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европскА књижевност

Филипо Томазо маринеТи
(1876–1944)

мАнифест футуризмА

1. Хо ће мо да пе ва мо о љу ба ви пре ма опа сно сти, енер ги ји и ужур ба-
но сти.

2. основ ни еле мен ти на ше по е ти ке би ће хра брост, др скост и по-
буна.

3. Књи жев ност је до са да ве ли ча ла за ми шље ну не по крет ност, ек ста-
зу и дре меж. Ми хо ће мо да уз диг не мо агре си ју, гро зни ча ву не са ни цу, 
уси ље ни марш, ри зич ни скок, пље сак и удар пе сни це.

4. об ја вљу је мо да су ди во те све та обо га ће не но вом ле по том: ле по-
том бр зи не. тр кач ки ауто мо бил са ха у бом укра ше ном ве ли ким це ви ма 
на лик на зми је са екс пло зив ним да хом… једно ур ла ју ће мо тор но во зи-
ло ко је као да се по кре ће ва тром из ми тра ље за, леп ше је од по бе де код 
са мо тра ки ја1.

5. Хо ће мо да пе ва мо чо ве ку за во ла ном, иде ал ној осо ви ни це ле зе м-
ље, док она ју ри сво јом ор би том.

6. Пе сник мо ра ис пу ни ти се бе то пло том, гла му ром и ге ни јал но шћу 
да би по ја чао жар при мор ди јал них еле ме на та.

7. Ле по та по сто ји са мо у бор би. Не ма ре мек-де ла чи ји ка рак тер ни-
је агре си ван. По е зи ја мо ра да пред ста вља на сил ни об ра чун са не по зна-
тим си ла ма, при мо ра ва ју ћи их да се пот чи не чо ве ку.

8. На ла зи мо се на крај њем рту ве ко ва! Ка ква је да нас ко рист од гле да-
ња у про шлост ка да мо ра мо отво ри ти ми сте ри о зне кап ке не мо гу ћег? 
Вре ме и Про стор умр ли су ју че. Већ са да жи ви мо у ап со лут ном, јер већ 
смо ство ри ли веч ну, све при сут ну бр зи ну.

9. Хо ће мо да сла ви мо рат – је ди ни лек за свет, – ми ли та ри зам, па-
три о ти зам, де струк тив не чи но ве анар хи ста, див не смр то но сне иде је и 
пре зир пре ма же на ма.

10. Хо ће мо да уни шти мо му зе је и би бли о те ке, да се су прот ста ви мо 
мо ра лу, фе ми ни зму и сва ком опор ту ни зму и ути ли та ри стич ком ку ка-
вич лу ку.

1 „Победа код самотракија” или „Ника са самотраке” – једна од најпознатијих 
скулптура античке грчке уметности.
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11. Пе ва ће мо о ве ли ким го ми ла ма за ве де ним ра дом, за до вољ ством и 
по бу ном; о ра зно бој ном и по ли фо ном та ла су ре во лу ци ја у са вре ме ним 
пре сто ни ца ма; о ноћ ним ви бра ци ја ма ар се на ла и ра ди о ни ца оба сја них 
на сил ним елек трич ним ме се ци ма; о про ждр љи вим же ле знич ким ста-
ни ца ма ко је гу та ју пур ња ју ће зми је; о фа бри ка ма ко је су за обла ке за-
ка че не ни ти ма ди ма ко ји ис пу шта ју; о мо сто ви ма ко ји су се, по пут гим-
на сти ча ра, пру жи ли пре ко ко ри та осун ча них ре ка; о аван ту ри стич ки 
на стро је ним пар ња ча ма ко је њу шка ју хо ри зонт; о ло ко мо ти ва ма ве ли-
ких гру ди ко је, по пут огром них че лич них ко ња са ви со ким дим ња ци ма 
уме сто узда, пућ ка ју по ши на ма; и о кли зе ћем ле ту аеро пла на чи ји про-
пе ле ри зву че као ле пе та ње бар ја ка и апла уз ен ту зи ја стич не пу бли ке. 

