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КАРЛ КРО ЛО

ЗЕ МЉА У СУД НИ ЦИ

ЊЕ МАЧ КОЈ

Гдје си сад? У зим ску сту ден сур ва на,
С ру ше ви на ма се у ни шта од не се,
Аве ти, на гро бљи ма си на ста ње на,
Стра но стра ши ло, с пе пе лом врх ко се.

С ко сти ма пу ним ва зду ха, цр ним вје тром
У очи ма, по глед још на ме ни по чи не;
Ду бље но икад при па да ју би ћу твом.
Пу не звје зда ног зна ме ња што чу да чи не.

Ти међ мр тви ма, ко ји у шу ту опру же ни
У прах се рас ту ра ју што увис се ди же,
Ко ро вом бреж ја по ла ко пре кри ве ни,
Рас пр сли град, у ко ји про паст сти же.

Ми рис спа ље но га ме са осло ба ђа те.
Ле тиш, Ери ни је те са со бом шче па ле,
Вла жна хр па рби на, сли је па уз тле!
А во де те, по плав не, до го ла ис пра ле.

Не по сто јиш ви ше: у ја ме оду ва на
Од ду го трај не ки ше, ко ју шут ња пи је,
Као што ду хом на ди ла зи мје ста там на,
Не злоб на сјен што сад ми до ма ху је!
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Зи јаш у остат ку ку ћа, ру пи од гра на те,
И чу чиш ру бом кра те ра, обез гла вље на,
Ого ље на још, у кр па ма што се кла те,
Ко јим за ва ра ваш, по знах те истог тре на.

Уга ну та бо ле шћу, згр ну та уз бла то
И гр до бу из ко јих жи вот оде – и крај!
Пу сти сну и бли је да дјеч ја стра хо то,
По сљед ње уто чи ште: ти ме про гу тај!
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ЗЕ МЉА У СУД НИ ЦИ

Ја сам та зе мља што оста без на де,
С гроб ним кр сто ви ма крај сва ког пу та
И кó сим у тра ви ко ја же тву кра де,
С кр вљу тла ис па ри, тро ма и мут на.

У гра до ви ма ми сун це ви си пра во,
Ко чир на ко ји се рој му ва об ру ши. 
Ја сам бу њи ште, гдје па цов пи ска во
Зви жди од гла ди и са мо бу ба бу ши.

Ја сам та зе мља над ко јом се пла че,
За о ста нем као гор ка со у оку,
Ле жим под мре жом ко ју не бо ву че,
И ла га но па дам у ћут њу ду бо ку.

У мо јој се шу ми с кри ком осло бо де
Ста ри ду си. И др ва се ти хо пу ше,
С мје се ца сли је пе ма ђи је до хо де.
Ле пр ша ју пти це из гор је ле гу ше;

И про му клим то ном пи је тла од ли ма,
Гла со ви им бје же ка иви ци да на,
Обла ци ма ко ји при је те отро ви ма.
Про кле та сам и зе мља вам пи ра зна на.

Ја сам та зе мља што у суд ни ци сто ји
И ја свим зе мља ма пре су ђу јем са да.
С мо јим по ган лу ком, окре ни ма ко ји,
Зва ће ме у свје тлост што по сљед ња па да,

У свје тлост оно стра ну, ка ко не трем на 
На ме ни по чи не и увис ме ди же:
Та под му ка ма зе мља обо ре на,
Зе мља мр твих, гле даш, су за су зу сти же.
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ОТАЏ БИ НА

I

Ле де но остр во! И вје тар пук не као
Кад вра та уда ре. Очи мо рам, сред та ме,
Ис пру жит на при јед у бој, бор бу ан ђе ла,
Ис пру жит, обле и га ра ве, ко дви је ја ме.

И по гле да ти на те бе. Ти пак плу таш по ред,
У Хе ра кли то вој ри је ци, већ за бо ра вље на.
На ду та ко цр на олу пи на у ноћ ном ко ра лу
Вó да, ко је при је те да бу деш про гу та на.

Ти, да ле ки Ти бе те, из гу бљен у ниг ди ни!
При сту паш ми слич но мра зу пот ко жно ме.
Ви чем за то бом ти хо из сво је гро зни це:
Зга сла зе мљо, ни кла у гр мљу вје тре но ме.

