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ЂОРЂЕ ВИД ТОМАШЕВИЋ (1927–2009) 

 
 

Емигрирао у САД 1947. го-

дине. Дипломирао социологију 

на Рузвелтовом универзитету у 

Чикагу. На истом факултету ма-

гистрираио је друштвене науке 

и одбранио докторат из социо-

логије. Предавао је на више а-

меричких универзитета. Песни-

чке збирке: Призме ума и срца / 

Prisms of Mind and Heart (1985), 

The World as a Metaphor / Свет 

као метафора (1997), The Mille-

nniad – Humanity Road to Maturity (2007).  

 

 

ОВАЈ СВЕТ И ЈА 

 

Ја нисам хтео да се родим. 

Моје су биће други хтели, 

Ја туђом вољом земљом ходим, 

Моју су судбу други сплели. 

 

Шта ће ми онда мудрост ташта, 

Шта ће ми све то знање разно, 

Шта ће ми силна, бујна машта, 

Кад ми је притом срце празно? 

 

Кроз моју душу студен веје 

И када сјају мајски дани, 

И када сунце снажно греје 

И пољем цвату тулипани. 
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Јер овај свет и ја смо странци, 

Туђини један другом прави 

Баш зато што смо стари знанци 

До дна и у сну и на јави. 

 

 

КАД МЕНЕ ЈЕДНОМ НЕ БУДЕ ВИШЕ 

 

Кад мене једном не буде више, 

Земљо за којом срце ми жуди, 

Ја ћу тад бити у капи кише 

Што свежа пада на твоје груди. 

 

Ја ћу бити у зраку сунца, 

У струји ветра што тобом пири, 

С највишег твога горског врхунца 

У својој лепоти која се шири. 

 

Ја ћу ти бити крај мора сиња, 

Сред поља плодних твоје равнице, 

Сред снега твога и сред иња, 

У лету сваке твоје птице. 

 

Ја ћу ти бити у сваком класу, 

У свакој крошњи што воћем роди, 

Ја ћу ти бити у сваком гласу 

Што срећно пева у твојој слободи. 

 

 

ПРЕД КАПИЈОМ 

 

Купио сам гробиште 

За се и за мајку, 
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Коњ'ма враним зобиште, 

Доконима бајку. 

 

Имам већ и тапију: 

Сувласник сам гробља! 

Само још кроз капију 

Оностраног робља! 

 

 

ЗАШТО? 

 

Ако се већ мора у живот доћи, 

Ако се то већ избећи не да, 

Ако нам већ ваља кроз биће проћи, 

Ако је суђена ова беда, 

 

Што се не рађамо лепше и тише, 

Без крви, крика, зноја и бола, 

Као младе гљиве после кише 

Или кристали са снежног пола? 

 

И кад већ на крају умрети треба, 

Кад свако прима да се то мора 

Према неписаном закону неба 

Који не штеди ниједног створа, 

 

Зашто не изветримо као вода 

У пуно лето, на јулском сунцу, 

У дубину подневног свода, 

Када нам је снага на врхунцу? 

 

 

 

 



152 

ПЕСМА ИЗГНАНИКА 

 

Србијо, Мајко, опрости 

Што нисам остао с тобом. 

Океан плави премости` 

Да не бих постао робом. 

 

Србијо, Мајко, опрости, 

Принуђен људском гнусобом, 

Не одох у свет из злости, 

У Срцу носим те собом. 

 

Србијо, Мајко, опрости, 

Обузет својом сеобом, 

Не знадох да ће ме бости 

Све стране земље тескобом. 

 

Србијо, Мајко, опрости: 

Рањена света деобом, 

Душа ми клону и пости 

Оптерећена жаобом! 

 

Србијо, Мајко, опрости, 

Смождене, коначно, добом, 

Прими ми уморне кост. 

Колевко, буди ми гробом! 
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ЈОН МИЛОШ (1930–2015) 
 

Песник, књижевни преводи-

лац, антологичар. Од 1959. године 

живи у Шведскоj. Пише песме на 

три језика: румунском, српском и 

шведском. Песничке збирке на 

српском језику: Семе (1978), Од 

данас до сутра (1986), Под сун-

цем (песме за децу; 1995), Овидије 

на леденом брегу. Изабране песме 

(1995). Објавио је десетак збирки 

на румунском и неколико на 

шведском језику. 

 

 

BIRGITTA 

 

Шта радиш ноћас 

Док снег исписује 

Твоје погледе по прозорима 

Нашу сребрну причу 

Руке су ми далеко 

Од твојих 

Можда си престала да читаш 

И бројиш блиска сећања 

Или мислиш о очима 

Детета које ће доћи од нас 

Шта сада радиш 

Моја поларна пчело. 
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НЕБО ИСПОД ТРАВЕ 

 

Постоји небо испод траве 

Тамо у цик зоре мисли одлазе 

Да се напију росе 

 

Чују се тајни звуци 

Које само побеђени могу да изведу 

Кад ветар постане 

Јачи од речи 

 

У шта друго да верујемо 

Осим у мртве које васкрсавају 

Или човека који хода 

По води 

 

Превели са шведског аутор и Драгиша Драшковић 

 

 

16. ФЕБРУАР 

 

Данас је мој рођендан 

 

Снежи као обично 

У свету и на моје године 

 

Толики су ме престигли! 

 

А ја лутам из језика у језик 

И крварим. 
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ПУСТИМО ВАТРУ 

 

Пустимо ватру и кревет да спавају, вољена 

Хајде да себи саградимо кућу 

На западној обали наших живота 

 

Тамо је садашњост чистија 

 

Звер и говедо се грле 

Као побратими 

Птице пијући росу опевају васкрснуће 

 

Мед и млеко бесплатно теку трговима 

 

Али ко да нам преводи тамо, драга 

Ко да нас преводи? 

 

Превела са румунског Илеана Урсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