Об ја вљено у ли сту „Фи га ро” (Па риз), 1909.

Pre vod
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Ги јом апо ли нер
(1880–1918)

мост ми рА бо

ис под мо ста Ми ра бо те че се на  
и љу бав на ша  
Зар је све успо ме на  
Пат ња увек ра до шћу бе ше ис пра ће на 

Нек сат бије и ноћ кре не  
све одлази осим ме не 

Ли цем у ли це за ру ке се др же ћи  
сто ји мо док ис под  
Мо ста наших ру ку про ла зе ћи  
Вал те че умо ран од по гле да веч них 

Нек сат бије и ноћ кре не  
све одлази осим ме не 

Љу бав нам од ла зи с во дом што мр мо ри  
од ла зи љу бав  
о жи во те спо ри  
а на ша се на да раз бук та ва го ри 

Нек сат бије и ноћ кре не  
све одлази осим ме не 

Про ти чу да ни про ти чу вре ме на  
Про шлост је мр тва  
Љу бав нео жи вље на  
ис под мо ста Ми ра бо те че се на 

Нек сат бије и ноћ кре не  
све одлази осим ме не

ПреводНиколаБертолино
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Ле пА ри ђо ко сА

ево ме пред сви ма чо век сам пун ра зу ма 
Ко ји по зна је жи вот а о смр ти оно што жив чо век мо же да зна 
Ко ји је отр пео бо ло ве и ра до сти љу ба ви 
Ко ји је по не кад умео да на мет не сво је пој мо ве 
Ко ји зна не ко ли ко је зи ка 
Ко ји је упо знао рат у ар ти ље ри ји и пе ша ди ји 
ра њен у гла ву тре па ни ран под хло ро фор мом 
Ко ји је из гу био нај бо ље сво је при ја те ље у стра хо ви тој бор би 
о ста ром и но вом знам ко ли ко је дан чо век мо же о то ме да зна 
и не бри ну ћи се да нас због тог ра та 
Ме ђу на ма и за нас при ја те љи мо ји 
ја су дим ту ду гу кав гу тра ди ци је и ин вен ци је 
По рет ка и пу сто ло ви не 
Ви чи ја су уста са чи ње на на сли ку уста бо жи јих 
Уста ко ја су по ре дак сам 
Бу ди те ми ло срд ни ка да нас упо ре ђу је те 
са они ма ко ји бе ху са вр шен ство по рет ка 
Нас ко ји сву да тра га мо за пу сто ло ви ном 
 
Ми ни смо ва ши не при ја те љи 
Ми хо ће мо за се бе про стра на и нео бич на под руч ја 
Где се тај на рас цве та на ну ди оном ко хо ће да је бе ре 
има та мо но вих ва три бо ја ни ка да ви ђе них 
Хи ља ду не са мер љи вих сно хва ти ца 
Ко ји ма тре ба да ти ствар ност 
Ми хо ће мо да ис тра жи ва мо до бро ту огром ну зе мљу 
                                                                                             у ко јој све ћу ти 
а ту је и вре ме ко је се мо же прог на ти или при си ли ти 
                                                                                             на по вра так 
Ми лост за нас ко ји се веч но бо ри мо на гра ни ца ма 
Без гра нич ног и бу дућег 
Ми лост за на ше за блу де ми лост за на ше гре хо ве 
ево до ла зи ле то си ло ви то го ди шње до ба 
а мла дост мо ја мр тва је као и про ле ће 
о сун це то је вре ме жар ке раз бо ри то сти 
и ја че кам 
Да за у век пра тим об лик пле ме ни ти и бла ги 
Ко ји она узи ма да бих во лео са мо њу 
она има љуп ки вид 
јед не див не ри ђо ко се 
Као да је злат на ко са ње на 
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Ле па му ња за вре ме на 
или као пла мен што се ле лу ја 
На зре лој ру жи усред ру ја 
 
