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БУБЕ У ГЛАВИ 

(АНТОЛОГИЈА ПЕСАМА ПОЛУДЕЛИХ ПЕСНИКА) 

 

 

ПОЕТСКО ЦРНО СУНЦЕ 

 

 

     Са Миљурком Вукадиновићем складао сам обимну антологију песама о 

болести, болницама, болу... – Нису све болести за мене (2014). У њој су песме, 

наших и светских песника, које покривају одабрану тематику. У књизи која је 

пред вама, која је саставни део разгранатог пројекта Ћошкасте антологије, не 

налазе се песме о болести, већ оне које су испевали песници који су сами помоћ 

потражили у болницама. Лудило се готово не може заобићи када се о поезији 

говори и размишља. Песници, и писци уопште, веома често са њим другују. 

Веома често покушавају и да га пребришу управо тако што се писањем поза- 

баве. Но, оно је увек ту, иза песничког ћошка и чека тренутак када ће у песника 

да хрупи. Као што је Бодлер давно написао, а Тин Ујевић – и не само он – 

поновио, и понављао, пијан песник не може написати вредну песму. Не може ни 

онај који је под дејством дрога. Они се могу само, накнадно, користити опије- 

ношћу и халуционогеним визијама да, вративши се у песничку нормалу, сти- 

хове прибележе. То важи и за песнике који се на психијатријским лечењима 

налазе. Када болест витла њима, они су поетски неми. Или, барем, не стварају 

ништа што би било у додиру са великом поезијом. Поезију рађају само луцидни 

тренуци у којима се они обрету. Једини прави изузетак можда би, и то само 

условно, могао бити највећи песник антологије коју вам нудимо – Фридрих 

Хелдерлин. Читав низ песама, потписујући многе са Скарданели, уз стављање 

фантастичних / иреалних датума њиховог настанка (јер живео је изван времена 

и у свим временима одједном) испевао је у кули на Некару и кући столара 

Ернста Цимера, но и сама његова болест могла би се ставити под прилично 

велики знак питања. Био је болестан, али колико стварно, и докле? У сваком 

случају свест би најпре одагнала море што су му из подсвести бануле да би се 

он подухватио пера и прибележио стихове, а сваки се, по тачној опасци Рајнера 

Марије Рилкеа, „заклапао као судбина“. Дешавало се нешто слично и са Ан- 

тоненом Артоом заточеним у психијатријским лечилиштима. Болестан Ниче 

није испевао ни написао ништа, осим „болесних“ писама. Ниједан философски 

редак, ниједан стих.   

     Задржимо се укратко и на другим одабраним песницима.  

     Од њих педесет девет само девет живот није окончало самоубиством.  

     Неколики нису остали у историји књижевности као песници, поготову не као 

велики песници: Тит Лукреције Кар (О природи ствари је симбиотички спој 

поезије и философије), Џонатан Свифт (творац – могуће – најбољег сатиричног 

романа уопште – Гуливерова путовања), Фридрих Ниче (један од највећих и 

најутицајнијих светских философа), Аугуст Стриндберг (један од најзначајнијих 

драмских писаца за које позоришна уметност зна), Ернест Хемингвеј (врстан 

новелист, солидан романсијер, сасвим осредњи песник), Бранко Ћопић (један од 

најбољих српских приповедача). 
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     Торквато Тасо је био велики песник, али га историја књижевности пре сввега 

памти као творца једног од најзначајнијих барокних спевова – Ослобођени 

Јерусалим. 

     Емил Нелиган је био канадски Рембо: полудевши у деветнаестој години, 

затворен у психијатријској болници, рекао је поезији збогом заувек.  

     Езра Паунд је, због своје отворене подршке Мусолинијевом фашистичком 

режиму и ставова о Јеврејима, био смештен у кавез за лудаке и изложен јавном 

ругању и презиру, али је велико питање јесте ли у правом смислу те речи 

уопште болестан и био или су изношени ставови били његово лично, несум- 

њиво погрешно и погубно, мишљење о стварима у које се неспретно уплео. 

     Руски песник Александар Башлачев, онај чијом се песмом антологија окон- 

чава, превасходно је упамћен као музичар – рок-певач.  

     Неколики у антологију унети песници су без сваке сумње минорни (управо 

додатна онострана подсвесна енергија учинила је поједине њихове песме плам- 

тећим поетским грмовима): Живко Јевтић, Марко Врањешевић, Морис Ролина, 

Едмон – Анри Кризанел, Александар Гвердер, Герхард Фрич, Инге Милер, Роже 

Милио, Конрад Бајер. 

     Двојица од њих, Француз Морис Ролина и Швајцарац Едмон – Анри Криза- 

нел, су у антологији стога што су обојица испевали песме једнаког наслова – 

„Луда“.   

     Када је Хегел као једну од круцијалних људских особина, по којима се они 

разликују од свих осталих живих бића, издвојио мисао, отишао је и корак даље, 

па је прибележио да стога човек једини „поседује, да тако кажем, дар лудила“. 

     Незаобилазни Ниче одлази два корака даље: човек је – општеприхваћено – 

говорно биће, а сам језик је „нежно лудило“. 

     Лудило има своју, макар и незабележену, поезију. Права, велика, поезија без 

лудила не може. Мишел Тево тврди како је „извесно лудило – инвентивно а 

никако патолошко – присутно у сваком остварењу аутентичне уметности...“ 

     Наш кратки уводни текст окончаћемо Паскаловом луцидном, потпуно на 

трагу већ поприлично давне нове антипсихијатрије, по којој је и не бити луд 

врста лудила. Придодаћемо јој Блејкову изреку: „Да други нису били луди, ми 

бисмо морали бити.“ 

 

        

                        Душан Стојковић 
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ТИТ ЛУКРЕЦИЈЕ КАР (око 94 – 54. п. н. е.), Рим 

  

  

О ПРИРОДИ СТВАРИ  

          (одломак) 

 

Не значи дакле ништа смрт за нас, 

нит нас се она тиче имало. 

Јер духа природа је смртна, зна се. 

И к`о што ми у доба минуло 

никакав нисмо осећали бол 

кад надираху Пуни одасвуд 

у борбу, кад је тле, потресено 

метежом рата, дрхтало ужасом 

под високим небесима, и широм 

све живо зебло у неизвесности 

чијој ће власти припасти на копну 

и мору човечанство – тако исто, 

кад не будемо, кад се раздвоје 

тело и душа који заједно 

јединство наше творе, ништа се 

већ неће моћи нама десити 

јер нећемо постојати, и ништа 

узбудит осећај – па нек се земља 

са морем смеша и са небом море. 

Но све и кад би осећала даље 

још духа природа и снага душе 

од тела отргнута, то се ништа 

не тиче нас, јер нас једино ствара 

тела и душе тесни спој и брак. 

И кад би време опет скупило 

материју нашу после смрти сву, 

и склопило је к'о што лежи сад, 

кад би нас опет обасјао зрак 

живота – чак ни то нас не би такло, 

сећање је ли једном  прекинуто. 

К'о сад што нас се ништ' не дотиче 

од оног што смо били раније, 

нити нас брига мори сад о том. 

Јер понор прошли времена бескрајна 

кад замислиш, многолике покрете 

материје себи предочиш – увиђаш 

и појмиш лако да су основе 

и пре у истом реду бивале, 

те исте које граде нас, а ум 

сећањем ипак то не достиже. 

Јер прекид је живота ту убачен, 
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покрети су одлутали без циља, 

ван домака су били осећају. 

Јер ако неком прети зло и беда, 

он мора сам постојат у то доба 

да би га снашли. Ал' то смрт укида, 

и уклања из жића онога 

к'о би доживет мог'о недаћу. 

Видимо стога да се не треба 

у смрти ничег плашити јер нико 

не бива бедан ако не постоји, 

и да је исто к'о да никада 

ни рођен није, кад је бесмртна 

смрт одузела живот самртни. 

 

 Превeла са латинског Аница Савић-Ребац 
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ТОРКВАТО ТАСО (1544 – 1595), Италија 

 

 

ТИ ОДЛАЗИШ... 

 

Ти одлазиш, па се враћаш, ластавице, 

градећи сваког љета гнијездо себи, 

ал зима љепша, блажа прија теби, 

на Нил, у Мемфис идеш, куд и друге птице. 

 

Ја пак у свом срцу болном немилице 

осјећам гдје љубав борави, те све би 

оставила Пафус, Гнидус, али не би 

напустила храм тај своје доколице. 

 

Она у њем тајно као птица лéже, 

мноштво малих Љубави, од којих 

сваког је дана мојој души теже. 

 

И не може их ни језик ни рука, 

толико их има, да точно изброји,  

а све у срцу, гнијезду страшних мука. 

 

 Превео са италијанског Олинко Делорко 

 

 

ЖИВЈЕХ 

 

Живјех. Спочетка и Љубав и Нада 

отвараху ми дивне, цвјетне путе; 

сада су наде моје повенуте, 

без њих и живот у мртвило пада. 

 

А жеља, која бојажљиво дријема, 

не може дићи изнемоглу снагу, 

и зато смрт бих, мени тако драгу, 

досећи хтио, кад љубави нема. 

