
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ЏЕЈМС ЏОЈС

ПEСME ЗA НOВЧИЋ

КУЋA ЧAСTИ

Он пу ту је за зим ским сун цем.
Го ни го ве да низ хла дан цр вен пут
Зо ве их, глас ко ји зна ју.
Те ра сво ју мар ву из над Ка бре.1

Глас им ка же да је ку ћи то пло.
Му чу уз жи во тињ ску му зи ку па па ка 
Во ди их ис пред се бе про цве та лом гра ном,
Дим ре си њи хо ва че ла.

Ге а че, вла да ру кр да,
Ве че рас се пру жи крај ва тре!
Кр ва рим крај цр ног по то ка
За мо јом по ло мље ном гра ном!

ПО СМА ТРА ЈУ ЋИ ИГЛА СТЕ ЧАМ ЦЕ У САН СА БИ

Чуо сам жуд њу мла дих ср да ца,
Љу бо вод но с ве сли ма се ба ца,
Чуо пре риј ска тра ва уз ди ше:
Не ви ше, не вра ћај те се ви ше!

1 На се ље се вер но од Да бли на.
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О ср ца, тра во ко ја уз ди шеш
За луд љу бав не за ста ве жа ле!
Ве тар што про ђе не ће ви ше
Да се вра ти на ове оба ле.

ЦВЕТ ДАТ МО ЈОЈ ЋЕР КИ

Крх ка је ова ру жа бе ла
И ру ка што ју је да ла,
А ду ша бле ђа, ви ше све ла
Не го вре ме на бе ли та лас.

Крх ка ру жо – на све ту це лом
Ди вљег чу да крх ки јег не ма,
У не жном оку ти скри ваш ве лом
Мо је де тен це пла вих ве на.

ОНА ПЛА ЧЕ ИЗ НАД РА ХУ НА2

На Ра хун ки ша па да ти хо, ти хо па да,
Где мој мрач ни љу бав ник сне ва.
Ту жним ме гла сом, ту жно ме зо ве са да,
Док си ви ме сец из гре ва.

По слу шај, љу ба ви ка ко
Тих и ту жан је ње гов глас што увек до зи ва та ко,
Увек без од го во ра, а мрач на ки ша па да,
Он да и са да.

Као што је ње го во ср це ле гло, о љу ба ви, сред тми на
И на ша ср ца ће ле ћи мрач на и хлад на
Под цр ну зе мљу, под ко при ву си ву као ме се чи на
И ки шу што мр мља ју ћи па да.

2 Гро бље у Ир ској.
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TUT TO È SCI OL TO

Не бо без пти ца, су мрак над мо рем и ту жна
Зве зда на за па ду.
Те би се, ср це, сли ка љу ба ви се ћа њем пру жа
Ле па, у скла ду:

Ти хих очи ју, ве ђа бе лих по пут пе не
И ко се пу не кâ да
Што па да ти хо као из ва зду ха су мра че не се не
Што па да ју са да.

За што се се ћаш то га, за што при зи ваш ја де
У роп цу не спо ко ја,
Као да слат ка љу бав што ти је с уз да хом да де
Ни кад не бе ше тво ја.

НА ПЛА ЖИ ФОН ТА НА

За цви ли ве тар, шљу нак за шкри пи,
Сва ки стуб мо ла луд за сте ње; 
Се нил но мо ре пре бро ја ва
По сре бре но му љем ка ме ње.

За о гр нем га док сто ји пре ма
Хлад но ћи мо ра уз ве тра ху ку,
До дир нем не жне ко сти ра ме на
И де чач ку ру ку.

Свуд око нас је страх, и свуд па да
Над на ма та ма у сво јој стра ви,
А у мом ср цу бес кра јан вла да
Ду бо ки бол љу ба ви.
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ЛЕ КО ВИ ТЕ ТРА ВЕ

O bel la bi on da, 
Sei co me l’on da! 

Од ро се што се бла го зла ти
Ме сец мре жу ти ши не пле те
У мир ном вр ту ску пља вла ти
Ле ко ви то га би ља де те.

Зве зда ма ме сец јој про де ва
Ко су и мла до че ло кра си,
Па ску пља ју ћи пе сму пе ва:
Ле па си, ле па ко та ла си.