али смеј те се смеј те ми се 
Љу ди ода свуд на ро чи то све те ов да шњи 
јер то ли ко то га не смем да вам ка жем 
то ли ко то га што ми не би до зво ли ли да ка жем 
сми луј те се ме ни

ПреводНиколаБертолино
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Вла ди мир ма ја коВ ски
(1893–1930)

обЛАк у пАн тА Ло нА мА

Ви ми сли те бун ца ма ла ри ја?  
то је би ло,  
би ло у оде си.

„Доћ’ ћу у че ти ри”, ре кла је Ма ри ја.

осам.  
Де вет.  
Де сет.

ево и ве че  
у ноћ ну стра ву бе жи 
ве че де цем бар ско  
с про зо ра  
у ма гли. 

У ста рач ка ле ђа сме ју се и ржу  
кан де ла бри.

Ме не ви ше пре по зна ти не мо же:  
ја сам згр че на  
го ми ла  
жи ла. 
Шта та ква го ми ла по же ле ти мо же?  
а мно го хо ће та ква го ми ла. 

јер ви ше ни је ва жно  
ни то што сам од брон зе,  
ни то што ср це мо је –  
од гво жђа хлад ног –  
би је. 

Но ћу и чо век свој звек  
у не што жен ско, ме ко,  
же ли да са кри је. 
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и ја сâм,  
огро ман,  
на про зо ру са ви јен,  
рас та пам ста кло че лом од че ли ка.  
Да ли је то љу бав или ни је?  
и ка ква је –  
ма ла или ве ли ка?  
ода кле ве ли ка у та квом те лу:  
мо ра да је то ма ле на,  
не ка крот ка љу бав што се у стра ну ба ца  
од ауто мо бил ских си ре на  
и во ли зве кет пра по ра ца. 

опет и опет  
че кам,  
за бив ши ли це у ро ша во ли це ки ше.  
и већ ме је по пр ска ла дре ка  
град ске пли ме, све ви ше.

По ноћ, са но жем ког пру жа –  
до ђа во ла с њим! –  
до шла је,  
за кла ла. 
и као с па ња гла ва су жња,  
два на е ста ура је па ла. 

У ок ни ма су мор не ки шне ка пи,  
кре ве ље ћи се,  
на кр ца ле,  
к’о ур ла њем уста да су раз ја пи ле  
хи ме ре с па ри ске ка те дра ле.

Про кле та да си!  
и по це па уста ско ро крик.  
Зар ти је и то ма ло?

Чу јем:  
нерв,  
ти хо, као с кре ве та бо ле сник,  
по ди гао се.  
и, гле –  
у по чет ку је по шао  
је два.
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он да је ус та ла сан,  
ја сан,  
по тр чао.  
са да је са дру га два  
очај но игра ти стао.

Пао на пла фон спра ту ни же.  
Жив ци  
ве ли ки,  
ма ли,  
мно ги –  
по мам но ска чу  
и већ –  
гми жу.  
Жив ци па ли с но гу!

а ноћ се по со би гли би и око,  
оте за ло, ода тле ни ка ко да се ис пра ви.

од јед ном, вра та за цви ли ше, 
к’о да крч ма зуб на зуб  
не мо же да са ста ви.

Ушла си  
осор на, као „на!” – 
гу жва ју ћи ру ка ви це као лу да,  
и ре кла: „Да зна те, ја ћу да се удам.”

Па шта, удај те се.  
Ни шта ни је би ло.  
из др жа ћу.  
Гле дај те – ја сам спо ко јан 
к’о би ло по кој ни ка.