 

О Смрти, спасу од свег што нас мори, 

суха сам биљка што се с вјетром бори, 

коју залијевам, а неће да зене. 

 

Дај, дођи, Смрти, зовем те јауком,  

дођи, милосна, и милосном руком 

покриј ми очи и уде ледене. 

 

 Превео са италијанског Никола Милићевић 
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ЏОНАТАН СВИФТ (1667 – 1745), Енглеска 

 

 

ЗА СТЕЛИН РОЂЕНДАН 

 

Данас ти је, Стела, тридесет четири 

(или пет? Са мном се, молим, не препири) – 

ма колико, Стела, не буди збуњена, 

јер то је већ дупло од онога трена 

кад си са шеснаест, тек, преда мном стала, 

у свом девичанству кад си заблистала; 

Тако мален беше лик твој пред друзима, 

а данас твој разум сву чар преузима. 

Кад би боговима дали као намет 

такве пропорције, лепоту и памет 

какав век би они добили за људе, 

шта би љупке Нимфе, обесне и мудре, 

за пола твога ока дале кад засија, 

за пола твог ума, твојих пропорција, 

да л бих пре но оду у већу дубину 

успео да нежно замолим Судбину, 

(јер би обе могле и заволети ме), 

ко ти дуплу љубав од мене да приме? 

 

            Превео са енглеског Владимир Јагличић 
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ФРИДРИХ ХЕЛДЕРЛИН (1770 – 1843), Немачка 

 

 

СУЂАЈАМА 

 

Само ми једно лето дајте, ви моћне! 

И једну јесен, да ми песма сазри 

 Да срце моје, слатких игара 

  Сито, вољније умре. 

 

Душа, што за живота своје божанско право 

Примила није, не смирује се ни у Оркусу; 

 Но ако ми икад успе оно свето 

  Што ми је на срцу, песма: 

 

Добродошао си тад, покоју у свету сенки! 

Задовољан сам тад и ако ме свирка 

 Мојих струна не допрати, ако једном 

  Поживим попут богова, не тражим више. 

 

 

ЦИМЕРУ 

 

 

Различите су линије живота 

Као и путеви, и брегова рубови, 

То што смо ми овде, може да допуни тамо 

Неки бог, складом, наградом и миром. 

 

 

У ВРЕМЕ КАД САМ БИО ДЕЧАК 

 

У време кад сам био дечак, 

Један бог ме је спасавао често 

Од вике и шибе људи, 

Играо сам се тад безбедно и добро 

Са цветовима у гају 

И лахори су се небески 

Играли са мном. 

 

И као што биљкама ти 

Овеселиш срце, 

Кад оне ти на сретање 

Испруже нежне руке, 

 

Тако си радост моме срцу 

Оче Сунце! И слично Ендимиону 
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Бејах милосник твој, 

Богињо месеца! 

 

О, сви ви, верна, 

Пријатељска божанства! 

Кад бисте знали 

Како вас душа моја љубљаше! 

 

И онда вас нисам звао 

По именима, ни ви мене 

Не назвасте никад као што људи зову 

Један другог, као да се познају. 

 

Па ипак упознах боље вас 

Но икад што сам познао људе. 

Тишину сам етера разумео, 

Људске речи не разумех никад. 

 

Мене је одгајио глас 

Хујања у гају 

И љубави се научих 

Међу цвећем. 

 

У наручју богова добио сам стас. 

 

 

ЖИВОТНИ ТОК 

 

У висину ми је стремио дух, а љубав га је 

Надоле вукла; јад га је повијао снажно; 

Тако пројурих живота лук 

И враћам се тамо одакле пођох. 

 

 Превео са немачког Миодраг Павловић 
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САВА МРКАЉ (1783 – 1833) 

 

 

МОРЕ ЗАЛА ОВ` ЈЕ СВЕТ 

 

Јао! Јао! Јао триста пута! 

 Пала нам је, пала коцка љута; 

  Море зала ов` је свет! 

Лед и ватра, зрак и гром, и вода, 

 Звери, змије, гад од разна рода, 

  Често век нам чине клет! 

 

Зло је мучно садашње поднети, 

 Зло нас бивше пече у памети, 

  Будуће већ једе нас. 

Дневне туге рађају сне худне, 

 А сни ноћни растуже нас будне. 

  Јесмо л  без зла који час' 

 

Човек, страва човеку ах! већа, 

 Гони правду, што је свију срећа, 

  Гони мир из света сав. 

Вук не ломи реч ни веру своју; 

 Топ и картач не привезу к боју 

  Анаконда, рис и лав. 
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КОНСТАНТИН БАЋУШКОВ (1787 – 1855), Русија 

 

 

И ДИВЉИНА ШУМСКА ЛЕПОТОМ ТРЕПЕРИ... 

 

И дивљина шумска лепотом трепери, 

 радост ври на жалу мора плавог, 

песмом се валова хармонија мери 

 док се вечно ломе у трку безглавом. 

Волим ближњег свога ал`, природо-мајко, 

 искрено тек тебе на груди привинух! 

На заборав свикох, са тобом, владарко, 

 све оно што бејах, младост која мину, 

и то, на што спадох, уз времена хук. 

 Осећања нова животу су предзнак. 

Да их каже, душа не налази звук, 

 а да ћути – не уме и не зна. 

 

 Превео са руског Владимир Јагличић 
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НИКОЛАУС ЛЕНАУ (1802 – 1850), Немачка 

 

 

ОЛОВНО ВЕЧЕ 

 

Облаци тамни и стравни 

Прекрили цео свод, 

По врту смо ишли, а тужан 

И тежак нам беше ход. 

 

Ноћ беше врела и нема, 

Тмуран и мрачан јој лик, 

Баш као наша љубав – 

Само за плач и крик. 

 

Кад лаку ноћ ти рекох 

И за мном кад остаде врт, 

Чемерним срцем пожелех 

И теби и себи смрт. 

 

 Превео са немачког Бранимир Живојиновић 
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ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛ (1808 – 1855), Француска 

 

ЦРНА ТАЧКА 

 

Ко се год загледо у Сунце, прегорно, 

Том се причињава пред оком, упорно 

Нека црна тачка. Очи бије хридом. 

 

У младости лудој, да се до ње винем 

Усудих се Славу погледом да шинем, 

И црна ми тачка заигра пред видом. 

 

Од тада у све се унела, да збрља, 

Сви смо ми у власти тих злокобних мрља 

О стрепњо ужасна, свима нама вају! 

 

О коби свирепа! Сви смо твоја чеда, 

А само је Оро што, некажњен, гледа: 

Славу нетремице, и Сунце у Сјају. 

 

 Превео са француског Станислав Винавер 

 

  

EL DESDICHADO 

 

Ја сам мрачан,– самац, без утешна мира, 

Принц аквитански кога кула крије: 

Једина ми звезда мртва је, – а лира 

Звездана са Црним сунцем Меланхолије. 

 

У гробној ноћи, ти што ми јад спира, 

Врати ми Позилип, мора Италије, 

Цвет који радошћу болно срце дира, 

Чардак где се бршљан око руже вије. 

 

Личим ли на Љубав, Феба?... ил' Бирона? 

Краљичин ми пољуб још челом румени; 

Пећином сирене сањало се мени... 

 

Двапут смело пређох преко Ахерона, 

Смењујућ` на лири с Орфејева крила 

Уздахе светица и гласове вила. 

 

 Превео са француског Сима Пандуровић 
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ЕПИТАФ 

 

Живео је каткад безбрижан к`о чворак, 

час љубавник чили и нежности владар, 

час мрачан и сањар к`о тужни Клитандар, 

кад крај својих врата чу нечији корак. 

 

Би Смрт! Замоли је да му, као на дар, 

дозволи да сврши задњи сонет горак; 

а онда спокојно, још за то тек кадар, 

у црни се ковчег спусти јадни створак. 

 

Прича каже да је леност га красила, 

да ништа не створи од свога мастила. 

Хтеде свашта сазнат – залудан посао! 

 

А кад му, смореном, дође и тај тренут 

кад, вечери зимске, требало је кренут, 

он оде говорећ: "Зашто сам дошао?" 

 

 Превео са француског Коља Мићевић 
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АЛЕКСЕЈ ТОЛСТОЈ (1817 – 1875), Русија 

 

 

НЕ, НЕ ВЕРУЈ МИ... 

 

Не, не веруј ми, кад због ћуди преке, 

кажем да љубав теби не узвраћам, 

ни у издају мора због осеке: 

оно се увек заљубљено враћа. 

 

Негдашње страсти пун, ево, жудећи 

већ хитам натраг – са жубором вала, 

слободу своју опет ти нудећи – 

у топли стисак вољених обала! 

 

 Превео са руског Лазар Радуловић 
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ФРИДРИХ НИЧЕ (1844 – 1900), Немачка 

 

 

ПОСЛЕДЊА ВОЉА 

 

Умрети тако 

како сам га једном видео да умире –  

пријатеља који је муњама и погледима 

божански обасјавао тавну моју младост. 

Враголаст и дубок, 

играч међу бојовницима –  

 

најведрији међу ратницима, 

најтежи међу победницима. 

н његовом удесу удес почива, 

тврд, промишљен, видовит; 

 

дрхтао јер је побеђивао, 

клицао јер је умирући побеђивао –   

 

док је умирао наређивао је 

– и наредио је да се уништи... 

