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АЛЕК САН ДАР АЛЕК САН ДРО ВИЧ БЛОК 

Два на ест

1

Цр но ве че.
Бе ли снег.
Ве тар, ве тар –

Ни да кро чи чо век!
Ве тар, ве тар –

Ди љем бож’ jег свeта!

Ко ви тла ве тар
Сне га скут.

Под сне гом – за ле ђен пут.
Кли за во, с му ком се ми че,

Сва ки пе шак ту
Окли зне се – о jадниче!

С ку ће на ку ћу
За тег нут ка нап.
На ка на пу – пла кат:

„Сва власт Уста во твор но ме Ве ћу!”
Ста ри ца од ту ге да сви сне – пла че,
И ни ка ко дa схва ти шта зна чи,

И шта ће та кав пла кат,
Шта ће го ле мо плат но то?

Кол ’ко обоjака де ци из ре зат’,
А сва ко jе – и бос, и го…

Као ко ко шка, ста ри ца
Не ка ко се пре мет ну пре ко сме та.

– Jôj Мати За ступ ни це!
– Jôj бољ ше ви ци – смак све та!
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Ве тар биjе! 
Сте гла сту ден љу та!
На рас кр шћу буржуj криjе
Нос у краг ну од ка пу та.

А ово ко jе? – Дугă ко са
А гун ђа ис под но са:

– Издаjице зе мље своjе!
– Про па де Русиjа Свè та!

Си гур но пи сац то jе –
По è та…

А ено и мантиjа дуга –
По стра ни за сме том стру же…
За што те jе об у зе ла ту га,

По пе дру же?

Пам тиш ка ко иђа ше
Тр бу хом нà пред
И крст ка ко сиjаше
С тр бу ха на свет.

Го спо ђа обу кла астрàгāн
И ка другоj окре не се:
– И пла ка ле смо по ваздāн…

Окли зне се
И – трес! – опру жи се.

Аj, аj!
Ру ку даj!

Ве сео ве тар.
И љут, и рâт.
Ску то ве му шке та,
Пе ша ке ко си.
Це па, гу жва и но си
Ве ли ки пла кат:

„Сва власт Уста во твор но ме Ве ћу!”
И ре чи до но си:
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…И ми смо има ле Ве ће… 
…Ов де код ове ку ће…

…Раз мо три смо –
И од лу чи смо:

Jедном – де сет, сву̀ ноћ – два дес’ и пет…
…И ни ко ме да не да мо ма ње…

…На спа ва ње…

По зно ве че.
Пýсти ули ца.
Са мо се ву че
Згр бљен скит ни ца,

И ве тар фиjуче…

О jадниче!
При ђи ’амо –

Да се це ли ва мо…

Хле ба!
Шта jе пред на ма?

Про ђи са мо!

Цр но, цр но не бо.

Срџ ба, сет на срџ ба
У гру ди ма го ри…

Црна срџ ба, свêта срџ ба…

Дру же! Отво ри
Оба!

2

Пра ми ња снег, ве тар бе сни.
Два на ест љу ди на пред jезди.

Пу ша ка се цр ни ре мен,
Сву да – пла мен, пла мен, пла мен…
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Згу жван кач кет, ци гар у зу би ма, 
Ка ро кец са мо фа ли на ле ђи ма!

Сло бо да, сло бо да,
Ех, ех, без кр ста!

Тратата!

Хлад но jе, дру го ви, хлад но!

– У крч ми Каћ ка с Вањ ком пиjе…
– А у ча ра пи ке рен ке криjе!

– А Ва њу шка jе са да бо гат…
– Наш бе ше Вањ ка – а сад сол дат!

– Буржуjу, Вањ ка, куч кин соjу,
Де прô баj са мо – по љу би моjу!

Сло бо да, сло бо да,
Ех, ех, без кр ста!

Каћ ка с Вањ ком за у зе та –
Чи ме, чи ме за у зе та?…

Тратата!

Сву да – пла мен, пла мен, пла мен…
О ра ме ну – пу шке ре мен…

Држ’ ко рак ре во лу ци о ни!
Бу дан jе ду шман не у мор ни!