Ти пло де из по но ћи, ко ји се бе опи су је
У пра зни ни, ис под кр за ве не бе ске лу ке,
При зи вам бол не ја у ке у мар шев ску му зи ку
Ди вље не сре ће, у ко ме ша ње све му ке.

Те гоб но из др жа вам у жи ци од бо ло ва,
Ко ја ми се по ла ко кроз гру ди на пи ње.
Ка ко ме за жа риш из угље ни са ног по гле да
– Ти, Рај ху, из гу бље ни ји од Зе мље Ог ње не.

Из ве жен зви је зда ма и ту ђим мје се цом –
Ус пи ње ми се уз дах уз гр ло без гла сно.
Сје дим и ту гу јем, ослу шку јем ве не
Што шýме кр вљу и тво јим ста рим сми слом.

II

Ти за дах си ку жан, зу би ти све жу ћи,
И ба цаш се на ме не и по кри ваш ме.
Мје сец ми раз би јаш, да виш зи је ва ју ћи,
Што из у мих у слат ком ми ру фла ут ско ме.

Ја кли зим у ноћ на тво јој цр ној кр ви,
Огра ђе не про шћем др жим удо ве сво је,
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Ти кву ло ба ње ус пра вље ну у вре ви,
У за ди ха но сти бит ке сје но ви те бо је,

Што не чуј но тра је сред авет но га тла,
На ле ши ни ко ју си ти ис пру жи ла,
Мр твом пред је лу од уч ку ра до гр ла;
И крик – сво јим си кри ци ма за ра зи ла:

Ти, отаџ би но па са без го спо да ра,
Што на тво је име ко на мје сец ла ју,
Сва ки њу шка ли цом по ра на ма џа ра
И сли је по ти ти је ло цма чућ на гр ђу ју!

Бес ко ри стан леш, пре пу штен је гу ља ма
Ко је из бу ше кроз тки во пу те ве ла га не!
Ко облак по ган ви дим те међ иш че зли ма.
Не из гу бље ну са оне не бе ске стра не,

Ву чеш се у Ни шта, у бе са но Ни кад ви ше.
Не ша пу ћеш у тра ви као од јек гла са,
Не по пут са зви је жђа што пре пла ви ше
Свје тло шћу, јер про шла би бр же од га са.
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О ЈЕД НОЈ ЗЕ МЉИ И О ДРУ ГОЈ

Не вје ру је се то, ру ке се гле да ју,
у огле да лу ли це сво је:
Ње мач ка на дру го ме кра ју
и ов дје – јер се у то не вје ру је –
ИЗ НАД СВЕ ГА то се зва ло. Та ри ма
без те жи не да нас се кли ма.
Ипак се све не ри му је! 

О јед ној зе мљи и о дру гој
зна се пре ма ло, пре мно го.
По зна њу и скит њи са мој
ни ко се ци ља ни је до мо го.
И ако га нај зад на ци ља ју –
Ње мач ка на дру гом кра ју
дру гу те жи ну до хва ти.
Из над све га се ру ке ра ња ва ју.
Не тре ба ри мо ва ти:
сем ако ће се не ста ти
у јед ној дру гој пје сми, у ко јој
се мир но го во ри о об је ма –
о дру гој и о јед ној
и ни од јед не стра ха не ма.
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НА ПУ ШТЕ НА ОБА ЛА

Ако се пра во осмо три,
сву да је бро до лом.
Пе тро ни је

Је дре ња ци и глас сми је ха
Што ко зла то бра да чу ва,
Про шли по пут ло шег да ха
Што из усне ду пље ду ва.

Ко на зи ду сјен ка ду га
Ко ја у прах креч раз је да,
Не рас твор љи ва оста ту га
Ко ја је од цр ног ме да.

Ви сећ на свје тлу, ми ри шу ћи
Вла жна ко свјеж из мет пти це,
На обра зи ма ци гле вру ћим
По пут ла ке смр ти су ђе ни це.

Мор на ри ко ји кар те ту ку
Са ми су сред сво га ме са.
Кроз отво ре не кап ке ву ку
Ду ван ски прах у тје ле са.

Њи ни но же ви ко је ба ца ше 
Пре ма пла вој за вје си но ћи,
На оштро ме се ис кр за ше
Вје тру вјеч но сти ко ји бди.

Пре вео с не мач ког 
Сте ван Тон тић