Нек су ми во ска пу не уши,
Да ме од деч је пе сме шти те,
Ср це под шти том док пе ву ши
И ску пља тра ве ле ко ви те.

ПО ПЛА ВА

Злат но сме ђа ло за над по то ком пу ним
Ле лу ја са сте ња, гра би сва ку стра ну;
Пре ми шља ју кри ла над во да ма тму р ним
О су мор ном да ну.

Ра си па ње во де окрут нич ки њи ше
И по ди же ду гу тра ву на лик ко си,
Дан за ми шљен зу ри ка мо ру на ни же
Туп у над ме но сти.

По диг ни, за њи ши, ло зо злат них бо ја,
Сво је во ће пу ној по пла ви љу ба ви,
Огром ној, су ро вој, и ко јој је тво ја
Не из ве сност на лик.
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НОЋ НИ КО МАД

Су мор не и не ја сне
Из тми не ма шу зве зде
Ба кља ма, при кри ве на сва ка,
С да ле ке гра ни це не ба сјај утвар них ва три бле сне па зга сне,
На ви со ким сво до ви ма сво до ви је зде.
Грехмрач на но ћи бар ка.

Се ра фи ма са да,
Из гу бље на вој ска сан стре се
Да слу жи, у истом тре ну
У тми ни без ме се чи не, нем, му тан, сва ки па да,
Уз диг нут кад и она па за тре се
Ка ди о ни цу ње ну.

И ду го и гла сно, бар ка
Но ћи на ви ше пло ви, сред уз ди за ња
Звук зве здо зво на слу ша,
Док су мор ни та мјан та ла са, облак пре ко обла ка,
У пра зни ну од ми че све да ље од обо жа ва ња
Из гу бље них ду ша.

УСА МЉЕН

Це ле но ћи пра ве свој вео
Си ве и злат не по днев не мре же,
Обал ске лам пе у је зе ру сне ном
И злат на ки ша3 жи ле про те же.

Скри ве ни ше вар ша пу ће но ћи
Јед но име – о име ње но –
И мо је ср це у тој слат ко ћи
Од сти да је об не ви де ло.

3 Злат на ки ша (La bur num) – вр ста др ве та.
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СЕ ЋА ЊЕ НА ИГРА ЧЕ У ОГЛЕ ДА ЛУ У ПО НОЋ

Жва ћу је зик љу ба ви. Кре зуб
Шкр гут три на ест зу ба
Што тво ја раз ја пр ње на ви ли ца от кри ва у ке зу.
Би чу ју твој свраб и дрх та ње, по дат ност у на го ме ме су.
Љу бав ни дах у те би, у ре чи ма или пе сми, ба јат већ ду го
Ки сео као за дах мач ке,
Је зи ка гру бост.

Ово си во ко је зу ри
Не ла же, све од ко сти и ко же.
Пре пу сти ма сне усне њи хо вом љу бље њу. Ни ко не мо же
Иза бра ти њу што је ре чи ма про же.
Стра шна глад че ка свој час и ме ри.
Иш чу пај сво је ср це, сла ну крв, пло до ве су за:
Иш чу пај и про жде ри!

BAHNHOF STRAS SE

Очи ру га ли це пут ми по ка зу ју
Ко јим про ла зим у да на сми ра ју.

Љу би ча сти зна ци си вим во де ме не 
До ме ста са стан ка, зве зде удво је не.

О зве здо зла! Зве здо ис пу ње на ја дом
Не ће се вра ти ти ср ча на ми мла дост

А му дро сти ста рог ср ца и не слу те
Зна ке ру га ли це док про ла зим пу тем.

МО ЛИ ТВА

По но во!
До ђи, по дај, пре дај сву сна гу ме ни!
Из да ле ка при зе ман свет на мој мо зак што се ру ши
Дах ће окрут ни мир и јад пот чи ње них
Ре зне жу је стра хо по што ва ње пред о дре ђе ној ду ши.
Пре ки ни, ти ха љу ба ви! Про па сти мо ја!
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За сле пи ме сво јом мрач ном бли зи ном. Ми ло сти, во ље ни 
не при ја те љу мо је во ље!

