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СТРОФИ ЗА ЈОВ

Зошто господе ми даде да пишувам

Да запишувам и помнам што да се заборави треба

Да живеам во тесно и мало а да тежнеам кон повисоко

Под ова сурово сонце, ова сиво небо.

Зошто господе ми даде илузија да се надевам

Да царувам во синило, во облаци да кралувам

Кога знаеше дека ќе паднам и уште паѓам

Во кратериве остри во кои зима царува. 

Зошто господе ми даде слабост солзи да лијам

Секој праг да го пречекорам, без обѕирање

А сè што градев и ткаев му го препушти на посилниот

Чија алчност е поголема а благородноста помала.

Зошто господе ми даде способност да љубам

И мојата љубов со години ко Нијагара да се пени

Зарем не ќе ми беше подобро во небесниот карантин

Во чија белина траат презрените и нељубените. 

Пред чија врата ме пушти додека очајот ромори 

Со тело кое не лета и со душа која како чад се извива

Зошто не ме остави на сурата херцеговска гора

Која и на Илинден е прекриена со покров од слана. 
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ГИ САКАМ ИСПЛУКАНИТЕ 

Ги сакам лудите, кои први вреснаа

не сметајќи што ќе добијат, што ќе загубат

Оние кои секогаш се во малцинство. Кои

Стоеја на страна на концерт и на стадион

Кога толпата бараше бесилка и крв.

Ги сакам будалестите кои не го чекаа крајот

за да земат збор. За нив е

кладата спремна, непрестајно тлее

Секогаш ги чека намрсено јаже,

подмачкана гилотина, скован крст.

Во овој час се ѕидаат илјада затвори

за неколкумина од нив.

Ги сакам будалите кои го премолчеа гласот

на претпазливите, кои први ја ставија главата в торба

(и сè уште таму ги чуваат)

зашто не можеа мирно да го гледаат злото. 

Ги сакам чакнатите кои ги проколнаа изведувачите 

на кревање ѕид, на уривање мост.

Ги сакам исплуканите, исмеаните,

Оние кои не се осврнуваа на формата

Кои се кренаа против римската власт

на националниот рај, оние од кои се

одрекоа браќата, кои ги оставија жените

на кои им затаија учениците, ги осудија свештениците.

Тие ни го осветлуваа патот.
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AMORIS NOTA

Со телото од асфалтот, со лицето од прашината

Со пенисот од трњето

Со солзата од океанот, со прстот во око

Со месото од железото

Со душата од студот, со стомакот врз ножот

Со јазикот врз мразот

Со челото од куршумот, со коските од зимата

Со срцето од сртот

Со ногата од каменот, со џигерот од медот

Со главата од ѕид.
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STROFE ZA JOBA

Zašto si mi gospode dao mogućnost da pišem

Da zapisujem i pamtim ono što zaboraviti treba

Živjeti u skučenome i malom a težiti prema višem

Ispod ovog okrutnog sunca, ovog sivoga neba.

Zašto si mi gospode dao iluziju da se nadam

Da stolujem u plaveti i kraljujem u oblacima

Kad znao si da ću pasti i da još uvijek padam

U ove kratere oštre u kojima caruje zima.

Zašto si mi gospodine dao slabost da plačem

Da svaki prag prekoračim i odem bez osvrtanja

A sve što sam gradio i tkao prepustio si jačem

Čija je pohlepa veća a blagorodnost manja.

Zašto si mi gospode dao sposobnost da volim

I da se moja ljubav godinama ko nijagara pjeni

Zar bolje mi ne bi bilo u nebeskoj karanteni

U čijoj bjelini traju prezreni i nevoljeni.

Pred čijim si me vratima pustio dok očaj romori

Sa tijelom koje ne leti i dušom koja ko dim praminja

Što me nisi ostavio na suroj hercegovačkoj gori

Koja je i o ilindanu prekrita pokrovom inja.



58

M
ile

 S
to

jić VOLIM POPLJUVANE

Volim one lude, što su prvi vrisnuli

ne računajući što ce dobiti, što izgubiti

One što su vazda bili u manjini. Što su

stajali po strani na koncertu i na stadionu

Kad je svjetina tražila vješala i krv.

 

Volim one blesave što nisu čekali kraj

da bi uzeli riječ. Za njih je

lomača spremna, neprestano tinja

Uvijek ih čeka omašten konopac,

podmazana giljotina, skovan križ.

U ovom se času zida tisuću zatvora

za nekoliko njih.

 

Volim budale što su prešutjele glas

opreznih, što su prve stavile glavu u torbu

(i još uvijek ih tamo drže)

jer im oči nisu mogle mirno gledati zlo.

Volim bene što su proklele izvođače radova

kad je podizan zid, kad je rušen most.

 

Volim popljuvane, ismijane,

One što se nisu obazirale na formu

Što su ustali protiv rimske vlasti

nacionalnog raja, one što su ih se

odrekla braca, što su ih napustile žene

zatajili učenici, osudili svećenici.

 

Oni su nam osvjetljavali put.
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AMORIS NOTA

Tijelom o asfalt, laktom o prašinu

Penisom o trnje

Suzom o ocean, prstom u oko

Mesom o željezo 

Dušom o studen, trbuhom o nož

Jezikom o led

Čelom o kuršum, kostima o zimu

srcem o hrid 

Nogom o kamen, jetrom o mjed

Glavom o zid.
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STROPHES FOR JOB

Why did you give me Lord the option to write

To take notes and remember what ought to be forgotten

Live in the small and cramped and long for the higher

Under this harsh sun, this gray sky.

Why did you give me Lord the illusion to hope

To hold court in the blue sky and reign in the clouds

When you knew I’d fall and am still falling 

Into these crag-fi lled craters full of winter.

Why did you give me Lord the weakness to weep

To cross every threshold and go without looking back

And everything I wove and built surrender to the stronger

Whose greed is stronger and nobility feebler.

Why did you give me Lord the ability to love

And for my love to froth for years like Niagara

Wouldn’t I have fared better in heaven’s quarantine

In whose whiteness those who are scorned and unloved thrive.

Before whose door did you leave me to despair

With a body that cannot fl y and a soul that like smoke drifts

Why didn’t you leave on the cruel Herzegovian mountain

That even on St. Elias’s Day is covered with hoarfrost.
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I love the mad, the ones who scream fi rst

without calculating what they’ll gain, what they’ll lose

Those who always in the minority, who stood

to the side at concerts and sports stadiums

when the crowd asked for gallows and blood.

I love nitwits who don’ to wait till the end

to ask for their turn to speak. For them

the stake is ready, the fi re is always slowly burning.

The greasy rope forever awaits them,

the lubricated guillotine, the put-together cross.

Right at this moment a thousand prisons

are being built for them few.

I love fools those who ignored the voice 

of the cautious (who were the fi rst to stick their head 

inside a sack and still keep it there)

since they couldn’t look calmly at evil.

I love dunces who cursed the ones hard at works

building a wall, tearing down a bridge.

I love the ones they spit on and laugh at,

the ones who lack good manners

who rose against the Roman authority

of national paradise, those denounced

by their own brothers, left by their wives,

whom the priests’ cursed and students hid.

They were the ones who lit our way in the dark.



I Love the Ones They Spit On

107

A NOTE REGARDING LOVE

Body against the pavement, face against the dust,

Penis against the thorns

Tear against the ocean, fi nger against the eye,

Flesh against iron

Soul against the cold, belly against the knife

Tongue against ice

Forehead against the bullet, bones against winter

Heart against a cliff 

Leg against rock, liver against honey

Head against the wall


