мо?

Зар да ка жем па па га ју, оном уче ном:
„Но ва лис“, „леп тир“, „цвет“?

Ипак об ли ци и бро је ви чи ни се
О бап ској ри ми „об ра ми ца“ ви се
Без ге о ме три је и свр хе ле те

Ето, и ту се па па га ји ис па ме те!

2 Јед ном, кад број ке и зна ме ња / не бу ду кључ за сва ство ре ња (Но ва лис). (Прим. прев.) 
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КРОЗ ОТВО РЕ НО ОК НО УСКО ЧИ МИ РИС ЈОР ГО ВА НА
Кроз отво ре но ок но ми рис јор го ва на уско чи – 
Да ча. 

Ми слим на Чви ри ка и Чвир ку – 
Већ та да су од ре ди ли то но ве,
А да ни шта не зна ју, не зна че. 

Вук три пу та за пе ва „ми јау“,
клат на сти сат прождрe ми ну те. 
Мук па пе ва при тут „виjау“,
Минутe про ждре ше клат на сти сат. 

Мре жа, ла кат, сан да ли ца,
гле жањ, зглоб, па ли ца.

Ч – чв – чви
р – ри – рик
(Чвир ку та ко до зи ва Чви рик)
Ми ну те ка пљу у ком пот.

Во лан чић: гор њи лук + (што ли га не ма?) + до њи лук
Са мо је јед на но га у клат на, не ко би рекô.

Али ја ве лим: на ду гом вра ту (ис под) је гла ва – до њи лук.

А све то ску па је – о̏ко лет њи ков ца.

За ми сли, узми мо на при мер ло нац:
Да нас се ту ку ва пек мез
Су тра се ту бе ли плат но.
Та ко је код љу ди то: 
На вик неш се на њих, 
Ви диш – да су фо ли ра ње
И пе луд ли вад ни. 
(Та ко је го во ри ла Чвир ка). 

Ми рис јор го ва на ис ко чи кроз ок но 
Оста со ба – са ма, там на, над ме на, 
Као фо то гра фи ја, не на 
Као клат на сти сат, на не, но... 

И са мо на та пе ту ве чи тост – бе стид на, окр ва вље на.
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ПАВ ШИ СА БИ ЦИ КЛА

Пав ши са би ци кла, из не на да знаш:
из ме ђу те бе и све та је – ме со,
та ко та на но, та ко хи ро ви то, 
да је гру бој и ис трај ној ду ши
оно сáмо пре кор. 

И знаш да си не би тан
не бу, шу ми, по љу,
огле да ло као да си, шта ли – 
тад за ми сли ОГЛЕ ДА ЛО,
где од ра зи су на по чет ку мут ни,
за тим са свим не ја сни,
кад бри зну по во љи, 
као ри бе из ба зе на,
као мољ ци из ба ште
као обла ци са не ба,
као ка пљи це из обла ка,
као кад сву да око Арон со на3

све за бле шта, зга сну.

3 Ле о нид Арон сон (1939–1970), ле њин град ски пе сник, по ги нуо у уде су (ве ро ват но са мо у би ство) 
при ли ком пу то ва ња у Цен трал ну Ази ју.
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ПТИ ЦЕ БРИ ЈУ ПА ЗУ ХЕ ПРЕД НО ВЕМ БАР СКЕ  
ПРА ЗНИ КЕ

Уса хла сер пен ти на дав но тру лог ли му на,
сто са иве ри ма и чво ро вим очи ма. 
Мла ди глад ни ин сект у пу ко ти ни.

Ал’ то ни ко не ви ди. 

А ту су још и пти це, па не ка су и врап ци – 
кљун, пер је, па зу си. 
Кљу но ви ма па зу хе ми ју као да их бри ју. 

Ал’ па зу хе тек дав но ни ко не ви ди. 

(Не)ви(д)ни сан пер на тих пе ва ча
Ју тру оста ју са ња ног сла вља оста та ка оста ци. 
Го ле пти це у ка ве зи ма, да ка ко да ле те, 

Ал’ по лет њи хов ни ко не ви ди.

Ли му но ва ко ра у пле сни – ла бра дор ски ка мен,
ко ис пу сти је ту на сто лу лет њи ков ца,

до ђе ли по њу да на ђе ла бра до ра?

Сок је се њег др ве ћа – све оскуд ни ји дар
то ли ких уме ћа – ко ме?
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ЧЕ ТИ РИ ДУ ГЕ МИ НУ ТЕ

1.

Че ти ри ду ге ми ну те
сме ја ла се ла ста ви ца у сну (ов де су но ћи крат ке)
и мр мља ла и ис под кри ла се зно ји ла,
за тим уз дах ну ла, по слом од ле те ла.

 – сво јим по лу кру гом се кли су ва здух пу пав ци
– (југ),
 – ју тро као гру два си ра не ста ло без да ту ма
– (као фи јук).