 

Умрети тако 

како сам га једном видео да умире: 

побеђујући, уништавајући... 

 

 Превео са немачког Јовица Аћин 
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МОРИС РОЛИНА (1846 – 1903), Француска 

 

 

ЛУДА 

 

Сањам земљу рујну од крвопролића: 

нахерена стабла као костреш-сенка, 

јастреб с калварије и, близу мог бића, 

клешта или шиљак страшног неког левка. 

 

Окрутношћу лудом средњег века, ја сам 

увијен у покров на дну старог замка: 

као оцедина што плови без гласа, 

разапетом црном свилом, дуж јарака! 

 

Два-три гроба хоћу за врт где ћу стално 

да трунем ил лутам у ноћима вечно, 

ја, путник туробан, с пратњом тријумфалном 

 

гуштерова већих од оних са Тигра. 

Опијум се дими у лобањи дечјој, 

нехајни кораци иду стазом тигра! 

 

 Превео са француског Владимир Јагличић 
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АУГУСТ СТРИНДБЕРГ (1849 – 1912), Шведска 

 

 

ЗАЛАЗАК СУНЦА НА МОРУ 

 

Лежим на сунчаном паламиру 

и пушим „Пет плаве браће“ 

не мислећи ни на шта. 

 

Море је зелено 

тамнозелено као пелен 

горко као магнезијум хлорид 

оно је чисто као калцијум јодид, 

о, заборав, заборав 

великих грехова, дубоких болова 

нека их донесе море 

као и пелин. 

 

О, море, зелено као пелен, 

о, слатки забораву таласа, 

успавајте моја осећања 

да заспим у миру 

као недавно над чланцима: 

Ревије два света! 

 

Шведска је далеки дим 

дим мадуро, хаване, 

а горе сунце жари 

као упола изгорела цигарета, 

а у наборима таласа 

прелама се румени одсјај сунца 

као бенгалска ватра 

и осветљава нашу беду. 

 

 Превела са шведског Бранка Ивковић 
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МИХАЈ ЕМИНЕСКУ (1850 – 1889), Румунија 

 

 

ПОНОЋ ОТКУЦАВА 

 

У бакарно звоно поноћ бије, 

А сан, цариник живота, примио ме није. 

Путем који прођох мисô ме сад следи 

Да живот са смрћу сведем, упоредим: 

Ал` вага мог ума је промени невична, 

Између две странe је закочен језичак. 

 

 Превела са румунског Илеана Урсу 

 

 

МИНУШЕ ЛЕТА 

 

Ко пољем облак дуги лето мине, 

Једно за другим у неповрат кане, 

Јер неће више усхит да ме гане 

Гатке и бајке, вере из давнине. 

 

Детињем челу што би сјај ведрине 

Значења пуне, али једва знане –  

Чашу тајанства када сутон плане, 

Залуд ме сена твоја обавине. 

 

Да звук ти отмем из прошлог, животе, 

И трепетом да, душо, уђем у те, 

Узалуд руком по лири се гласим. 

 

Кругом видика младост ми се оте 

И слатка уста иних доба ћуте, 

А време расте за мном. Ја се гасим. 

 

 Превели са румунског Васко Попа и Иван В. Лалић  
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ВЛАДИМИР ВИДРИЋ (1875 – 1909), Хрватска 

 

 

МРТВАЦ 

 

Црном земљом преораном 

Разлиле се воде сјајне, 

А облаци небом плове 

У тишине величајне. 

 

Мирно лебде, тихо плове 

К свијетлој прузи небосклона 

Тако лебде понад земље 

Од почетка, од искона. 

 

С камена по црној земљи 

Вал се дима повијава. 

Украј жртве утрнуте 

Оборени старац спава. 

 

Убила га рука силна, 

Вјечно јака, вјечно жива, 

Што животе расипава 

И животе утрњива. 

 

Увила га, и сад лежи, 

У небо му гледа глава –  

Мирно труне, а над њим се 

Дим на земљу повијава. 
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ЕМИЛ НЕЛИГАН (1879 – 1941), Канада 

 

 

ДУХОВНА МЕСЕЧИНА 

 

Мисао је моја боје мутног снопља 

Призрачја што титра у дну неке крипте, 

Ил је злати одсјај светлости што липте 

Заливом где Сунце спушта своја копља. 

 

У шумном је врту, уз уздах фонтана, 

Благи дах вечери знао да је збрине, 

А сада је боје зраци из даљине, 

Из дубоке раке сахрањених дана. 

 

Сад занавек лута кроз беле маглине 

Поднебљем анђела куд је страсти воде; 

Далеко од твари и њене ругобе 

Сања о лету до небесне Атине. 

 

Мисао ми злати Месец из даљине.  

 

 Превео са француског Драгослав Андрић 
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ЂУЛА ЈУХАС (1883 – 1937), Мађарска 

 

 

УСАМЉЕНОСТ ВЕЛИКИХ ГРАДОВА 

 

Знате ли зграда најамних самоће, 

Сумрачне углове разјапљеног стана? 

Свака ствар је снена, трошна, овештана, 

Тмурним зидом клизну сенке, људи кроче. 

 

Знате ли недељу када је од туге, 

Музика далека кад нам снове прати, 

Кад, ко паук мрежу, сање знамо ткати 

У часове мрачне, бесконачно дуге? 

 

Знате ли ноћ кад јесен свуд мирише? 

Дном дворишта јаблан губи лишће своје 

И лењо сања светлост, небо, боје. 

 

И док нас ведра носталгија опи 

Слушамо како поју тихе кише, 

И сан у студи са тугом нас опи. 

 

 Превео са мађарског Иван В. Лалић 
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ДИНО КАМПАНА (1885 – 1932), Италија 

 

 

ПРОЗОРСКО СТАКЛО 

 

Запарна љетна вечер 

С високог прозорског стакла лијева одсјаје у сјену 

И оставља ми у срцу усијан печат. 

Али тко је (на тераси над ријеком пали се свјетиљка) тко је 

Малој Мадони на Мосту тко је упалио свјетиљку? –  

У соби је задах распадања 

У соби је чезнутљива црвена рана. 

Звијезде су бисерна дугмад а вечер се одијева баршуном: 

И титра варава вечер: варава је вечер и титра али 

У срцу вечери је 

Стално чезнутљива црвена рана. 

 

 Превео са италијанског Mladen Machiedo 
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ЕЗРА ПАУНД (1885 – 1972), САД 

 

 

CODA 

 

О, песме моје, 

Зашто тако жудно и радознало загледате у људска лица, 

Као да бисте своје мртве међу њима да пронађете? 

 

 

„ЈОН, МРТВА ДУГУ ГОДИНУ ДАНА“ 

 

Празни су путеви, 

Празни су путеви ове земље 

И цветови 

 Повили су тешке главице. 

Заман их повијају. 

Празни су путеви ове земље 

 Путеви којима је Јон 

Једанпут пролазила, а сада не пролази 

Већ личи на неког ко је управо отишао. 

 

 

НА СТАНИЦИ ПОДЗЕМНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

 

Нагли налети тих груписаних лица 

Латице на окислој, црној грани. 

 

 Превео са енглеског Милован Данојлић 
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ДУШАН СРЕЗОЈЕВИЋ (1886 – 1916) 

 

 

ПОСЛЕДЊИ САМРТНИК 

 

Добра, вољена, хранитељко људи, 

О, мајко земљо! када се погасе 

Ватре живота широм твојих груди; 

Кад тамни ужас укочи таласе; 

 

Кад свену неизмерне љубичице 

Плавих и дивних твојих праскозорја; 

Кад потамни за навек твоје лице, 

К`о сенка чума изумрлог борја; 

 

Када већ давно, као плаве нити, 

Уздахе срца прах вечности поспе: 

Вај! ко ће твоје очи заклопити, 

Ко ће за тобом дуг суза да проспе? 

 

Напуштена, узвишена Ниоба, 

Са гробовима милијарди чеда 

Својих, у крилу драгом, гроб до гроба, 

Сама, очајна, издисаћеш седа. 

 

И докле твоје материнске груди 

Пали, к`о отров, бол један бескрајан; 

Док црна неман, неуморно, буди 

Ледени ужас, свуд са грозом вајан, 

 

Твој свети уздах мирисаће ти`о 

На миришљаве праисконске влаге, –  

Сетне и сузне, и сан неки мио 

Који тишташе груди твоје драге. 

 

 

БЕЗИМЕНА ПЕСМА 

 

Избудисмо се из дубина таме. 

Гласови мутни из незнаног кута 

Пиште, зовући некуда, и маме. 

Шум њихов вечно нашим трагом лута. 

 

Тучни сводови погледају тамно, 

Вечито нешто чекајући. Блуди 

Слуктање једно силно, непојамно. 
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И све за Нешто свој подстицај нуди. 

 

Груди се наше надимају. Гризу 

Нам тамна чела пијавице бора. 

Своје духове осећамо близу 

Вечитих, никад нетакнутих гора. 

 

Мирни смо, као кипови, и бледи. 

У дубини где Велико руди 

Све људско у нас мрзне се и леди. 

С дахом богова нисмо више људи. 