се ћа те се?  
Го во ри ли сте:  
„Џек Лон дон, но вац, љу бав, стра сти” –  
а ја ви дех са мо јед но:  
ви сте Ђо кон да,  
ко ју тре ба укра сти!  
и укра ли су је.  
опет ћу љу бав у те ре вен ка ма уту ћи,  
по ви је обр ва оза рив ши ва тром.  
Па шта!  
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По не кад и у из го ре лој ку ћи  
скит ни це на ђу дом!

иза зи ва те?  
„Ма ње но про сјак ко пе ја ка  
ви има те сма раг да без у мља.” 
се ти те се!  
Па ла је Пом пе ја  
од раз дра же ног Ве зу ва!

Хеј!  
Го спо до!  
Љу би те љи  
обе све ће ња,  
зло чин ста ва,  
по ко ља,  
да ли сте нај стра сни је  
ви де ли –  
ли це мо је  
ка да сам  
ја ап со лут но спо ко јан?

и осе ћам –  
„ја”  
за ме не је ма ло.  
Не ко се оти ма из утро бе мо је. 

Ха ло!  
Ко је?  
Ма ма?  
Ва шег си на не што див но бо ли!  
Ма ма!  
За па ље но му је и ср це и ве не.  
ре ци те се стра ма, Љу ди и ољи,  
он не ма ку да да се де не.

сва ка реч, 
чак и ша ла шту ра, 
ко ју из бљу ју ње го ве усне го ру ће 
из ле ће као го ла кур ва 
из за па ље не јав не ку ће.

Љу ди ми ри шу –  
пе че ња има!  
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сти гли су не ка кви  
бли ста ви!

Под шле мо ви ма 
ено! 
Не мо же се у чи зма ма! 
ре ци те ва тро га сци ма: 
да се не жни је ве ру по ср цу за па ље ном.

сам ћу, знај те! 
из бе чи ћу су зне као бу рад очи. 
о, ре бра ми, да се опе рем, дај те. 
ис ко чи ћу! ис ко чи ћу! ис ко чи ћу! ис ко чи ћу! 
сур ва ва се и пу ца. 
ис ко чи ти не ћеш из ср ца!

из пу ко ти не уса на 
на спа ље ном ли цу огу ље ном 
из ра ста пар че по љуп ца из го ре ла. 
Ма ма! 
Да пе вам не мо гу! 
ср ца мо га из га ра ка пе ла!

По цр не ле су фи гу ре ре чи и бро је ва 
из ло ба ње, 
к’о де ца из за па ље ног зда ња. 
та ко је страх, хва та јућ’ се 
за не бо, 
ди зао 
го ру ће ру ке „Лу зи та ни је”. 
Пре ма го ми ли 
што у ти ши ни ста но ва дрх ти 
сто о ки с при ста ни шта ди же се сјај. 
Кри че по след њи – 
бар ти! 
је цај, да го рим, ве ко ви ма дај!

ПреводБораЋосић
Објашњења

ла кеј – уни фор ми сан слу га; со фа – ка на бе, клу па крај зи да у со би на ко јој се се ди 
и спа ва; кан де ла бр – бо га то укра шен, ви сок свећ њак у ви ду сту ба; Џек Лон дон (1876–
1916) – аме рич ки пи сац, при по ве дач и ро ман си јер; Ђо кон да – Мо на Ли за Ђо кон да – чу-
ве на сли ка ита ли јан ског сли ка ра Ле о нар да да Вин чи ја; „Лу зи та ни ја” – ов де ве ли ки ен-
гле ски брод, ко ји су Нем ци по то пи ли на по чет ку Пр вог свет ског ра та (1915) и том се 
при ли ком уда ви ло 1134 ли ца.
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рај нер ма ри ја рил ке
(1875-1926)

Је се њи дАн

Го спо де, час је. На тра ја се ле то. 
За сен чи сун ча ни ке, раз о бру чи 
ве тар да по љем је се њим за ху чи.

По след њем пло ду зре ње за по ве ди; 
још два-три да на ју жни ја му дај, 
уса вр ше њу на гнај га, на це ди 
по след њу сласт у те шког ви на сјај.