Че ти ри ду ге ми ну те 
ки ша по ка зи ва ла и по вла чи ла кан џе,
а Чви рик ослу шки вао: ла-ла-ла,
му зи ки ца па да ла с ли шћа на ли шће, 
па да ла и кли зи ла (про па да ла).

– вре ме је да се от кри је ко је Чви рик:
– у њег’ ни је при стој ног оде ла.
– тик-тик, ка же пти ца, дру га од го ва ра: чи рик,
– ајд ми сад ка жи шта Чвир ка се би уми шља?

2.

Ал’ је чи ње ни ца да Чви рик ни је пти ца. 

3.

Он би не што да за бе ле жи
и гле све ска се у прах пре тво ри. 
ду га ми ну та три – 
и све ске не ма ти.

За два ми ну та – рас па ла се шу ма, 
по ста ла от пад, прах, го ло ћа. 
Ми нут је дан пла ни ни (не) тре ба ло је, 
да у је зер це про ли је ви со ве сво је. 

Ал’ Чви рик сáм тај ми нут је. 
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4.

– Ох, Чви рик, кад се ја, на сме ја на сен ка бо ја зна,
скли знем у свет овај, за крв и ме со ко ји ство ри смо (чуд но је то),
и уз ле тим уз др ве ца об рон ке с оним у ко ри за кљу ча ним им жи во том...

– Ох, Чвир ка, не ми сли на то, на пу сти ће мо тад ове кра је ве.

– Ох, Чви рик, ре ци: за и ста?

– Чвир ка, ох, мо ја Чвир ка!

Пти це слу ша ле и за сме ја ле се: хе-хе.

0.
 
И не ма ми ну те те, 
и не ма ми ну те ни јед не,
ни тре ће ни че твр те, 
ни пр ве ни дру ге. 

ЗЕ МАЉ СКИ ЖИ ВОТ ЧВИ РИК ЗА МИ СЛИ

Зе маљ ски жи вот Чви рик за ми сли. 
И шта да се ка же? Из гле да да ус пе ло му је. 

Но Чвир ка му ова ко ре че:
– Ја ве нем ов де,
Хај де да вра ти мо се. 

И Чви рик се над Чвир ком са жа ли.
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ЧВИР КА СЕ БО ЈИ 

Ле то је од ле те ло
на ме тли не на го ве ште ној, 
ни жу све тлост по је ло и ста ло
као по су да пу на бо би ца на сто. 

Фе њер се од њи ха ња ужа са ва
ве че се пру га ма ис цр та ва, 
а ре чи ца-мле чи ца успо ра ва, 
а мр ки гај би да се успа ва. 

Тан ке про зир не кру жи ће,
ве тра шкр ге-плов чи ће,
удах њу је гај. Је сен
у ре ци гре је пр сти ће. 

Кра ва ви ме уми ла, 
про ше тав ши се ре ком, 
по је ла реч, по је ла на пре чац, 
по је ла грм па у ку пре ко. 

Сах не ма ца са дво ра
у пра шни облак се де ва сти ра. 
Под бе лим ше ши ром са ти ра
Ан ти-Чви рик: та-ра-ра. 
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ЧВИ РИК У РА ТУ

Још не по ги нух
Сред ту ђе ро ди не ове. 
Још ме и за пад и ис ток
У по хо де зо ве. 

Мој рат ни труд – 
На о па ки круг. 
Мој ро ђе ни брат – 
На о па ки враг. 

Мој враг је жар, мој брат жар, 
„Ти ша ку сво ју при гу ши – 
Ка за друг мој Зар-Зар – 
Ти жар те ме те угу ши!“ 

За стре ће ми жар Зар-Зар 
За стре ће ша па том: дар-дар, 
И ову ша ку са же ћи ћу
Жар ме те плам те ће зга ри ћу. 

И до ћи ће пти ца го ди не
До ове ту ђе ро ди не. 
И на ис ток ће и за пад 
Друг мој да за ми не. 
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ЧВИР КА РАЗ ГО ВА РА СА ВИ ЛИ НИМ КО ЊИ ЦЕМ  
ДОК ЈЕ ЧВИ РИК У РА ТУ 

Ви лин ко њи цу, за што још ле тиш, 
По го то во пот пу ној та ми, 
Не ви дљи ве шу пљи ке ле пиш
У скри тој у вре ме ну ја ми.

– Ох, Чвир ка, ле тим и не ста нем,
Ско ро те сам на не бу сен,
Со љу из би јам из та ме, 
Ал’ да се успо ко јим не...

– Ви лин ко њи цу, у бес про стран ству
Док Чви рик те цр тао мој, 
Ми слио је о ма лом брат ству
Не из ве сних ти огле да ла без број.

– Ох, Чвир ка, тог од ра за бе ше
Ме ни на кри ли ма пре гршт,
Ка ко је бед но што сам ти ето
Да ишта о то ме ка жем не вешт. 

(С ру ског пре ве ла Ве ри ца Трич ко вић)