 

Покрет богова васиона слути. 

Али он још не долази. Пун таме, 

Наш поглед дубок вечне сфере мути, 

Пред собом свуда цепајући скраме. 

 

Дах нам се гаси... А тренуци миле. 

(Не мари; Време нека ваља вале). 

Око духова наших, који чиле, 

Ореоли се узвишени пале. 
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ГЕОРГ ТРАКЛ (1887 – 1914), Аустрија 

 

  

ЈЕСЕН УСАМЉЕНИКА 

 

Обиљем плода тамна јесен трепти, 

пожутео је сјај лепих летњих дана. 

Из трошне љуске чиста плавет лети; 

лет птица бруји од старих предања. 

Помуљано је вино, тих одговор цепти 

кроз загонетке овога благог ткања. 

 

И овде-онде крст врх пустог хума;  

у рујну шуму једно стадо сврну. 

Облак над водом језди попут чуна; 

починуо је тèжак; звуци трну. 

Вечери крило плаветно без шума 

дотиче сламну стреху, земљу црну. 

 

Кроз веђе трудног сад ће да се јави 

рој звезда; хладне собе спокој сколи, 

Анђели тихо излазе из плавих 

очију оних које љубав боли. 

Шумори трска; кошчата језа дави 

кад црна роса капље с врба голих. 

 

 

DE PROFUNDIS 

 

Има стрњиште на које црна киша пада. 

Има смеђе дрво што усамњено стоји. 

Има пискав ветар што кружи око празних колиба –  

како је тужно ово вече. 

 

Иза мајура 

блага сирота оскудно класје пабирчи. 

Округле, златне очи у сутону јој се питају, 

а крило јој ишчекује небеснога женика. 

 

Док се враћаху, 

пастири нађоше слатко тело 

иструлело у трновом жбуну. 

Ја сам сенка далеким мрачним селима. 

Божјег ћутања 

напих се из бунара-луга. 

 

Чела ми се дотиче хладни метал. 
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Пауци траже моје срце. 

Има светлост што трне у мојим устима. 

 

Ноћу се на пустари затекох 

засут смећем и прахом звезда. 

У жбуњу леске 

опет зазвучаше кристални анђели. 

 

 

ГРОДЕК 

 

Увече брује јесење шуме 

од смртног оружја, златне равнице 

и језера плава, над којима сунце 

тмурно се котрља; обујима ноћ 

ратнике самртнике, дивљу жалопојку 

њихових смрвљених уста. 

Ал' тихо се скупља у ниским ливадама 

црвен облак где јаростан борави бог, 

крв проливена, месечаста свежина; 

у црну трулеж сви путеви воде. 

Под златним грањем ноћи и звезда 

лелуја сестрина сенка кроз ћутљиви луг 

да поздрави сени јунака, крваве главе; 

и тихо брује у трсци тамне свирале јесени. 

О, гордија туго! тучани олтари, 

ватру којом дух гори огроман данас храни бол, 

унуци нерођени. 

 

 Превео са немачког Бранимир Живојиновић  
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ЈАКОБ ВАН ХОДИС (1887 – 1942), Немачка  

 

 

СМАК СВЕТА 

 

Шешири грађанима с главе лете, 

Свугде у ваздуху врисак стаде. 

С крова се радници руше у комаде, 

На обали читамо: плиме прете! 

 

Олуја стиже, махнито море пени 

Да потону бујни насипи ови. 

И скоро сви шмркћу прехлађени, 

Са мостова руше се возови.  

 

 Превео са немачког Бојан Белић 
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МАРИО ДЕ СА КАРНЕИРО (1890 – 1916), Португал 

 

ЈА НИСАМ ЈА 

 

Ја нисам ја, ја сам неко други, 

Нешто посредно између двога: 

Четвороугласти ступ на мосту досаде, 

Што од мене прелази на другога. 

 

Зашто се опирем? Умјетник ништа 

Нема од природе, ни од живота. 

Ми морамо скочити у маглу 

Претрчат модрину да би се нашла љепота. 

 

 Превео са португалског Анте Цетинео 
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РИУНОСУКЕ АКУТАГАВА (1892 – 1927), Јапан 

 

 

 *** 

 

Зелена жабо, 

да ли си свеже  

офарбана? 

 

  

 *** 

 

Студена бура. 

На сушеној сардели 

траг боје мора. 

 

 

 *** 

 

И зечини 

једно је ухо пало. 

Велика жега. 

 

 Превели са јапанског Хироши Јамасаки-Вукелић и Срба Митровић 
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УЛДЕРИКО ДОНАДИНИ (1894 – 1923), Хрватска 

 

 

У КАВАНИ 

 

Све је попљувано. Све је смијех. 

Мој очај бешумно тоне у бескрај. 

Душа моја више ни о чем не снива! 

Пуста је као гроб из кога се дигао мртвац. 
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АНТОНЕН АРТО (1896 – 1948), Француска 

 

 

ЈЕЗА 

 

Било је то као да се неизлечивост остварила: 

Ужас је био на врхунцу 

У исто време кад и очај 

  и непребол. 

А то се ширило 

На читав живот моје душе у будућности. 

 

Бог тада беше постао непроналазив. 

Била је једна црна тачка 

У коју се слила моја судбина. 

 

И почивала је тамо 

  Слеђена 

Све док се времена 

Нису упила у апсолут. 

 

 

ЗВОНКА ОКНА 

 

Звонка окна где се окрећу звезде, 

чаше где горе мозгови, 

небо ускиптело од бестидности 

гута наготу звезда. 

 

Неко чудно и жестоко млеко 

у дну небеса кипти; 

један пуж се пење и ремети 

мирноћу облака. 

 

Сласти и јарости, небо у целости 

као неки облак на нас баца 

дивља крила сред ковитлаца, 

набујала од скаредности. 

 

  

POST – SCRIPTUM  

 

Ко сам? 

Одакле долазим? 

Ја сам Антонен Арто 

и када то кажем 

као што то умем рећи 
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непосредно 

видећете моје садашње тело 

како лети у парампарчад 

и сакупља се 

у десет хиљада општепознатих видова 

у једно ново тело 

у којем ме нећете моћи 

више никада  

заборавити. 

 

Превела са француског Весна Цакељић 
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ЕДМОН – АНРИ КРИЗЕНЕЛ (1897 – 1948), Швајцарска 

 

 

ЛУДА 

 

Коса јој је бела, све беља. И иде, 

још лепа, у хаљи просењене боје, 

 

поред грана што је не памте, ал виде: 

врти су одсутни, на самрти бол је. 

 

Има очи дечје да одразе дане, 

ко проточна вода: ту је, а одбеже. 

 

Њена мудрост неће речи да повеже 

да говор божански у ветру нестане. 

 

 Превео сa француског Владимир Јагличић 
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ЖИВКО ЈЕВТИЋ (1898 – 1980) 

 

 

ДРВО 

 

Звук ме разбија зеленог лишћа, 

толиког на гранама новца. 

Дрво је душа ловца, 

дрво је пуно тајне, 

смрт птица 

и небо крије. 

 

Дрво је музичка сала: 

човек ноћу са њега 

може арије 

да чује неслућене. 

И кад је у соби старинској 

нога од астала, 

дрво пева 

при месечини пуца. 

 

Дрво је скровито срце 

нечије. 

И кад је живо 

и мртво кад је, 

оно куца. 
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ХАРТ КРЕЈН (1899 – 1932), САД 

 

 

БРУКЛИНСКОМ МОСТУ 

 

Колико зора, свежа од намрешканог лога 

Галеба ће га крила влажити кружним летом, 

Док лију бели прстен вреве, граде 

Над заланченим водама Слободу –  

 

Да затим у чистој кривуљи напусте 

Наш поглед, утварна као пут једара 

По одложеном неком списку бројки; 

– Док лифтови нас не спусте из дана... 

 

Мислим на кина, хитре панораме 

С мноштвима нагнутим ка блеску сцене 

Никада јасне, ал враћане журно, 

Екраном другом оку најављене; 

 

А ти, сребрна крока преко луке, 

Ко да са тебе закорачи сунце, 

Ал покрет оста у твом искораку –  

А прећутно ти остаде слобода! 

 

Из рупе неког подземља, поткровља, 

Жури се лудак твојим оградама, 

Нагнут за тренут, кошуља се надме, 

Поруга падне из немог каравана. 

 

С носача подне пробија се у град, 

Зуб-дерач небеског ацетилена; 

Поподне вртња облачних кранова... 

Каблови ти дишу Северни Атлантик. 

 

И нејасна ко небеса Јевреја 

Награда твоја... Не дајеш аколаду 

Безимености коју не зна време: 

Знаш опроштај, трепет помиловања. 

 

Харфо, олтару, што срџба не споји, 

(Како да само труд напне те струне!) 

Ти страшан траг си пророковог јамства, 

Молитва парије, крик љубавника –  

 

Па опет фарови клизну твојом хитром 

Неломном фразом; чисти уздах звезда 
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Бисери ти корак – згуснута вечности: 

И ноћ видесмо у наручју твоме. 

 

Под сенком твога стуба чекао сам; 

Тек тамом твоја сенка јасна бива. 

Жарке парцеле града расплинуте, 

Већ снег годину гвоздену прекрива. 

