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ОЛ ГА ФЈО ДО РОВ НА БЕР ГОЉЦ

ПЕСМЕОРАТУ

ДА НАС ЋУ РАЗ ГО ВА РА ТИ СА ТО БОМ

Фа ши сти ни су ус пе ли да за у зму Ле њин град.
За тво ри ли су га обру чем бло ка де.

Раз го ва ра ћу да нас с то бом,
При ја те љу, дру же ле њин град ски,
О све тло сти ко ја си ја над на ма,
на шем по след њем ослон цу.

При ја те љу, до па ли су нам гор ки да ни,
Пре те не са гле ди ве бе де,
Али ми ни смо за бо ра вље ни, ни смо са ми – 
И то је по бе да већ.

По гле дај – пу на ма те рин ске ту ге,
Иза дим не тут ња ве оп са де,
Не ски да уз бу ђе ни по глед зе мља
Са за штит ни ка Ле њин гра да.

Та ко је не ка да, от пра тив ши дру га у по ход,
У те жак и сла ван под виг,
Је ца ју ћи, гле да ла ве ко ви ма
Са град ских зи ди на Ја ро слав на.
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Мо ли ла је, да бар ве тар хи тро про не се глас,
До дру га кроз ди вљи ну и ви си не...
А пи сма ле те у Ле њин град са да,
Као у пе сми, на де се ти не хи ља да.

Кроз пла мен и ве тар ле те и ле те,
Њи хо ви ре до ви раз ли ве ни су за ма,
На сто је зи ка о јед ном го во ре:
„С ва ма смо, дру го ви, с ва ма!”

А ко ли ко по шиљ ки при сти же од ју тра
Ова мо, у ле њин град ске че твр ти!
Ка ко ми ри шу ру ка ви це и џем пе ри,
На за бо ра вље ни мир и сре ћу.

На ма је ави о не по сла ла до мо ви на
Да бу де мо још не у стра ши ви ји! – 
И чуј на је њи хо ва пе сма, гром ка и рит мич на,
И вид но је бли ста ње њи хо вих кри ла.

Дру же, по чуј, уста ни, осмех ни се,
И са иза зо вом све ту ре ци:
Ни смо са ми у бор би за овај град, –
И то је по бе да већ.

Хва ла. Хва ла, до мо ви но мо ја,
За сна жну по моћ и љу бав.
Хва ла за пи сма, за кри ла,
А хва ла и за ру ка ви це.

Хва ла ти за бри гу тво ју –
Она нам је дра жа од на гра де.
Њу не ће за бо ра ви ти у оп са ди, у бо ју
За штит ни ци Ле њин гра да.

Ми зна мо, до па ли су нам гор ки да ни,
Пре те не са гле ди ве бе де.
Али, до мо ви на је с на ма, ми ни смо са ми,
И на ша ће би ти по бе да.

[16. ок то бар 1941]
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ЖЕ ЉА

Ја одав но жи вим с овом на дом:
Вра ти ће се
Град Пу шкин на ма, –
Пе шке ћу кре ну ти пре ма ње му, као што су не кад
Хо до ча сни ци хи та ли све тим ме сти ма.

Не за бо ра вих да ле ки, да ле ки,
Баш као из ра та по вра так.
Пут к Пу шки ну, спа љен, жа ло стан,
Пут ка оно ме што се не мо же вра ти ти.

Ми ли дом са ко сим зе ле ним кро вом,
Крај ње га ли пе кит ња сте...
Ћер ка је мо ја жи ве ла ов де, Ири ша,
Бе ше ри ђа по пут ме не.

Се ћам се свих ста за, сва ког угла
У та јан стве ним пу шкин ским вр то ви ма:
С они ма, ко је до са да ни сам опла ка ла,
Че сто сам до ла зи ла ова мо.

Пе шке ћу по ћи у да ле ки Пу шкин
Од мах, чим са знам – да је вра ћен.
На цр ном ру бу пар ка
По кло ни ћу му се до зе мље.

Кла њам се све му што сам ов де во ле ла, –
Ср це, не ре ци збо гом, не за бо ра ви! – 
Кла њам се све му, што вра тих,
А три пут – они ма ко је вра ти ти не мо гу.

[31. де цем бар 1943]
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ПО БЕ ДА 
ДАН ПРЕ

За пам ти ове да не.
Ослу шни ма ло.

И тво ја ду ша осе ти ће у тај час:
Она је сти гла и ста ла на праг,
са мо што на вра та не по ку ца.

Сто ји на по де сту,
Там ном,
до бро зна ном,
У вој нич ком, по це па ном, си вом
Ша тор ском кри лу,
Кр ва ви зној не обри сав ши с ли ца.

Жу ри ла је к те би из ра та
Та ко бре ме ни тог,
Ре чи ма нео пи си вог.
Па она је зна ла: све че ти ри го ди не
Ти си је че као,
Ти си знао њен пут.

Ти си дао све што си мо гао, за ње ну од луч ност:
Сав жи вот свој,
Сву ду шу сво ју,
Ра дост,
Плач.

Ти у њу ни си по сум њао
У да ни ма стра да ња,
Не уз ди гав ши се за луд но ни у да ни ма успе ха.
Са истог тог по де ста
Че ти ри го ди не за ре дом ис пра ћао си
Оне – нај бо ље,
Оне, ко ји не освр ћу ћи се 
Кре ну ше ка ње ним бе смрт ним гра ни ца ма.
И ето је – она на твом пра гу.
Ди са ње за у ста вља и ћу ти.
За дан или два, још са свим ма ло,
За сат – до ћи ће и по ку ца ти.
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И тог тре на ме ло дич ним то ном
Пре сто нич ни сиг на ли ће се огла си ти.
По зна ти глас из го во ри ће:
„Па жња...” –
А по сле ће гру ну ти тру бе, и по ча сна паљ ба,
И по ку ља ће све тлост,
Ис пу ни ће тво ју со бу,
Слич на све тлу ду ге и зо ре,
Свом прав дом,
Свом ра до шћу све та
Тво је ће би ће оза ри ти.

За пам ти све.
Не ка за у век спо мен
До де та ља, до сит ни ца са чу ва
Све, са чим си жи вео,
Што си го во рио са при ја те љи ма,
Све што си про жи вља вао,
О че му си ми слио тих да на.
За пам ти чак и не бо и вре ме,
Све упи јај у се бе,
Све усли ши:
Па ти жи виш у про ле ћу те го ди не,
Ко ју ће на зва ти – Про ле ћем Зе мље.

За пам ти све! И у сва ко днев ним бри га ма
У све му нај чи сти ји од сјај опа жај,
Сто ји По бе да на твом пра гу.
Са мо што не уђе.
До че куј!

[3. мај 1945]

Пре ве ле с ру ског
Бог дан ка Жи ва но вић
Лу на Гра дин шћак




