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СУДИЈЕ 

1914–1920. 

 

 

Најпре чињаху зулуме жути. Па бели. Па модри. Па 

црвени. 

Испрва се судило по старим, опширним парагра-

фима, немилосрдно али дуго и пажљиво, готово праведно. 

После узеше да суде по скраћеном поступку, оштро али 

трезвено, и – брзо, брзо. 

Како су учестали сукоби и расла оскудица и суђење 

биваше све брже. Пресуде су се још увек изрицале, али за-

дихано и ради једноставности – само смртне. 

Најпосле би укинут и онај скраћени поступак. Чи-

тала се само пресуда. Док један смео дух – беше модри по 

странци – пун родољубивог заноса не изнесе предлог, нов и 

важан: да се једном за свагда прочита једна општа пресуда 

којом се сви и све осуђује на смрт и срамоту и губитак свега 

што се изгубити може. И то би примљено. 

Али модрог убише црвени, без пресуде као што је 

сам предлагао. 

Тада отпоче оштро разликовање и строго испити-

вање међу црвенима. Испитивани су и суђени полуцрвени, 

циноберски, ружичасти итд. Њима је брзо суђено, као што 

су и сами судили. 

Свет се сада делио још само на судије и осуђенике. 

Али се људи брзо досетише и сви се прогласише судијама. 

Узалуд се истраживало ко има право да суди, а ко не. И како 

се то питање није могло никако расправити ни истина јасно 

утврдити, почеше се осуђивати и убијати судије између 

себе. – 

А у пролеће седме године умрије и последњи човек 

из тога народа. У строгој пози, закрвављених очију, 
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разливене жучи и запењених уста, он је грмио осуду у мртву 

тишину око себе, кад паде од срчане капи. 

Над судијама је расла мирна и ћутљива трава. 

 

[„Југослaвенска њива“, 1920] 
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НА МОРУ 

 

 

И румен је облак згаснô. 

 

Вечерас нико није са мном пошô 

на таман и далек пут. 

Тек, у дну неба путује руб мора, 

оштар и хладан     [5] 

кô мач, и мисô на казну. 

1920. 

 

Галеб и облак, 

Понад југова мора мутна сјаја; 

Зелена им је вода крила оросила. 

 

Дођоше дани с влажним сном у скуту. 

Набреко лишај на стијени коју бије  [5] 

Вал без престанка; у њему гасну 

Гласови врелих далеких цеста 

Које ме зову. 

 

Сјећања, жене, веселе ватре! 

Октобар затвара путе, просипа језу по коси. [10] 

 

На сивом небу врх безнадне воде броде 

Галеб и облак. 

1921. 
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ЖЕЂ САВРШЕНСТВА 

 

 

Што често жудимо с овог света 

Ход и мисли дићи, 

Делећи тако лудом мишљу 

Велику божју васиону 

На боље и горе,    [5] 

То је с часовита несавршенства 

И страшне жеђи, дубоке и свете. 

По тој жеђи за савршенством 

Сви смо свети, једном за увек, 

Човек у својим лутањима   [10] 

И стабло у жељи за правим растом. 

Јер, истина нас ко огањ испуња, 

Ко огањ оптаче све и сваког, 

Ко право иде и ко посрне. 

А то нас варају око и дух наш  [15] 

Кад високо дижемо руке 

У жељи да будемо барјактари, 

У мисли да смо светлоносци. 

Јер огњен облак којим све броди, 

Који све прожима, не види, не зна,  [20] 

Сујетну шуму наших руку, 

Нит ко бележи, нит има трага 

Немиру наших дана када 

Болно жудимо с овог света 

Ход и мисли дићи.    [25] 

 

Грац, 1923. 
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СУНЦЕ ОВОГ ДАНА 

 

„...comme celui qui dévorerait sa vie de 

dépit parce qu’il n’a pas les alies de 

l’oiseau.“ 

 

Е. Ренан 

 

Дође час кад се облаци озаре и осмехну куће. Испра-

вих се на јастуцима. Искочише оштрине, шиљци, безбројне 

изломљене линије градске архитектуре која ме увек зано-

сила и узбуђивала множином и разноликошћу облика. 