Ко дом сад не ма, тај га сте ћи не ће. 
Ко сам је са да, ду го сам ће би ти, 
чи та ће, пи сма пи са ти и бди ти, 
и не мир но ће гле да ти др ве ће 
ка да се ли шће ста не зра ком ви ти.

со не ти ор фе Ју

са мо ко се кроз 
Хад гла сио ли ром, 
сме хва ле бес крај не 
склад да про спе ши ром.

са мо ко хлеб је и со 
с мр тви ма јео, 
чу ва ће спо мен 
на то к’о би ћа део.

Нек’ во дом од раз тре пе ри 
му тан за нас: 
ти чу вај сли ке траг.

тек у дво стру кој сфе ри 
по ста је сва ки глас 
ве чан и благ.

ПреводБранимирЖивојиновић
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Тин Ује Вић
(1981–1955)

свА ки дА шњА ЈА ди ков кА

Ка ко је те шко би ти слаб, 
ка ко је те шко би ти сам, 
и би ти стар, а би ти млад !

и би ти слаб, и не мо ћан, 
и сам без игдје ико га, 
и не ми ран, и оча јан.

и га зи ти по це ста ма, 
и би ти га жен у бла ту, 
без сја ја зви је зде на не бу.

Без сја ја зви је зде уде са 
што си ја ше над ко ли јев ком 
са ду га ма и вар ка ма.

– о Бо же, Бо же, сје ти се 
свих обе ћа ња бли ста вих 
што си их ме ни за дао.

о Бо же, Бо же, сје ти се 
и љу ба ви, и по бје де 
и ло во ра и да ро ва.

и знај да син твој пу ту је 
до ли ном сви је та ту роб ном 
по тр њу и по ка ме њу,

од не ми ла до не дра га, 
и но ге су му кр ва ве, 
и ср це му је ра ње но.

и ко сти су му умор не, 
и ду ша му је жа ло сна, 
и он је сам и за пу штен.

и не ма се стре ни бра та, 
и не ма оца ни мај ке, 
и не ма дра ге ни дру га.
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и не ма ни гдје ни ко га 
до игле дра ча у ср цу 
и пла ме на на ру ка ма.

и сам и сам цат пу ту је 
под за тво ре ном пла ве ти, 
пред за мра че ном пу чи ном,

и ко му да се по ту жи? 
та ње га ни тко не слу ша, 
ни бра ћа ко ја лу та ју.

о Бо же, же же тво ја ри јеч 
и ти је сно јој је у гр лу, 
и жељ на је да за ва пи.

та бе сје да је ло ма ча 
и ду жан сам је вик ну ти, 
или ћу глав њом пла ну ти.

Па нек сам кри јес на бр ди ма, 
па нек сам дах у пла ме ну, 
кад ни сам крик са кро во ва!

о Бо же, тек да до вр ши 
пе чал но ово лу та ње 
под сво дом ко ји не чу је.

јер ме ни тре ба моћ на ри јеч, 
јер ме ни тре ба од го вор, 
и љу бав, или све та смрт.

Го рак је ви је нац пе ли на, 
мра чан је ка леж отро ва, 
ја ва пим жар ки илин штак.

јер ми је муч но би ти слаб, 
јер ми је муч но би ти сам 
(ка да бих мо гао би ти јак,

ка да бих мо гао би ти драг), 
но муч но је, нај муч ни је 
би ти већ стар, а та ко млад!
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То мас ман
(1875–1955)

то нио кре гер

(…)

та да се још јед ном оба зре за њи ма, за Хан сом и ин ге бор гом, па оде, 
на пу сти ве ран ду и игран ку, и по пе се у сво ју со бу.