Не усу ђу јем се да се од у прем хлад ном до ди ру. Оп хр ван стра вом.
Мир но из ме не из ву ци на по ље
Мој спо ри жи вот! Са виј се ни же на да мном, пре те ћа гла во,
По но сна због мог па да, ко ја се се ћаш, са жа ље ваш
Ње га ко ји је сте, ње га што је био!

По но во!
За јед но, под ве лом но ћи, ле же на зе мљи. Из да ле ка
Чу јем њен при зе ман свет дах ће на мој мо зак што се ру ши.
До ђи, Пре да јем се. Са виј се ни же на да мном! Че кам.
Пот чи ни те љу, не оста ви ме! Са мо ра до сти, са мо му ко,
Узми ме, спа си ме, уми ри ме, О по ште ди ме!

EC CE PU ER

Из мрач не про шло сти
Ро ди ло се де те;
Ра дост ми са ту гом
У ср цу се пле те.

У ко лев ци мир не
Очи жи вог ли ка.
Нек љу бав и ми лост
Не скло пе их ни кад!

Дах мла дог жи во та
Так нуо је ста кло;
Реч ко је не бе ше
Де си ла се та ко.

У сан оде де те:
А ста рац у тми ну
На пу ште ни оче,
Опро сти свом си ну!
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PO MES PENYEACH 

Дру га Џој со ва књи га пе са ма об ја вље на је 1927. а пи са на је од 1904. 
до 1924. Да кле, ове пе сме су на ста ја ле за вре ме ра да на Да блин ци ма, 
Пор тре ту умет ни ка у мла до сти и Улик су. Са мим тим, оне се и те мат
ски до ди ру ју са овим де ли ма, про же те су мо ти ви ма ко ји су Џој са у то 
вре ме оп се да ли. За раз ли ку од пе са ма из Ка мер не му зи ке, ове пе сме се 
у мно го че му при бли жа ва ју оно ме чи ме се ба ве дру ги мо дер ни стич ки 
пе сни ци. Ипак, Езра Па унд пр во бит но од би ја да их об ја ви. 

На слов књи ге је не пре во ди ва игра ре чи. Књи га је про да ва на за 
је дан ши линг, тј. два на ест пе ни ја. Оту да се у њој на ла зи два на ест пе са
ма, од ко јих сва ка ко шта је дан пе ни. Po mes, фран цу ска реч за ја бу ке се 
ов де по ве зу је са ен гле ском po ems, пе сме. Бу квал ни пре вод на сло ва би 
био „ја бу ке за пе ни” или „пе сме за пе ни”. У то вре ме су у Ир ској тр гов
ци да ва ли еск тра по слу же ње на сва ких два на ест ко је се зва ло tilly. To jе 
и на слов пр ве пе сме са ко јом књи га укуп но има три на ест пе са ма. Пре
во ди лац је на слов пре вео као „Ку ћа ча сти”, што би био не ки наш екви
ва лент за уста ље ни из раз из тр го вач ког реч ни ка.

За раз ли ку од јед но став ног реч ни ка Ка мер не му зи ке, ов де се наи ла зи 
на мно штво Џој со вих нео ло ги за ма (крх ко ру жа, љу бо вод но, гре хмрач на, 
зве здо зво на). Мно ге од пе са ма из ове књи ге не за о би ла зне су у ан то ло
ги ја ма ен гле ске по е зи је („Ку ћа ча сти”, „Цвет дат мо јој ће р ки”, „На пла жи 
фон та на” и др.).

Пе сма „Ec ce Pu er” је по след ња Џој со ва пе сма и осим пе са ма из две 
збр ке је ди на ко ја се на ла зи у Са бра ним пе сма ма из 1936. Ба ви се Џој со
вим су пр от ста вље ним осе ћа њи ма – ра до сти због ро ђе ња си на и ту ге 
због смр ти оца. 

Са бра не пе сме Џеј мса Џој са у пре во ду Ни ко ле Жи ва но ви ћа из ла
зе ове го ди не у из да вач кој ку ћи „Ма ли врт”. 

Пре вео с ен гле ског
Ни ко ла Жи ва но вић