 

О Бесани, као под тобом река, 

Што сводиш море, поље сном што блуди, 

До нас најнижих приђи каткад, сиђи, 

Кривином лука Богу мит посуди. 

 

Превели са енглеског Бранка Лалић и Иван В. Лалић 
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ЕРНЕСТ ХЕМИНГВЕЈ (1899 – 1961), САД 

 

 

ТРАЖИЛО ЈЕ ВРЕМЕ 

 

Тражило је доба песму 

А језик нам секло само. 

 

Поболо је чеп над нама 

А тражило да бујамо. 

 

Тражило је да нам игре плесом звоне 

Па нас стесни у гвоздене панталоне. 

 

На крају дадосмо му дело 

Исто срање које је и хтело. 

 

 Превео са енглеског Бојан Белић 
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ХОРХЕ КУЕСТА (1903 – 1942), Мексико 

 

 

ОБЛИЧЈЕ 

 

Милује те Сунце већ навелико свело 

смањује сенку и блаже је омеђава 

и не искривљује ти одраз нит’ ружи тело 

танани његов додир док га пресликава. 

 

Проклизава ти по кожи глаткој и сочној  

не прави на њој боре, љупко се осмехује 

и улива ти у појање сласт и спокој 

благo његовo кретaњe којe уљуљкује.  

 

Само у боји и вањским мирисима 

усаглашава ти се ћуд са сталностима 

и твој се језик са собом изравњава, 

 

баш к’о што ти тело не красе обличје и лепота 

без срећног складопева који одмерава 

сладосно одвијање твојега живота. 

 

 Превео са шпанског Милан Младеновић од Лужице 
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ЈУРИЈ ОДАРЧЕНКО (1903–1960), Русија 

 

 

Тера дечак дуж станице... 

 

Тера дечак дуж станице 

Обруч лак. 

На ногама чарапице, 

Обруч лак. 

Кроз лишће се зрак крадуцка, 

Злати песак, 

Издужена сенка људска 

Сени песак. 

Дечак диже ведро чело: 

Вран на грани, 

А под њиме неко тело 

О тој грани. 

  

 Превео са руског Миодраг Сибиновић 
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МАРКО ВРАЊЕШЕВИЋ (1903 – 1974) 

 

 

СИЈЕКУ МЛАДУ ШУМУ 

 

Поносно су дизали се 

У висине, к сунцу свом, 

Ведра чела, вити, прави, 

Ко младићи одабрани – 

Све до бора млади бор. 

 

И пркосно стајали су 

Кад бјешњаше гором гром,  – 

Неустрашиви младићи – 

Све до бора горди бор. 

 

Ал подмукле сјекире су 

Начиниле грозан лом... 

Сад им гране тужно леже 

Ко младића руке мртве – 

Све до бора сломљен бор. 
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АТИЛА ЈОЖЕФ (1905 – 1937), Мађарска 

 

ДРЕВНИ ПАЦОВ СВЕ ЋЕ ДА НАС ЗАРАЗИ... 

 

Древни пацов све ће да нас зарази, 

недомишљена нам се мисао грчи, 

прождире све што смо скували, плази 

од човека до човека, трчи. 

Због њега не зна пијанац без даха 

кад дерт свој шампањцем хоће да убија, 

да тада празну супу малих сиромаха, 

оних најбеднијих, троши и испија. 
 

А дух из народа не може 

да исцеди свежа права за се, 

стога се новом срамотом гложе 

међу собом народи и расе. 

Тиранство гракће ко вране у ноћи, 

пада, ко на стрвину, на срца јака, 

а светом се беда цеди и точи 

као бала на лицу лудака. 
 

Међу крилима лета она 

на чиоду беде набодена, груба. 

По души нам миле машине, ко на 

грудима заспалог јата буба.  

Скрила се у утроба наших дупље 

верност, а суза у пламену врца, 

нижу се воља за осветом, шупље 

савести и пуста срца. 
 

И као шакал кад ка звездама 

диже главу да крикне очајно, 

тако узалуд песник урла међ` нама 

на ово небо од беде сјајно... 

О, звезде! Окрутне, зарђале, 

ви оштре каме таме, горе тамо! 

Колико сте пута у душу ми пале – 

(овде се може умрети само). 
 

А ипак се надам. Плачем од среће, 

будућност лепа, све ће бити боље! ... 

Надам се, јер нас ипак неће 

као наше претке набити на коље. 

Доћи ће најзад мир слободе плаве, 

патња ће да се оплемени – 

а нас ће најзад сви да забораве 

у сеница тихој сени.     Превео са мађарског Данило Киш 
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МИРКО БАЊЕВИЋ (1905 – 1968) 

 

  

ВЕЧЕРЊЕ СЛОВО 

 

Сваке вечери кад залази време 

За немирни посев руку дугих снова, 

Једно грдно чудо – неко страшно племе 

Обилази путем свога кобног лова. 

 

Ко ђаволи црни, са три оштра рога, 

Са једног се круга бече на пир духа: 

Неке слепе хрпе, које глођу Бога, 

као мртви полип у сен гњилог руха. 

 

Прелазећи вео свог лењивог хлада,  

Мрцвари се мирно са привидном плевом 

Оно чудно, немо, што тек немир свлада 

Кад се живи јавља пред умрлим дневом. 

 

Вир широки лебди на површју плавом, 

У кругу се врзе, кроз промакло време; 

Док вечерње слово с најгрознијом јавом 

Носи грдно чудо, неко страшно племе. 
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ЛОРЕНЦО КАЛОЂЕРО (1910 – 1966), Италија 

 

 

КАСНО ЈЕ 

 

Касно је, стало срце моје. 

Једна жена наша није 

и прибија се, одјек бледи, 

уз гнездо које свише ласте 

тамо где су обриси стазе. 

 

Куд год се крене, острво је 

до кога ти могаше доћи. 

Зглобови боле. Зов за зовом стиже 

и ваздух осваја. Нит чистога злата 

разапиње давна песма. У дашцима 

лаким само из сна да се пренеш, 

оловни звездани свод, ливено цвеће, 

горе искидано у разне орбите, 

празнина је. 

 

 Превела са италијанског Милана Пилетић 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
114 

АНТОНИЈА ПОЦИ (1912 – 1938), Италија 

 

 

АЛПСКА ВОДА 

 

Радост да као ти поточићу појем; 

радост смејања 

осећања зуба у устима мојим 

белих попут твога жала; 

радост да будем рођена 

на пашњаку потпуно сама 

међу љубичицама 

сунчаног дана; 

заборављајући ноћ 

и угриз леда. 

 

 Превео са италијанског Бојан Белић 
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ДЕЛМОР ШВАРЦ (1913 – 1966), САД 

 

 

У ГОЛОЈ ПОСТЕЉИ, У ПЛАТОНОВОЈ ПЕЋИНИ 

 

У голој постељи, у Платоновој пећини, 

Одраз фарова споро клизну зидом, 

Тесари су лупали чекићима под застртим прозором, 

Ветар је сву ноћ узнемиравао завесе, 

Колона камиона мучила се узбрдо, шкрипави, 

С теретом, као и увек, покривеним. 

Па опет светла на стропу, коси је дијаграм 

Полако клизио даље. 

   На тресак, звук млекара, 

Корак уз степенице, звецкање флаша, 

Дигао сам се с кревета, запалио цигарету, 

Откорачао до прозора. Камена је улица 

Излагала тишину у којој стоје зграде, 

Бдење уличних лампи и стрпљење коња. 

Чисти капител зимског неба 

Врати ме у кревет изнурена ока. 

 

Нешто чудно је расло у непомичном ваздуху. Млитава 

Копрена је сивела. Тресак кола, каскаде копита, 

Звук у даљини што расте, гласније, ближе. 

Закашљао је ауто, пали мотор. Јутро, које тихо 

Расипа ваздух, подиже столицу полупрекривену 

Са дна мора, распири огледало, 

Разлучи орман и бели зид. 

Птица је звала неодлучно, звиждала, звала, 

Пенила и звиждала, тако! Збуњена, влажна још 

Од сна, усрдна, гладна, студена. Тако, тако, 

О сине човечји, ноћ коју не знаш, работа 

Ранога јутра, тајна започињања 

Опет и поново, 

     а Историја није опроштена. 

 

 Превели са енглеског Бранка Лалић и Иван В. Лалић 

 

 



  
116 

РАНДАЛ ЏАРЕЛ (1914 – 1965), САД 

 

 

СМРТ МИТРАЉЕСЦА У КУПОЛИ 

              БОМБАРДЕРА 

 

Из сна своје мајке у Државу падох 

И у утроби се њеној згурих, мокро ми крзно се леди. 

Шест миља од земље, одвојен од њеног сна о животу, 

Пробуди ме кобна паљба и сабласни ловци. 

После смрти испраше ме из куполе шмрком. 

 

 Превео са енглеског Срба Митровић 
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БРАНКО ЋОПИЋ (1915 – 1984) 

 

 

ВЕДРИНА 

 

  Бранку Радичевићу 

 

Ведрином твојом, Бранко, сијају наши дани, 

свака је слободна рука и ником није тијесно, 

ево се јатимо бурно, ђачки, на свакој страни 

у коло обијесно. 