Био је опи јен свет ко ви ном у ко јој ни је имао уде ла, и умо ран од љу-
бо мо ре. Као не гда, би ло је са свим као не гда! За жа ре на ли ца ста јао је 
он на там ном ме сту, па те ћи ра ди вас, ви пла ви, жи ви, срећ ни, па је по-
сле оти шао уса мљен. тре ба ло би да са да не ко до ђе! тре ба ло би да до ђе 
ин ге бор га, тре ба ло би да при ме ти да је оти шао, тре ба ло би да по ђе за 
њим кра дом, да му ста ви ру ку на ра ме и да му ка же: Хо ди к на ма уну тра! 
Бу ди ра до стан! ја те во лим!… али она ни ка ко ни је до ла зи ла. та кве се 
ства ри не де ша ва ју. Да, са свим је та ко као та да, и он је сре ћан као та да. 
јер ње го во ср це жи ви. а че га је би ло за све то вре ме у ко јем је по стао 
оно што је са да? – Уко че но сти; пу сто ши; ле да; и ду ха! и умет но сти!…

он се сву као, ле гао и уга сио све тлост. Шап тао је два име на у сво је 
уз гла вље, то не ко ли ко чед них, се вер них сло го ва, ко ји су за њ озна ча-
ва ли ње гов пра ви и пр во бит ни на чин љу ба ви, пат ње и сре ће, жи вот, 
при про сто и ср дач но осе ћа ње, за ви чај. освр нуо се на го ди не од та да до 
да на шњег да на. По ми шљао је на раз у зда не пу сто ло ви не чу ла, жи ва ца 
и ми сли ко је је про жи вео, ви део је се бе раз ри ве на иро ни јом и ду хом, 
опу сте ла и уко че на са зна њем, упо ла ис тро ше на гро зни ца ма и сту де ни-
ма ства ра ња, ви део је се бе где без ослон ца и не спо кој не са ве сти лу та 
из ме ђу не из гла ди вих крај но сти, из ме ђу све ти тељ ства и по жу де, пре фи-
њен, оси ро ма шио, за мо рен хлад ним и ве штач ки ода бра ним за но си ма, 
за блу део, опу сто шен, из му чен, бо ле стан – и је цао је од ка ја ња и че жње 
за ста рим за ви ча јем.

око ње га је би ло ти хо и там но. али од о здо, при гу шен и њи ха ју ћи, до-
пи рао је до ње га слат ки, три ви јал ни трај ни такт жи во та.

*

то нио Кре гер се ђа ше на се ве ру и пи са ше Ли за ве ти ива нов ној, сво јој 
при ја те љи ци, као што јој је и обе ћао:

„Дра га Ли за ве та, та мо до ле у ар ка ди ји ку да ћу се и ја уско ро вра ти-
ти”, пи сао је он. „ево, да кле, не што као пи смо, али сва ка ко ће вас раз о ча-
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ра ти јер ми слим да га пи шем не ка ко са оп штег гле ди шта. то не зна чи 
да не бих имао шта да при чам, да ни сам, на свој на чин, до жи вео по не-
што. До ма, у мом род ном гра ду, хте ли су ме чак ухап си ти… али о ово ме 
ће те чу ти усме но. ја имам са да да на ка да ми је ми ли је да на до бар на-
чин ка жем по не што оп ште уме сто да при чам при че.

Зна те ли још, Ли за ве та, да сте ме јед ном на зва ли гра ђа ни ном, за лу-
та лим гра ђа ни ном? На зва ли сте ме та ко у јед но ме ча су кад су ме за ве ле 
дру ге ис по ве сти ко је су ми се пре то га ома кле, па сам вам при знао сво ју 
љу бав пре ма оно ме што ја зо вем жи во том; и ја се пи там да ли сте зна ли 
ко ли ко сте ти ме по го ди ли исти ну, ко ли ко су мо је гра ђан ство и мо ја љу-
бав пре ма жи во ту јед но исто. ово ми је пу то ва ње да ло по во да да о то ме 
раз ми шљам…

