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ГИН ТЕР АЈХ

ЛО ГОР КО ЈИ СЕ БУ ДИ

ЛО ГОР КО ЈИ СЕ БУ ДИ

Док тра је пр во из вр ше ње
ју тром у са му зо ру,
то је као вас кр се ње
при Стра шном су ду у ло го ру.

Про бу ђе не бу ком у зра ку
(ме тал них ан ђе ла гр мља ви на),
очи се у гроб ном мра ку 
ди жу пут не бе ских ви си на.

Су сјед цр ва и кук ца то је,
ју тро је осје тио моћ но.
Ру па от пу шта спа ва че сво је, 
ко сти хла ђе не ро сом ноћ ном.

У гла ва ма по ме те ним
глад ста ри оби чај бу ди:
ва тра се под лон ци ма ди ми
као да се жр тва сму ди.

Тек ка да сун це из гри је
из над хе нин шких вр хо ва,
то сласт је вас кр се ња ко је
спа ва че је зно ожи вља ва.

Нео стри же не увој ке ко се
отре са ју пре ко уши ју,
кад ше ве се у хо ру уз но се,
с пр вим се зво ни ма чу ју.



229

ПРО ЉЕ ЋЕ У „ЗЛАТ НОЈ МИ ЉИ”*

Код ку ће одје ћа и обу ћа из гор је ла,
Ни бе лун зи, и Фа уст из го рио.
За гле дам у мо ски то ко мар ца кри ла,
гро зни ча вих очи ју, ва шљив и оту пио.

Да ни у пло ту од бо дљи ка ве жи це, 
спа ва ње под зра ци ма ре флек то ра.
На па зу ху и на по лу (на стра ну ли це)
хра ни се мо ја га дљи вост и мо ра.

У су мор ну ти ши ну то не ло гор.
Мо је уз ди са је не чу је ни ко.
Ко по здрав је сви је та још про дор
оног што во ња хло ром и ну жни ком.

Са вр шен ство сви је та то га,
ни чим не дир ну то, одо ли је ва.
Ле ден дах са мо га Бо га
пре ко за ро бље нич ког ша то ра ду ва.

* Ло гор „Злат на ми ља” био је аме рич ки ло гор за за ро бље не ње мач ке вој
ни ке кра јем Дру гог свјет ског ра та, на де сној оба ли Рај не код Ре ма ге на. (Прев.)
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НУ ЖНИК

По врх смр дљи ве ја ме
па пир пун кр ви, ури на,
чу чим док око ло зу ји
рој сјак та вих му ве ти на,

гле дам по шу мље ну оба лу,
на су ка ни ча мац, ба ште.
По тру ле жно ме му љу
ска ме ње на гов на пљу ште.

Лу до ми ухом од јек ну
сти хо ви Хел дер ли на.
Обла ци се, сње жно чи сти,
огле да ју сред ури на.

„А сад иди и по здра ви
ми ли је пу Га ро ну –”*

Обла ци пло ве да ље
под но га ма ко је кло ну. 

* Сти хо ви из Хел дер ли но ве пје сме „Спо мен”. (Прев.)
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ЗА РО БЉЕ НИ ЦИ У НО ЋИ

Сун це ис пе че гли ну у ка мен 
ко ји ми ле ђа при ти ска, ту че.
У ша тор ском кри лу сјај звје здан
ту жно и лу до кон ту ре ву че.

Про бу ди ме вла сти то хр ка ње.
Ко би код ме не? Пе нис се тр за. 
Хлад но ћа при те же плат не ни кров.
Свр беж ми бу ти не ис кр за.

Ми сли тра па вом ста зом кре ну
зле ху де као ја и са шта ком.
На бо дљи ка вој жи ци за ста ну
и вра те ми се ту по, по ла ко.



232

ТРУП НО ВЈЕ ЖБА ЛИ ШТЕ

Дру га чи ја је сен
на мо чвар ној ви со рав ни.
Из над ври је ска се жу те
шу ме у бо ја ма слам ним.

По ле гла сла ма у бра зди
к ме ни се ус пи ње,
на ни ша ну ми при јет ња
вре ба ју ће са мо ти ње.

Без вје тра и пти ца
у не по јам ном зра ку,
те шко се шћу ћу ри ти
на ши бљу у тр ња ку.

Ори ли се је ка пуц ња,
пре ма шу ми от хо ди;
ни кад ви ше на стре ли шту
ср це је се ни не зго дих.

Од смре ки не ли смо ле
слу чај ис тка сје на,
да хом из уста што на гри за
пу шка је об ло же на.

Њи шу ми се у па ду му кло
ко ри је ње и под зе мље.
Мје ху ре у ба ри из го не
да хо ви зе мље.
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ЗА БА ЧЕ НИ СА ЛА ШИ

Ко ко ши и пат ке из га цат во ле
са лаш у зе лен ка сто бла ти ште.
Се ља ци се у ку ћи мо ле.
Зид ни укра си кру не се, ни ште.

Ме ан дар се дном до ли не ви је
сво јим зе ле ним ли ва да ма.
Па шњак Алек сан дра кри је,
Це за ри су у ко при ва ма.

И та мо гдје па у ци тка ју,
вуч јак про сја ке ла јућ оме та,
на ре пи шту жи ва оста ју 
ве ли ка име на сви је та.

У по дру му па цо ви зви жду ћу,
стих у леп тир ској леб ди свје тло сти,
бр же се свјет ски со ко ви кре ћу,
дим се ди же ко пје сма стра сти.
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ЗИМ СКА МИ НИ ЈА ТУ РА

Над бреж јем с де цем бар ским зе ле ни лом,
с про тег ну том то по лом ко са спо ме ни ком.
Вра не упи су ју не мар ним кри лом
пи смо у не бо ко је не по зна је ни ко.

Вла жан зрак гла со ве и зна ко ве кри је:
ви сок на пон звец ка ко цвр чак при цвр ча њу,
гљи ве ру бом шу ме из бли је де у пих ти је,
гни је здо дро зда про па да у жбу њу,

њи ва ле жи у ре до ви ма што ти тра ју,
у ле ду на ло кви ца ма си јев ну пу ко ти не.
Бре ме ни ти сни је гом, обла ци оста ју
из над ал фа бе та гор чи не.



235

НОЋ У КА САР НИ

Но ћи ко ка тран там на, сну отво ре них ка па ка.
Ход ни ци ма од зва ња ју пот ко ва не чи зме од ко же
и у жа ло сним ср ча ним ко мо ра ма са мот ња ка
гдје ко ман де се и ту ге бе сми сле но мно же,

гдје ми рис зно ја и не про зра че них шкри ња
над тки вом осје ћа ња као с пли је сни ра сте.
Но ћи ко сан там на, ох, от кри ће тво јих ду би на
гдје оне ко ји ћу те кап ци ма сво јим за стреш.

Пре вео с не мач ког 
Сте ван Тон тић