 

Момак црноок језди и коњиц вришти врани, 

као што некад бјеше у твојој пјесми првенцу, 

драгани трепти срце и крчаг разбити неће 

дјевојка на студенцу. 

 

Не тугуј, пјесме твоје ничија сирочад нису, 

не буди сузан, Бранко, та нисмо на растанку, 

ево их с нашом колоном – дјевојке распјеване 

ко путник на уранку. 

 

И нико код нас, Бранко, не вене тужно у мраку, 

јесењом тугом сувом нису засути пути: 

никада код нас пјесник више умријет неће, 

нити му лисје жути.  
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ИВАН БЛАТНИ (1919 – 1990), Чешка 

 

 

ЈЕЗИЦИ 

 

Распевани столари скупљају иверје 

Ивер по ивер 

Млади Христос посматра свог старатеља 

Млади Христос познаје већ цео Назарет 

Све суседе чак ван граница Галилеје 

У топлој јеврејској Палестини 

Где се песме пишу на хебрејском. 

 

 Превела са чешког Бисерка Рајчић 
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ПАУЛ ЦЕЛАН (1920 – 1970), Немачка 

 

 

ФУГА СМРТИ 
 

Црно млеко прераности ми га пијемо с вечери 

пијемо га у подне и јутром пијемо ноћу 

пијемо пијемо 

копамо гроб у ваздуху где неће нам бити тесно 

У кући живи човек са гујама се игра 

под сутон у Немачку пише твоја коса од злата Маргрето 

он пише пред кућу излази светлуцају звезде 

он звижди довабљује керове извабљује своје Јевреје 

наређује да се у земљи ископа гроб 

заповеда за игру да свирамо 

Црно млеко прераности ми те пијемо ноћу 

ми те пијемо јутром у подне пијемо с вечери 

пијемо пијемо 

У кући живи човек са гујама се игра  

под сутон у Немачку пише твоја коса од злата Маргрето 

Твоја коса од пепела Суламко 

копамо гроб у ваздуху где неће нам бити тесно 
 

Он виче копајте дубље у земљу а ви други 

певајте свирајте за појасом  гвожђа се маша 

и витла њиме очи су његове плаве 

дубље ашовом а ви за игру свирајте 
 

Црно млеко прераности  ми те пијемо ноћу 

ми те пијемо у подне јутром пијемо с вечери 

пијемо пијемо 

у кући живи човек твоја коса од злата Маргрето 

твоја коса од пепела Суламко он се гујама игра 

 

Виче смрт свирајте слађе смрт је мајстор из Немачке 

виче превлачите тамније гудалом по виолини 

па ћете као дим у ваздух се винути тада 

у облаку биће вам гроб и неће вам бити тесно 

Црно млеко прераности ми те пијемо ноћу 

пијемо те у подне смрт је мајстор из Немачке 

пијемо те с вечери јутром пијемо пијемо 

смрт је мајстор из Немачке његове очи су плаве 

оловним зрном те погађа тачно те погађа 

у кући живи човек твоја коса од злата Маргрето 

пујда керове на нас гроб нам у ваздуху поклања 

игра се с гујама сањари смрт је мајстор из Немачке 
 

Твоја коса од злата Маргрето 

твоја коса од пепела Суламко 
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ОКО ВРЕМЕНА 

 

Ово је око времена: 

гледа искоса 

под седмобојном обрвом. 

Капак му перу огњеви, 

његова суза је пара. 

 

Слепа звезда на њега налеће 

и топи се од врелије трепавице: 

постаје топло у свету 

и мртваци 

пупоље и цветају. 

 

 

СА ДЕСНЕ СТРАНЕ – КО?... 

 

Са десне стране – ко? Усмртиља.. 

А ти, са леве, ти? 

 

Српови путовања на изван –  

небеском месту 

глумећи белосиви се... збијају 

у месечеве ласте, 

у звездане црне чиопе, 

 

ја роним онамо 

и сипам пуну урну 

у тебе доле,  

унутра. 

 

Превео са немачког Бранимир Живојиновић 
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ЖЕРАЛД НЕВЕ (1921 – 1960), Француска 

  

 

НЕГДЕ 

 

Он клечи 

да га не виде 

Он клечи 

једна звезда на свакој рани 

 

Његов глас се напокон стапа 

са небом 

једним малим небом 

овога света 

 

Он клечи у том свету 

покрај једног кухињског стола 

Када дође он прелази преко 

 

 Превела са француског Весна Цакељић 
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АЛЕКСАНДЕР  ГВЕРДЕР (1923 – 1952), Швајцарска 

 

 

ХОДАМ ПОД СЕНАМА ЗВУЧНИМ 

 

За једно време ипак ништа није 

Шума кроз коју много снених звери крене, 

Ако сазнах једино ко то криком рије. 

Не знам чак ни да л` је снег ил` киша да није 

Нити да ли се мрзнеш на путу до мене. 

 

Кроз шуме много снених звери крене 

Ја ходам под гласним сенама 

Мреже су разапете између тебе и мене, 

Није одавде то што собом плене, 

Што давно заборависмо да припада нама. 

 

Кад једино сазнах ко то криком рије 

Жарко бих му нешто хтео дати, 

Из једног тихог пехара да пије, 

У ком бунило и блаженство зрије, 

Хтео бих му пехар у част подизати. 

 

Не знам ни чак да ли је снег ил` је киша пала, 

Откад те изгубих звезде нисам знао, 

Не знам више пут који си ми показала, 

А ни сумњу коју си ми дала, 

Ко беше онда тај живот који ме је подигао! 

 

Ипак, ти нађе пут до мене? 

Венем, време је већ да ископним цео. 

Кроз шуму много снених звери крене 

Под њима лежим, ово овде није од мене, 

Ја дадох све кад тебе сам срео. 

 

 Превео са немачког Бојан Белић 
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ГЕРХАРД ФРИЧ (1924 – 1969), Аустрија 

 

 

ПОПОДНЕ 

 

Полако се 

њише завеса 

између собе и баште. 

Љубичаста звезда флокса 

нечујно 

пада крај вазе. 

 

Напољу 

иза завесе 

стоји неки див 

и дише. 

 

Благо, обазриво 

и смртоносно. 

 

 Превео са немачког Бранимир Живојиновић 
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ИНГЕ МИЛЕР (1925 – 1966), Немачка 

 

 

ЈЕСЕН 

 

Јесен мртво лишће боји, 

Прст јој лежи на устима –  

Смрт шарено лакше примам? 

У реци се роба гоји 

Рањено време, стиже зима. 

 

 Превео са немачког Бојан Белић 
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ИНГЕБОРГ БАХМАН (1926 – 1973), Аустрија 

 

 

О, РЕЧИ! 

 

О, речи, устајте, за мном!, 

и колико год да смо одмакли, 

далеко и предалеко, идемо 

још даље, ка крају кога нема. 

 

Неће сванути. 

Једино ће за собом 

повући друге речи, 

реченицу по реченицу. 

Тако би свет, 

коначно,  

желео да се наметне, 

да буде већ изречен. 

Не изговарај га. 

 

Речи за мном, 

да не буде то, коначно, 

– да не буде ова пожуда за речима 

и говор на поговор! 

 

Пустите нека сада 

не говоре никаква осећања 

нека мишић срца 

нешто друго увежбава. 

 

Пустите, велим, пустите, 

 

само не у оно највише ухо, 

ништа, велим, ни шапат, 

нека ти за смрт ништа не падне на памет, 

не пуштај, ни после мене, ни благо 

ни горко, 

ни утешно, 

без утехе 

да опише 

и без икаквог знака – 
 

Само ово не: слику 

у прашњавој паучини, празно котрљање 

слогова, речи на самрти. 

 

И ни речи на самрти, 

о, речи! 
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ИЗГНАНСТВО 

 

Ја сам мртвац што путује 

са свих места већ одјављен 

непознат у царству начелника 

сувишан у златним градовима 

и у земљи све зеленијој. 

 

Одавно већ отписан 

без кучета и мачета. 

 

Једино са ветром и временом и звуком 

 

Ја који међу људима не могу да живим 

 

Ја с немачким језиком 

тим облаком што ме окружује 

кога као дом свој чувам 

ношена кроз језике света 

 

О, како се он сад мрачи 

ти мрачни ти кишни звуци 

понеки тек капне 

 

У светлије ће области тад узнети мртваца    

 

Превео са немачког Златко Красни 
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РОЖЕ МИЛИО (1927 – 1968), Француска 

 

 

КО 

 

Ко збори у мени, ко ме гледа, одакле? 

Ко каже добро, најбоље, најгоре? 

Ко хоће љубав, ко љубав пориче? 

Ко пробија излазе, ко отвара бездане? 

Ко се осећа странцем? 

Ко настањује празнину 

У којој одјекује тај продорни врисак? 

Ко држи звезде високо? 

Ко хоће живот, ко хоће смрт? 

 

 Превела са француског Весна Цакељић 
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ЕН СЕКСТОН (1928 – 1974), САД 

 

 

СОБА МОГ ЖИВОТА 

 

Овде, 

у соби мог живота 

предмети се стално мењају. 