Држ’ пу шку, дру же, па се нè боj!
Опа ли по Русиjи Свè тоj –

По старинскоj,
Кровињарскоj,

По дежмекастоj!

Ех, ех, без кр ста!
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3

Кад по ђо ше на ши мом ци
Да цр ве ну слу же гар ду –
Да цр ве ну слу же гар ду –
Да из гу бе гла ву млâду!

Ох ти, гор ка ту го,
Суд би но слат ка!
По це па ни гу њу,
Пу шко швап ска!

И у инат свих буржуjа
Свет ски по жар распируj,
Свет ски по жар у кр̀ ви –

Го спо ди, бла го сло ви!

4

Ви тла снег, кочиjаш ви че,
Вањ ка с Каћ ком про ми че –
С’ jа ’лек трич ка сиjалица

С ру ку ни ца…
Еj, еj, чуваj!

С уни фор мом сол дат ском
И са фа цом глу пач ком,
Вр ти, вр ти цр ни брк,

Па га увр ће,
Па се раз ме ће…

Ви ди Вањ ке – пле ћат ли jе!
Ви ди Вањ ке – ре чит ли jе!

Каћ ку ћур ку обгрљуjе,
Залуђуjе…
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За ту ре но ли це љу би, 
К’о би сер се бе ле зу би…

Ах ти Каћка, ах ти мачка,
Њу шки це пу нач ка…

5

На вра ту ти, Каћа,
Ожи љак од но жа.
Под доjком ти, Каћа,
’Гре бо ти на свежă.

Ех, ех, за пле ши!
Но ге сво је по ка жи!

У чип ка ма ше та ла –
Шетаj, шетаj, не ка!
С офи цир ’ма спа ва ла –
Спаваj, спаваj, не ка!

Ех, ех, не ка ва ра!
Ври сну ср це из не да ра!

Пам тиш, Каћа, офи ци ра –
Не ума че он од но жа…
Зар не пам тиш, ве тро пи ра?
Ил’ се ћа ња ни су свежă?

Ех, ех, се ти ме се,
У по сте љу вра ти ми се!

С ка ма шна ма хо да ла,
Чо ко ла ду во ле ла.
С jункер’ма се во да ла –
Са сол дат ’ма по че ла?

Ех, ех, па згре ши!
Би ће лак ше на ду ши!
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6

…Опет кочиjаш га ло пом jури,
Ви че, ур ла, ка на ма жу ри…

Стоj, стоj! Андрjуха, при ско чи!
Пе тру ха, по за ди за ско чи!...

Трахта ра рахта хта хта хта х!
До не ба ви тла сне жни прах!...

Збри са кочиjаш – и Вањ ка с њим…
Jош jедаред! Де пáли сви!...

Трахта ра рах! Упам ти, га де,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ка ко се ту ђа цу ра кра де!...

Уте че, ху љо! Не ка, не ка,
Об ра чун су тра те бе че ка!

А где jе Каћ ка? – Мр тва спа ва!
Про стре ље на мет ком гла ва!

И шта сад, Каћ ка? – Ни гугу…
На сне гу, стр ви но, лè жи ту!...

Држ’ ко рак ре во лу ци о ни!
Бу дан jе ду шман не у мор ни!

7

Опет иде два на ест њих,
О ра ме ну – пу шка сви ма,
Уби ца са мо, ис пред свих,
К’о креч бле до ли це има…

Кра че бр же и све бр же,
Ма ра ма на вра ту ви ри.
Куд га ђа во у то вр же –
И ни ка ко да се сми ри…
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– Што си, дру же, не ве сео? 
– Што ли си се ска ме нио?
– Што си нос бре обе сио,
Ил’ си Каћ ку по жа лио?

– Оj друго ви ро ђе ни,
Ту сам цу ру во лео…
Но ћи црне пиjане
С том сам цу ром во дио…

– Због сме ло сти ока ње на,
Ока ње на пла ме на,
И због мла де жа цр ве на
Ис под де сног ра ме на,
У же сти ни убих же ну,
Убих ср ца ка ме на… ах!