Дрвета по баштама не могу да сагледам, али видим како се 

високи прозори редом, један за другим пале. 

Сјај путује. И за оног који, овако прикован за боле-

сничку постељу, не може да види сунце, ни данас, као ни 

јуче као ни сутра, има чујна мелодија у том како прелази са 

стакла на стакло, с громобрана на бакрене куполе и црвене 

кровове. 

Поједини делићи ужижу се редом и одговарају 

сунцу, као одзив на лозинку. Тако се мелодија изводи и раз-

вија, већ према боји, облику и природи обасјаног предмета 

који се одзива. То је светлосна мелодија мог бившег живота: 

У оној старинској кући били су увек мрачни баса-

маци и на њима ограда сва углачана од руку. Као деца, ми 

смо се стреловито спуштали низ њу у авлију пуну сунца. А 

од тога бих увече, спавајући испод икона, сањао да имам 

крила и да летим с анђелима. После ми се, у току година, 

измешао тај чести сан са дечјом игром на басамацима, а се-

ћање на њих бацало ме у замишљеност. 

Сјај путује, покаткад се тргне и поскочи. Мелодија 

тече и са њом мој живот, све слика по слика, а свака, и 
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најнижа, носи у себи дубоку тежњу за ослобођењем, за 

лêтом навише. 

Сад да сам опет онај мали дечак што продаје по со-

кацима кокице, по вас дан узалуд вичући, а предвече се 

враћа с непроданом робом, гладан, и с више изгледа на ба-

тине него на вечеру. 

Да сам поново младић који се тешко и упорно отима 

и уздиже ка бољем животу а мучи га и води сан из детињ-

ства о летењу! 

Да сам шетач на морској обали, међу хиљадама! 

Да жудим игру, жене! 

Да опет као некад са јутром отпочињем посао, стре-

пећи сваки пут за успех! 

Сјај путује. Мелодија се, све тише, наставља. 

Живот пролази из године у годину, све до лањске. 

Лањске године у ово доба. Лежим на жалу с лицем 

на мокрим длановима, док ми се на кожи коре и мрешкају 

со и јод. Сунце припиче и све ме више стеже у ту кошуљу 

од ватре, соли и јода, која ме, невидљивог и без мисли, про-

води бескрајним путевима које шара крв иза склопљених 

очних капака. Слушам како говори Јелена која, то знам, 

лежи на песку, ту покрај мене, иако је на тренутке посве за-

борављам. 

„Сви су јаки мушкарци ударени неким кобним сле-

пилом. Ударају се а да ни сами не виде о што ни како, ломе 

се страсно и уништавају на крају сваки на свој начин. Што 

је ко јачи то је његово слепило веће. 

Ко је вас, Александре, звао у Грчку? И шта ви тра-

жите овде? Шта ћете на неродну жалу? Ја вас само гледам 

како по неком трагичном нагону мушкарца пропадате и и-

дете светом упорно преобучен у обична, мала човека. Тако 

ви пронађете ма шта, у слепој жељи за уништењем самог 

себе. 
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Шта ће вама шине и колосек? Дигните се, човече! 

Искочите! Није то ваш пут. Како не видите! Нит сте ви за 

тајна друштва ни за униформе, ни за славу ни за наслове, ни 

да чекате у предсобљима ни да примате по салонима, ни да 

служите ни да рушите, ни да буните ни да смирујете. Доста 

је да јесте. 

Зар није жалосно да човека као што сте ви тирани-

зира и веже папин календар или царев законик? Ви треба 

само да се дигнете и да полетите, и све ће остати иза вас као 

влажна лога на песку, а ви се све више заплићете са светом, 

тражите све нове додирне тачке, и још сте огорчени на себе 

што никад не успевате да се довољно снизите и уједначите. 

Тобоже уман човек, ви још нисте могли да увидите да је 

светска борба игра за слабе, а поседовање ма чега илузија. 