Пепељаре за плакање, 

сестре сапатнице дрвених зидова, 

четрдесет и осам дирки писаће машине 

свака око никад затворено, 

књиге, свака такмичарка у избору за најлепшу, 

црна столица, сандук за пса начињен од не-скровишта,  

туљци на зиду, 

што чекају као пећина пчела, 

златан тепих 

разговор пете и прстију, 

камин 

нож што чека да га неко подигне, 

софа, исцрпљена напрезањем курве, 

телефон 

два цвета корене у његовом шлицу, 

врата 

што се отварају и затварају као шкољке капице, 

светлости 

које ме пробадају, 

осветљавајући и тло и смех. 

Прозори, 

изгладнели прозори 

који ми дрвеће као нокте убадају у срце. 

Свакога дана, храним ја онај свет тамо 

мада птице експлодирају 

десно и лево. 

Храним и овај свет овде унутра, 

нудећи столу псеће бисквите. 

Међутим, ништа није што се чини да јест. 

Моји предмети сневају и носе нове костиме, 

приморани, чини се свим речима мојих руку 

и морем које ми удара у грлу. 

 

 

БОГОВИ 

 

Госпођа Секстон је изашла да трага за боговима. 

Почела је гледајући у небо –  

очекујући великог белог анђела са плавим шлицем. 
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Никог. 

 

Потом је трагала по ученим књигама 

штампана слова су је попљувала. 

 

Никог. 

 

Ходочастила је великом песнику 

и он јој је подригнуо у лице. 

 

Никог. 

 

Молила се у свим црквама света 

и много научила о култури. 

 

Никог. 

 

Отпутовала је до Атлантика, Пацифика, јер Бог засигурно... 

 

Никог. 

 

Ишла је до Буде, Браме, Пирамида 

и нашла само огромне разгледнице. 

 

Никог. 

 

Онда је допутовала својој кући 

и богови света бејаху затворени у перионици. 

 

Најзад, 

крикнула је, 

и закључала врата. 

 

Превела са енглеског Дубравка Поповић-Срдановић 
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ЖАН-ПЈЕР ДИПРЕ (1930 – 1959), Француска 

 

 

КО БИ  РЕКАО 

 

Укрштање ока и ноћи 

Затворене с краја на крај 

На мозгу, што би се рекло 

Обруч, што би се рекло 

Скок у ништа. 

 

То је бова коју замишља 

Ноћ, 

Од замишљеног лима, 

Птица, што би се рекло 

Латица, што би се рекло 

Снохватица, пре крика. 

 

Но крик се претворио у уста 

То је обруч, нема сумње, 

То је затворен 

Обруч, рекло би усијано железо. 

Ја сам онај који стеже, што би се рекло 

И скачем, што би се рекло, 

Крвава бова на крају 

До последње криве сенке, 

До последњег даха на њеном крику. 

 

Но крик се претворио у месо, 

То је то, што би се рекло, 

То је управо то, што би се рекло... 

 

 Превела са француског Весна Цакељић 
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СИЛВИЈА ПЛАТ (1932 – 1963), САД 

 

 

БЕЗДЕТНА ЖЕНА 

 

Утроба 

Махуну своју тресе, месец 

Ослобађа се од стабла а нема 

 куда да оде. 

 

Мој крајолик је длан без линија, 

Путеви свезани у чвор, 

Ја сам тај чвор, 

 

Ја сам та ружа коју постижеш – 

Ово тело, 

Ова слоновача 

 

Безбожна као врисак детета. 

Пауку налик, огледала ткам 

Моме лику верна, 

 

Изричу само крв – 

Кушај, тамноцрвено! 

А моја шума 

 

Мој погреб 

И овај брег и овај 

Блистав од уста лешева. 

 

 Превели са енглеског Бранка Лалић и Иван В. Лалић 

 
 

РУБ 

 

Жена је довршена. 

Њено мртво 

Тело носи осмех испуњења, 

Привид грчке нужности 

 

Тече наборима њене тоге, 

Њене босе 

 

Ноге као да веле: 

Далеко догурасмо, готово је. 

 

По једно мртво смотано чедо, бела гуја, 

На сваком од малих 
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Врчева млека, сад празних. 

Свила их је 

 

Назад у своје тело као што латице 

Ружа затвара кад врт 

 

Замире а мириси прокрваре 

Из слатких, дубоких грла ноћног цвећа. 

 

Луна нема због чега да буде тужна, 

Док из своје коштане капуљаче зури. 

 

Навикла је на овакве ствари. 

Њена се црнина повлачи и пуцкета. 

 

 

ВЕРТИКАЛНА САМ 

 

Али радије бих да сам хоризонтална. 

Нисам ја дрво с кореном у земљи 

Што минерале сише и љубав мајчинску 

Па да могу сваког марта у листу да заблистам, 

Нити сам лепојка из баштенске леје 

Што гиздаво нафракана привлачи свој део ах-ова, 

Несвесна да ускоро морам да прецветам. 

У поређењу са мном, дрво је бесмртно 

А круница цвета није висока, али више запањују, 

И ја желим дуговечност првог и дрскост друге. 

 

Ноћас, у неизмерно малој светлости звезда, 

Дрвеће и цвеће расипа своје хладне мирисе. 

Ходам између њих, али нико ме не примећује. 

Каткад помишљам да мора бити да у сну 

На њих највише личим –  

С мислима својим избледелим. 

За мене је много природније, да будем испружена. 

Небо и ја смо тад у отвореном разговору, 

А бићу и од користи кад се коначно испружим: 

Дрвеће ће моћи коначно да ме додирне, а цвеће ће имати времена за мене. 

 

 Превела са енглеског Љиљана Ђурђић 
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КОНРАД БАЈЕР (1932 – 1964), Аустрија 

 

 

ЗА ЈУДИТУ 

 

када понедељак развеје руже преко земље 

на прозору стојим и чекам 

 

кад уторак разбије кишу на обали реке 

тад стојим на прозору и плешем 

 

кад среда за среду преполови сунце 

стојим на прозору и вичем 

 

када четвртак изгуби у парку свој крст 

одлазим с прозора корацима што се приближавају 

 

кад петак завитла своје одело међ облаке 

тада стојим на прозору и два пута се издајем 

 

када субота пронађе своју косу у димњаку 

тад стојим на прозору и певам 

 

кад недеља бесплатно даје смрт на дар 

тад стојим на прозору и чекам 

 

 Превео са немачког Златко Красни 
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ДУБРАВКО ШКУРЛА (1933 – 1957), Хрватска 

 

 

НЕСПОКОЈАН ЗБОГ КОЊАНИКА 

 

Био сам на морском жалу, 

 које постаде опако, 

 неодређене топлине и боје, 

и кад сам рачунао да се 

 више ништа не може 

 десити, 

три коњска репа ме болно 

 ошину 

а три непозната коњаника, 

 који дојурише из разних 

 праваца, 

прођу кроза ме, празан простор; 

од тога сам ипак толико отежао, 

да десном више нисам 

 смогао додирнути 

 лијеву. 
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РИЧАРД БРОТИГЕН (1935 – 1984), САД 

 

  

ДА, УВЕК ЈЕ ИЗГЛЕДАЛО  

ДА ЋЕ БИТИ 5. ЈУН 1968. 

 

Телефон ми је зазвонио усред ноћи 

али нисам одговорио. Звонио је и звонио 

и звонио и ПРЕСТАО! а звонио је као да је 

опчињен. 

Увек сам веровао да добре вести не путују 

усред ноћи, па нисам одговарао 

на телефон. 

Пустио сам да оде до ђавола. Био сам у праву, опет. 

Био је то неко ко ме је звао да ми каже да је Кенеди 

погођен. 

 

 Превео са енглеског Владислав Бајац 
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АЛЕХАНДРА ПИСАРНИК (1936 – 1970), Аргентина 

 

 

НЕВИДЉИВА УМИЈЕЋА 

 

Ти која пјеваш све моје смрти. 

Ти која пјеваш оно што не вјерујеш 

у сну времена, 

опиши ми кућу празнине, 

говори ми о оним ријечима одјевеним лијесовима. 

које настањују моју невиност. 

 

Са свим мојим смртима 

ја се предајем својој смрти, 

с оно мало особа из дјетињства, 

с опијеним жељама 

које не лутају под сунцем, 

и не постоји ријеч раноранилац 

која даје разлог смрти, 

и нема богова тамо гдје се умире без гримаса. 

 

 

НИШТА 
 

Вјетар умире у мојој рани. 

Ноћ проси моју крв. 

Страх. 

У јеци мојих смрти 

још има страха. 

Знаш ли ти о страху? 

Знам о страху када кажем своје име. 

То је страх, 

страх с црним шеширом 

који крије штакоре у мојој крви, 

или страх мртвих уста 

који пије моје жеље. 

Да. У јеци мојих смрти 

још има страха. 

 

ОПРОШТАЈИ ЉЕТА 
 

 

Њежно шуштање грмља које расте. Звукови оног што уништава вјетар. Долазе к 

мени као да сам изван срца онога што постоји. Жељела бих бити мртва и ући у 

туђе срце. 

 

 Превео са шпанског Јусуф Али Хећимовић 
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КАРЕЛ ШЕБЕК (1941 – 1995), Чешка 

 

 

ЗАГЛЕДАЈ СЕ У ТМИНУ... 