– Ћу ти, рђо, вер глаш са мо,
Зар си, Пећ ка, жен ско, што ли?
– Хо ћеш ду шу ту пред на ма
Да отво риш? Па из во ли!
– На др жа ње па зи са мо!
– Др жи се бе у кон тро ли!

– Ниjе са да та кво вре ме
Да те ма зи мо пред боj!
Jош те же нас че ка бре ме,
Те же, дра ги дру же моj!

И Пе тру ха успо ра ва
Ужур ба ни ко рак своj…

Гла ву го ре забацуjе,
Опет се осмехуjе…

Ех, ех!
Па за ба ва ниjе грех!

Затвараjте спра то ве,
Пљач ка ња се го то ве!

Отвараjте биртиjе –
Си ро ти ња лумпуjе!
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8

Ех ти, ту го го ле ма!
Ча мо ти њо без мер на,
Че мер на!

Ух што ћу да вре ме
Про ве дем, про ве дем…

Ух што ћу да те ме
По че шем, по че шем…

Ух што ћу се мен ке
Дà jедем, дà jедем…

Ух што ћу да но жем
Оже жем, оже жем!...

Бе жи ми с очиjу, буржуjу!
Ис пи ћу ти крв цу
За љу бов цу,
За цр но о ку…

Упо кој, го спо ди, ду шу ра би тво је ја…

Ча мо ти ња!

9

Не чуjе се град ска бу ка,
Над нев ском ку лом – ти ши на,
Не пре ти ви ше жан дар ска ру ка –
Лумпуjте, мом ци, без ви на!

На рас кр шћу буржуj стоjи,
У краг ну jе нос са крио.
За њим згр чен у дла ку своjу
Пас шу га ви реп под вио.



935

И стоjи буржуj к’о пас глад ни, 
Као пи та ње нем и слеп.
И ста ри свет, бес кућ ник jадни,
Иза ње га под вио реп.

10

Ме ћа ва све љу ће бри ше,
Оj мèћа во опа ка!

Не ви ди се, дру же, ви ше
Ни на че тир’ ко ра ка!

Као дим се снег из ви,
Као стуб се снег над ви…

– Jôj мè ћа ве, Бо же спа си!
– Ћу ти, Пећ ка, не вараj се!
Од ка ква те спа си зла
Ико на од зла та сва?
Ни си све стан, и за це ло,
Мућ ни гла вом, ми сли зре ло –
Ру ке кр вљу оку па ли
Због Каћ ки не љу ба ви?
– Држ’ ко рак ре во лу ци о ни!
Бу дан jе ду шман не у мор ни!

На пред, у строj, у строj,
Рад ни че моj!

11

…Свих два на ест на пред грê,
Бо гу се не мо ле.
Спрем ни на све,
Ни шта не жа ле…
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Че лик њи хо вих пу ша ка 
На не ви дљи ве ду шма не…
Дуж опу сте лих со ка ка,
Ме ћа ва ни да су ста не…
Кроз сме то ве ни ко ра ка –
А да чи зма не оста не…

Барjак бук ти
Цр ве ни.

Ко рак тут њи
Про дор ни.

Гле бŷде се
Ду шма ни…

Ме ћа ва сне гом за си па очи
Да на и но ћи
Без броj!…

На пред, у строj, у строj,
Рад ни че моj!

12

…На пред иду моћ ним ко ра ком…
– Êj, иза ђи! Ко jе та мо?
На пред с цр ве ним барjаком
Раз бе снео се ве тар са мо…

Ис пред њих – смет jе хлад ни.
– Ко jе у сме ту – иза ђи!...
Са мо убо ги пас глад ни
Хра мље не мо ћан по за ди…

– От ка чи се, псу кра ста ви,
Убо шћу те баjонéтом!
Ста ри све те, псу шу га ви,
Не ста ни пред но вим свéтом!...
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…Зу бе ке зи – к’о вук гла дан – 
Реп под вио – не од сту па –
Пас сав хла дан – пас сав jадан…
– Од ’зо ви се, ко то сту па?