Али то је одувек тако. Они који виде не могу, а они 

који могу не виде. А сваки напор да се довиче и докаже про-

пада у глувом безнађу. И ту се, као пред страшним зидом, 

увек стаје. Из те море нема буђења ни из те смрти ускр-

снућа. И кад бисмо се пробудили и нашли негде на неком 

праведном судњем дану, на ком би се све објаснило и уви-

дело, ми бисмо поново свиснули од ужаса и несмисла, једни 

због своје немоћи, други због свога лутања. И тако – излаза 

нема. Свак трати своје дане у то да извршава своју смртну 

осуду.“ 

Тако ми дуго говори жена која је поред мене и коју 

не видим. И после свих мрачних закључака опет јој се у го-

вору ведри: једнако ме зове да се дигнем и будем што треба 

да сам, на неки лет ме гони, и све се позива на мене сама као 

на почетну снагу и главни разлог. 

И за све то време сунце се није ни толико помакло да 

би се на сенци могло приметити. Само се со на мени крутне 

и бели. 
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То је било лане. А сада, поруменео је вечерњи сјај и 

бива тамнији и путује брзо и спушта се нагло с угла на угао, 

с предмета на предмет, само га покаткад прекине сенка не-

видљива облака, која је брза као сенка љуљашке. А онда се, 

после сласти успрегнута даха, мелодија поново наставља. У 

њој се враћа све што је било ранијих година. Тако прегледам 

све своје дане, пуне чудеса, који се час склапају у круг 

крајње хармоније а час свршавају, овако, у једној соби и јед-

ној постељи, са једном жељом за мало воде и руком да је 

дода. 

Од мог детињег сна под иконама до ове мисли зрела 

човека, која лежи вечерас као остуденела лава у мени, сви 

дани и сви гласи и сви догађаји, и сама тишина, све је само 

немилосрдан, сталан позив: да се кренем и полетим. – 

Сунце зађе негде за кровове, нагло угаснуше пред-

мети и умукну мелодија, али се после првог тренутка 

сумрака још једном јави кратким, касним сјајем и са дна ви-

дика просу у силним млазовима, загрмље као потресни крај 

симфоније и подиже и понесе танку таласу моју постељу.   

Свака ствар, још за тренутак осветљена, поново про-

пева. И ја одлазим као да сам ношен замасима. 

Остајући иза мене, варош се саже и скрати у љубича-

сту пругу а све светлости у дуг млечан сјај у даљини. 

Ево, пловимо са музиком и са сутоном. 

Даљине су, ма како опасне и недогледне, ипак пу-

теви. Тек оборени летимо. 

 

Букурешт, 1921.  
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ПОБЕДНИК 

 

 

Кад је са исуканим дугим ножем у руци пришао обо-

реном Голијату, одједном се јави и букну свест и све у њему 

претвори у неподносив бол и терет који је претио да смрви. 

Измахујући ножем, он је, негде у дну те успламтеле свести, 

знао да ће брзо престати ти црвени млазови и то крцкање 

ткива и рскавица и та плоча пресеченог врата која се под 

сваким ударцем отвара и шири, а тек после тога да долази 

главни напор: он треба да узме ту ужасну главу која је више 

страшна него тешка, и треба да се дигне и корача и покаже 

с њом оружаном народу сакупљеном испод брежуљка. Али 

како да то учини кад је у мислима све већ учињено, кад га је 

тако уморило и кад му се сваког часа мрачи свест и пада на 

очи завеса од крви, зноја и врела даха? Ипак, све се то оба-

вило – ко зна да ли за дуго времена или кратак час? – и он 

се дигао и коракнуо, у огњу и омаглици, осећајући нечове-

чанску косу међу прстима и лепљиву тежину Голијатове 

главе уз лево колено. 

Никад земља није била тако тврда. 

Ту поче да разабире јеврејски поклич, продиран и све 

јачи, и тежак тресак филистејског оружја у бежању. Иако му 

се глава заносила ипак је разабирао у себи да су то побед-

ници који кличу и побеђени који беже. Чује, назире и схвата 

то. Али шта да чини и куда да се дене он, овако сам, полунаг, 

на хумци између две војске, са неопозивим својим делом 

које га је завитлало, изнело на ову узвисину и прети да 

ослепи, избезуми и сатре, јер му се тек пошто је учињено 

објавило у свој својој величини и страхоти. 