 

*** 

Ветар подиже твоју косу 

као гусарску заставу 

дан је избледео као звон 

време је да опљачка 

невино срце девојке и дугу изнад њих 

време је да се врати 

до бесконачности пакла коју не могу да реше 

велика мајчина уста 

и птице грабљивице које изнад њих лете  

ако би ме уштројили  

мене гвозденог витеза 

који је добио битку 

над коњаником на ливади 

и свим што ми је стајало на путу 

пешчаним динама дворцима од кости 

Твој дах би ме склонио из ових места 

до региона где се деца играју са лавовима 

и где љубе ајкулу 

имаш само име 

а пре си била безимена 

знам Те боље од те зиме која долази 

поново си покривена љуспицама  

које се не топе на длану 

када се појавиш слепи прогледају  

а они који виде ослепе 

и даље је мрак 

 

*** 

 

Пад претходи охолости 

а врхунци имају своје власнике 

у потпуно безнадежној ситуацији 

када више нико не излази а ништа и не залази 

чак ни сунце ни звезде месец животиње 

и у овој огромној тишини 

чујем музику тишине пропасти 

као мелодију кућа које падају небо или џез олује 

и пазите се да не буде предуго јер ћете да  

испразните шоље очију а то је опасније од уједа  

шкорпије али ти си моја сестра и застава твојих  
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грудњака сигнализира инцест и ноћ 

са свим својим божанствима под сукњом 

гле беда има рукавице од антилопа 

гле ноћ је бела као да је покривена ињем 

а ја могу да ти понудим само дрогу текста 

у којој ће бити сво проклетство света 

фењер заобилази Трг 

и љубичасти кругови у води нестају над  

утопљеницом а у неколико суседних прозора 

видим само једног мољца 

старог и несрећног као свет 

 

 Превео са чешког Зоран Ђерић 
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РАФАЛ ВОЈАЧЕК (1945 – 1971), Пољска 

 

 

ЉУДИ ЛЕЖУ НА СПАВАЊЕ... 

 

Људи лежу на спавање 

Пред спавање је добро појести јабуку 

 

Ја кнез аквитански 

пењем се на дрво 

у најбољем оделу за изласке 

 

Крадом посматрам сусетку 

што се свлачи пред спавање 

 

Куга је збрисала вредносне судове каже 

други један Француз такође луд 

 

Лева сусеткина груд 

нешто је већа од десне 

Ишчашена симетрија 

то је баш оно 

 

Затим сам пао с дрвета 

 

 Превео са пољског Петар Вујичић 

 

 

 
 

 



  
140 

ЂУЗЕПЕ ПИКОЛИ (1951 – 1987), Италија 

 

 

МИСЛИО ЈЕ ДА МРКЕ ЗВЕЗДЕ 

 

Мислио је да мрке звезде 

воде до школе воде до куће 

до прве љубави до књиге. 

Видеше га како уздише због тога. 

Видеше га како плаче због тога. 

Због тога ни љубавник ни муж но јад 

једне вечери на путу до куће. 

И није то била само књига. 

Црв који све нас хоће да прождре 

ова тескобна тескоба чаршава 

који му покровом одевају тело. 

 

 Превeла са италијанског Милана Пилетић 
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ТИЈЕРИ МЕЗ (1956 – 1997), Француска 

 

  

БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР КАДИЛАК У ЖИРОНДИ. 

ПАВИЉОН ШАРКО 1996. 

 

Алкохол је то. Овде сам да 

се одучим, преобратим у човека воде, 

човека чаја. Мислим на долазеће дане  

с миром, далек, али пажљив. 

Треба да убијем неког у мени, иако 

заправо не знам како се тај ту обрео. 

Све своди се на то да овде не изгубим 

конац. Да вежем оно где сам са оним 

што сам, писац. 

 

Неки човек гази по лишћу, 

недалеко од павиљона. Помера се сасвим 

полако, са толико обазривости 

да и не опажа како га једно дрво 

следи. 

 

Човек који се нагиње нагиње се 

да би писао, да би запамтио, можда, 

онога који је нагнутији од њега. Има 

звукова који одјекују у 

моме уху. И ствари што су 

заборавиле пасти. 

 

 Превео са француског Душан Стојковић 
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АЛЕКСАНДАР БАШЛАЧЕВ (1960 – 1988), Русија 

 

 

ДАНАШЊИ ДАН НЕ МЕЊА НИШТА ВИШЕ... 

 

Данашњи дан не мења ништа више. 

Ми брзо ћелавимо. И пијемо лагано. 

Данас на улици нешто језиво мирише. 

Однекуд се трулеж вуче непрестано. 

 

Скидамо панталоне, у шеширима остајемо. 

Гасимо светло, крај ватре гледамо град. 

Са улице – рески мирис чујемо. 

Реците, одакле долази тај смрад? 

Као да се негде покварило 

Велико јаје. 

 

Ружно је свих тих снова лице,  

Да снове нам забрани, ко ће смети!. 

Чекамо само појаву невиђене птице, 

Способне да лепо и брзо лети. 

 

Изгледало је да бајка постаје стварност жива, 

А да је све остало смешно и старо бити, 

Да ће птица раширити моћна крила, 

И да ће, можда, перо испустити. 

 

Цео свет је у заносу од пернатог чуда. 

Свету је избезумљено лице и даље… 

Сада се мирис осећа буквално одасвуда. 

Сада га стварно има свуда. 

Као да се негде покварило 

Велико јаје. 

 

 Превео са руског Светислав Травица 
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САДРЖАЈ 

 

Тит Лукреције Кар, О природи ствари 

Торквато Тасо, Ти одлазиш... 

  Живјех 

Џонатан Свифт, За Стелин рођендан 

Фридрих Хелдерлин, Суђајама 

  Цимеру 

  У време кад сам био дечак 

  Животни ток 

Саво Мркаљ, Море зала ов` је свет 

Константин Баћушков, И дивљина шумска лепотом трепери... 

Николаус Ленау, Оловно вече 

Жерар де Нервал, Црна тачка 

  El desdichado 

  Епитаф 

Алексеј Толстој, Не, не веруј ми... 

Фридрих Ниче, Последња воља 

Морис Ролина, Луда 

Аугуст Стриндберг, Залазак сунца на мору 

Михај Еминеску, Поноћ откуцава 

  Минуше лета 

Владимир Видрић, Мртвац 

Емил Нелиган, Духовна месечина 

Ђула Јухас, Усамљеност великих градова 

Дино Кампана, Прозорско стакло 

Езра Паунд, Coda 

  „Јона, мртва дугу годину дана“ 

  На станици подземне железнице 

Душан Срезојевић, Последњи самртник 

  Безимена песма 

Георг Тракл, Јесен усамљеника 

De profundus 
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Гродек 

Јакоб ван Ходис, Смак света 

Марио де Са Карнеиро, Ја нисам ја 

Риуносуке Акутагава, Зелена жабо... 

  Студена бара... 

  И зечини... 

Улдерико Донадини, У кавани 

Антонен Арто, Језа 

  Звонка окна 

Post – scriptum 

Едмон – Анри Кризенел, Луда 

Живко Јевтић, Дрво 

Харт Крејн, Бруклинском мосту 

Ернест Хемингвеј, Тражило је време 

Јуриј Одарченко, Тера дечак дуж станице... 

Марко Врањешевић, Сијеку младу шуму 

Атила Јожеф, Древни пацов ће да нас зарази 

Мирко Бањевић, Вечерње слово 

Лоренцо Калођеро, Касно је 

Антониа Поци, Алпска вода 

Рандал Џарел, Смрт митраљесца у куполи бомбардера 

Далмор Шварц, У голој постељи, у Платоновој пећини 

Бранко Ћопић, Ведрина 

Иван Блатни, Језици 

Паул Целан, Фуга смрти 

  Око времена 

  Са десне стране – ко?... 

Жералд Неве, Негде 

Александар Гвердер, Ходам под сенкама звучним 

Герхард Фрич, Поподне 

Инге Милер, Јесен 

Ингеборг Бахман, О, речи! 

  Изгнанство 

Роже Милио, Ко 

Ен Секстон, Соба мог живота 

  Богови 

Жан – Пјер Дипре, Ко би рекао 

Силвија Плат, Бездетна жена 

  Руб 

  Вертикална сам 

Конрад Бајер, За Јудиту 

Дубравко Шкурла, Неспокојан због коњаника 

Ричард Бротиген, Да, увек је изгледало да ће бити 5. јун 1968. 

Алехандра Писарник, Невидљива умијећа 

  Ништа 

  Опроштаји љета 

Карел Штебек, Загледај се у тмину... 
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Рафал Војачек, Људи лежу на спавање... 

Ђузепе Пиколи, Мислио је да мрке звезде 

Тијари Мез, Болнички центар Кадилак у Жиронди. Павиљон Шарико 1996. 

Александар Башлачев, Данашњи дан не мења ништа више... 

 

__________________ 
БУБЕ У ГЛАВИ 

(АНТОЛОГИЈА ПЕСАМА ПОЛУДЕЛИХ ПЕСНИКА) 

Саставио 

Душан Стојковић 

(Публикује се по одобрењу састављача) 
Сепарат новемарског број часописа „Акт“ 
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