– Ко то ма ше цр ве ним барjаком?
– Погледаjте, ка кав мрак!
– Ко то бе жи жур ним ко ра ком,
Иза ку ћа криjе траг?

– На ћи ћу те, немоj се кри ти,
Предаj ми се, бо ље, сам!
– Еj ти дру же, зло ће би ти,
Даj иза ђи ил’ пу цам!

Трахтахтах! – И са мо эхом
Од ’зи ва се ку ћа мрак…
Ме ћа ва са мо ду гим сме хом
Ру га се кроз сне жни прах…

Трахтахтах!
Трахтахтах!

…Иду та ко моћ ним ко ра ком –
От по за ди – глад ни пас,

На пред – с кр ва вим барjаком,
Од ме ћа ве не ви дљив,
Од ме та ка не ран љив,

Не жним хо дом над бур ним,
Сне жним пра хом би сер ним,

Уз ру жа бе лих ве нац чист –
Ис пред свих – Исус Христ.

Jануар 1918.

Пре вео/пре пе вао:
Рад ми ло Мароjевић
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НапомеНе

1. Уста во твор на Скуп шти на (р. Уч ре ди тельно е Со бра ние) 
– иза бра на је на оп  штим из бо ри ма у но вем бру 1917. го ди не. Ве ћи ну 
у њи ма су има ли есе ри (пар ти ја со  ци ја ли ста ре во лу ци о не ра), док је 
бољ ше ви ци ма при па ла све га че твр ти на ме ста. Ус та во твор на Скуп
шти на је отво ре на 5. ја ну а ра 1918. го ди не, али је у но ћи из ме ђу 5. и 
6. ја ну а ра рас те ра на од стра не бољ ше ви ка, анар хи ста и пла ће ни ка 
из при бал тич ких зе ма ља. Блок је по чео да пи ше по е му два да на 
ка сни је.

Па ро ла есе ра и њи хо вих при ста ли ца би ла је: „Вся власть Уч
ре ди тель но му Со бра нию!”, а за ме ње на је бољ ше вич ком па ро лом 
„Вся власть Со ве там!”.

2. Ка ро кец (р. буб новый туз) – знак у об ли ку ром ба од цр ве ног 
што фа ко ји је ли чио на ке ца (аса) игра ју ћих ка ра та; при ши вао се на 
ле ђа и гру ди пр слу ка ро би ја ша ка ко би, у слу ча ју бек ства, пра ти о ци 
мо гли да их на ни ша не. 

Ке рен ке (р. ке рен ки) – па пир ни но вац ко ји је еми то ва ла При
вре ме на вла да Ке рен ског од ав гу ста 1917. го ди не; у ја ну а ру 1918. био 
је уве ли ко обез вре ђен ин фла ци јом.

3. Обој ци (р. портянки) – пра вље ни су од плат на та ко да се 
њи ма уви је но га до члан ка.

Ка ма шне (р. ге тры) – на зув ци, до ко ле ни це ко је не об у хва та ју 
сто па ло; у Цр ној Го ри тај део обу ће звао се ге те, а но си ли су их му
шкар ци.

4. Исус – пре де кре та бољ ше викâ о ре фор ми азбу ке и ор то гра
фи је од де цем бра 1917 (по твр ђе ног де кре том од де цем бра 1918) пр ва 
ком по нен та Спа си те ље вог име на пи са ла се с два и, пр во је би ло 
(вер зал но) де се те рич ко І, а дру го осме рич ко и, да кле: Іисусъ, док 
су ста ро вер ци пи са ли јед но И. Блок та ко пи ше ка ко би оства рио 
рит ми ку тро хе ја (ру ски: хо рей).

Хри стос – у ру ском књи жев ном је зи ку, пре ма адап ти ра ном 
аку за ти ву Хри ста (и оста лим за ви сним па де жи ма), у но ми на ти ву 
се ко ри сти не адап ти ра ни об лик, са за вр шет ком ос, као у грч ком. 
Ср би, као ста ри хри шћан ски на род, и у но ми на ти ву ко ри сте адап
ти ра ни лик Христ, тј. ни је оба ве зан књи шки об лик Хри стос.




