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ЖУЖАНА ГАЗЕ

ДУНАВСКЕ КОЦКЕ

ДВАНАЕСТА КОЦКА*

1.
Један познаник из Салцбурга зна
једног Павола из Словачке, тај
се Павол капетан зове, има 
лађу крштену Паула, и са том
не баш новом лађом предузима
не баш званичне вожње Дунавом.
Ми смо закључили без цифрања
да се укрцамо код њега, већ
су ту била четири путника,
ако и нас путницима зову.

2.
Тек кад се отиснусмо с обале,
испостави се: мој Салцбуржанин
и Павол познавали се само
овлаш. На броду пак не би гужве,
ко што није било ни звучника,
стог ни сувишних говоранција.
Укрцали смо се у Линцу, код
жељезничког моста, један стари
човјек, морнар, савио је бродску 
ужад и уредно се смјестио,

* Пјесничко дјело (спјев) Дунавске коцке састоји се од 27 „коцака” 
(пјевања), свака „коцка” од 10 „квадрата” (пјесама), сваки „квадрат” од 10 
стихова, а сваки стих од 10 слогова (прим. прев.).
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3.
потом је сишао у смочницу,
јер морнар је био и кувар, а
Паула имала чак и кухињу.
Бјеше крај маја, угодно топло.
Прошли смо испод моста за ауто-
пут, затим је дошла лука са три
рукавца, са малим бројем лађа,
и Павол махне једном човјеку
који је стајао крај зида на
кеју, чак је пригушио темпо,

4.
а кувар се брзо на палубу
попне, да насмијаном човјеку 
нешто довикне, вјероватно на
словачком. Срећа у луци, рекох
ја, што је Салцбуржанин, ког само
ја тако зовем, Вико му име, 
друкчије видио, сметало му 
огромно постројење, готово
празно, не само сад, не тек начас, 
рече он, ту ће све да пропадне,

5.
откако поче рат у Србији,
готово је с вожњом и подвозом
а тек с привредом. Прво срушени
мостови у Војводини, чему
су се неки чак и радовали,
каква ли злобна радост то бјеше
у иностранству, потом је цркла
па заборављена логистика, 
привреда, нешто се заборавља,
каже он, и за главу се хвата,

6.
овај пут није за превознике
сад више интересантан. Каже
да ми је то већ једном рекао,
само што све заборавим и не
слушам право. Притом ми је онај
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рат често у глави и ја тачно 
знам шта је једна угледна личност
у једном листу тада писала,
да су Срби заслужили бомбе,
и отад размишљам како је то

7.
заслужити да те бомбардују,
и како се може тако дрско
о праведним бомбама писати,
и треће, како се саобразно...
Да, да, прекиде ме Вико. Потом
га стварно нисам право слушала,
а и он је гледао у воду
што се гурала напријед иза 
бова, стајућ, кружећ при обали,
чинило се чак: ријека пузи.

8.
Купа је то. Дунав се укупа.
То је добра ријеч, вели Вико,
Кад су нам пастрмке сервиране,
Шест свијетлоплавих риба, и тек
Што су тањири стављени на сто, 
двије жене дигну се тоалет 
да траже. И то баш при јелу. Ја 
тад вратим свој прибор назад на сто,
рибе изблиједјеле, касније
смо ипак јели, да домаћина

9.
не повриједимо. А те жене,
кад су се вратиле, чачкале су
у пастрмкама, пола гурнуле
на руб тањира, док се ријека
љуљала, ковитлала, стајала
ил мало узмицала. Снијела
сам тих шест тањира у кухињу
да погледам кратко око себе,
кухиња бјеше празна, врећа за
смеће крај шпоретића, у углу
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10.
готово празна кофа за боје
с подесном, сувом кичицом, и на 
зиду фотос једнога младога
морнара, ослоњеног о бродску
ограду, стари фотос у красном
раму. Тог човјека више нема,
рече кувар, видећ ме пред сликом.
Тај је нестао, чудна птичица,
најбољи, лудо смион пријатељ,
с којим се и капетан дружио.

Превео с немачког
Стеван Тонтић