Мој отац, то зна те, био је се вер ни тем пе ра мент: кон тем пла ти ван, те-
ме љит, ис пра ван из пу ри тан ства, и склон се ти; мо ја мај ка је има ла нео-
д ре ђе но ег зо тич ну крв, би ла је ле па, чул на, на ив на, у исти мах не мар на 
и стра сна, и на гон ски ла ба ва. Ван сва ке је сум ње да  је то би ла ме ша ви на 
ко ја је у се би са др жа ва ла ван ред не мо гућ но сти – и ван ред не опа сно сти. 
а про и за шло је из ње ово: гра ђа нин ко ји је за лу тао у умет ност, бо ем ко-
ји че зне за до ма ћом угла ђе но шћу, умет ник са не мир ном са ве шћу. јер у 
сва кој ван ред но сти и сва ком ге ни ју ви дим не што ду бо ко дво сми сле но, 
ду бо ко про ка за но, ду бо ко сум њи во, она ме ис пу ња ва овом за љу бље ном 
сла бо шћу за све што је при про сто, про сто ду шно и при јат но-нор мал но, 
што је не ге ни јал но и при стој но.

ја сто јим из ме ђу два све та, ни у ко јем ни сам до ма, и за то ми баш 
ни је ла ко. Ви умет ни ци на зи ва те ме гра ђа ни ном, а гра ђа ни до ла зе у 
ис ку ше ње да ме ухап се… и ја не знам шта ме од то га дво га те же вре ђа. 
Гра ђа ни су глу пи: али ви ко ји обо жа ва те ле по ту, ко ји ме на зи ва те флег-
ма тич ним и без че жње, тре ба ло би да раз ми сли те да по сто ји јед но умет-
ни штво ко је је та ко ду бо ко, та ко искон ско и суд бин ско да не ма че жње 
ко ја му се чи ни сла ђа и осе ћај ни ја од че жње за сла сти ма обич но сти.

ја се ди вим гор ди ма и хлад ни ма, њи ма ко ји сло бод но хи та ју за до жи-
в ља ји ма по ста за ма ве ли ке, де мон ске ле по те, и пре зи ру »чо ве ка«, – али 
ја им не за ви дим. јер ако ишта мо же да од ли те ра та на чи ни пе сни ка, мо-
же то ова мо ја гра ђан ска љу бав пре ма чо ве чан ском, жи вом и обич ном. 
из ње из ви ре сва то пли на, сва до бро та, сав ху мор, и чи сто ми се чи ни 
да је то она љу бав о ко јој је пи са но да не ко мо же го во ри ти и људ ским и 
ан ђе о ским је зи ци ма, а да ће без ње ипак би ти са мо зво но ко је зво ни и 
пра по рац ко ји зве чи.

Што сам до са да чи нио, то ни је ни шта. ја ћу ство ри ти бо ље ства ри, 
Ли за ве та – ово је обе ћа ње. Док пи шем, мо ре ми ша ље сво је шу шта ње 
од о здо, и ја скла пам очи. Гле дам у не ро ђе ни свет сен ки ко ји же ли да га 
сре дим и уоб ли чим, ви дим ко ме шај про зрач них људ ских при ли ка ко је 
ми ма шу, по зи ва ју ћи ме да их за ча рам и спа сем: тра гич них и сме шних, 
и та квих ко је су и јед но и дру го у исти мах – а ови ма сам ве о ма на кло-
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њен. али мо ја нај ду бља и нај тај ни ја љу бав при па да они ма ко ји су пла ви 
и мо дро о ки, све тли и жи ви, срећ ни, ми ло крв ни и обич ни.

Не ко ри те ми ову љу бав, Ли за ве та; она је до бра и плод на. У њој има 
че жње и сет не за ви сти и ма ло пре зи ра ња и чи та во јед но чед но бла жен-
ство.”

(Одломак) 
ПреводАницаСавић-Ребац