Дуну ветар с планине. 
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И опет га испуни свест о делу које стоји неповратно 

за њим и толико је веће од њега да се не може поднети. Нека 

се мрачна и горка студен просу у њему, испуни га свега и 

тргну му на нос и на очи. Вид се губи и мисао бледи. Чини 

му се да се цео видно смањује и слаби. За то му се земља 

измиче испод ногу, све се око њега дими и ковитла, и за то 

га тако лако подижу и носе испружене руке око њега. 

А у војсци се помало смирују они први промукли 

урлици, издају се наредбе, враћа се неки ред. Сад га носе на 

добро сложеним штитовима, и с планом. Сабирају се пе-

вачи. Поједини кличу а сва војска одговара: 

– Да живи Давид син Јесејев! 

– Живе-о-о-о-о-о! 

– Да живи победник, будући вођа! 

– Живе-о-о-о-о-о! 

Широка, несређена песма захвата војску као пламен, 

одједном са више крајева, и меша се са поклицима. А он се 

њише као воћка на грани и нит може да се исправи од бола 

и слабости нит може да падне од руку и штитова који су под 

њим. 

Сањао је доста пута страшно и ружно, па би се устра-

шен будио а оно ништа није истина, него је празник, а на-

пољу јутро и жагор чељади и птица. Али ово сада, ово је 

буђење а не сан. 

Маштао је много пута ноћу, гледајући маглу над је-

зером, о јунаштву и слави, о победи и тријумфу, али ово је 

бол и огањ из ког се не излази. Јер пред славом о којој се 

машта не стоји дело па је слатка и заноси нас, а овде је чин 

у ком се он утрошио цео и сав тријумф и слава као да тутње 

над његовим гробом. Очигледно је да су једни који дела 

чине а други који могу да ликују, јер у делу се ослепи, оглу-

хне, сагоре и изгуби за све и за увек. Ко би рекао да је овако 

мрачно у душама хероја! 
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Лане је на једном великом збору видео добитника на 

тркама. Између четрдесет најбољих тркача, изабраних из 

свих племена, тај је стигао први и победио их за целу људ-

ску дужину. Сећа се да је у општој граји и заносу, видео по-

бедничког тркача како тетура и посрће кроз шуму испруже-

них руку, пун прашине која се од зноја претварала у блато, 

крвавих ногу, набреклих дамара, беспомоћно опуштених 

руку и отворених уста, са лицем самртно жутим, пуним 

бразда, и са очима које су као у несвести тужно кружиле. 

Изгледало је као да је поклич хиљада само милостиња нај-

несрећнијем међу њима. 

Сећа се, даље, својих оваца, које је јуче напустио, све 

једне по једне. Сећа се оца Јесава и његових смежураних 

руку и даха његова тела на који се од малена навикао и који 

му се увек чинио ближи и дражи од свега на свету. Сећа се 

и своје дрвене кашике која је остала забодена у плетер ко-

либе, високо, испод самог слемена. – 

У тај мах га спустише да би га огрнули тријумфатор-

ским плаштем који су управо донели и узбуђено развијали; 

али пре него је ико могао да га задржи, младић јекну и 

сруши се на земљу тежином мртва тела. 

Никад земља није била тако близу ни тако тврда. 

Ненавикли на обзир и мисао, војници га дигоше по-

ново, пошкропише водом и онако огрнута плаштем и овен-

чана опет испеше на штитове, сабијајући се чвршће један уз 

другог. 

Указаше се градска врата и бујица света који тутњи, 

кличе, маше и пева. Он осети кадионички мирис који му је 

одувек био одвратан и чу свештенике како блеје и мекећу и 

како им се гласови ломе и мешају са бубњевима и трубама, 

угледа градске куће како се отварају, пропињу и машу. И 

зажеле поновно да се сакрије и нестане, али није имао снаге 

да се макне. 
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У несвестици и грозничавом болу, који га је све више 

испуњавао и постајао једномеран, причињало му се на ма-

хове да је то неко предвечерје кад знан свет излази на одмор, 

а он утерује стадо у шор свога села, уз мекет и блејање коза 

и оваца и звоњаву преодника. 

 

[„Мисао“, 1922] 

 

  


