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ШЕЈ МУС ХИ НИ

ТРИ ПЕ СМЕ

ВАН ОВО ГА СВЕ ТА

у се ћа ње на Че сла ва Ми ло ша

1 „Као и сви дру ги ...”
„Као и сви дру ги, обо рих гла ву
то ком осве ће ња хле ба и ви на,
по ди гох по глед на уз диг ну ту хо сти ју и уз диг нут пу тир,
ве ро вах (шта год то зна чи) да се про ме на де си ла.

При ђох огра ди ол та ра и при мих тај ну
на је зик, вра тих се на ме сто, хи тро скло пих очи,
као 
чин за хвал но сти, отво рих очи и осе тих
вре ме ка ко се по кре ће.

Ни ка да се ни је де сио при зор
У ком бих се бе или дру ге пре ко ре вао.
Гу би так се де сио ван сце не. Па ипак не мо гу
де за ву и са ти ре чи као ’за хвал ност’ или ’хо сти ја’
или „при че сни хлеб”. Има ју не у мр ли
дрх тај и при влач ност, као бу нар ска во да из ду би не”.

2 Bran car di er
Кре нуо си као хо до ча сник у до ба па ре:
Де ри, Дун Ле ри ја, До вер, Ру де Ба
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(Мо ли тве за Бла го сло ве ну М. М. Ала ко ук,1
Да је про гла се све том). За тим од мор
Исто ве че у Па ри зу, па пра во у Лурд,
Уче ћи да ве ру јеш свом уче њу ус пут;
„Non, pas de vin, mer ci. Ma is oiu, du thé”,
И ко но бар од ла зи ве ру ју ћи ти на реч.

Ho tel de qu oi на Rue de qu oi? Не стао цео. 
Али не и тво је обе леж је, bran cardi er,
Ни твој ша ре ни ре мен, док ди жеш и спу шташ
Бо ле сне на но си ла у кру гу све ти ли шта

Или на ого љен бе тон да че ка ју куп ку.
И увек реч „лек” леб ди у ва зду ху
По пут шта ка ока че них по ред пе ћин ског ол та ра.
И увек мо ли тве на глас или ша па том.

Бел гиј ски ру да ри у пла вим рад нич ким оде ли ма
Мар ши ра ју у стро ју но се ћи ме син га не лам пе.
Со да ли ти с лен та ма, мот ка ма и бар ја ци ма
Кре ћу се у ни зу. Огр та чи, бро ја ни це

И unam san ctam cat ho li cam аку сти ка
Те под зем не ба зи ли ке – мо жда
Ни је иш че зла али не ка ква је тре ба ла би ти,
Очвр сну то по ја ча ње Тај но ви тог
Те ла, Еле у си на сво га до ба.
До нео сам пла стич ну чу ту ру од ли тра
На ка и шу пре ко ра ме на (trés chic) во де из Лур да.
Јед на ма ла ста кле на ку по ла об ујм љу је сли ку

Де ви це над бо со но гом Бер нар де том – 
Про др мај те је и чи ста теч ност ће ис тре сти сне жне
па ху ље по пут бе лих пе ра ан ђе ла на пе ћи ну.
И (за по сао око но ше ња но си ла) уве ре ње на пи сме но.

3 Му зи ка те сте ре
П. Да ли се од ри чеш све та?
О. Уи сти ну га се од ри чем.
Бе ри Кук је за по чео да сли ка „бож је зра ке”,

1 Све та Мар га ре та Ма ри ја Ала ко ук је би ла фран цу ска ка лу ђе ри ца из 17. 
ве ка. Прим. прев.
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Про ре зе све тло сти ко ји пре тва ра ју све тлост с не бе са
У раз ву че не ли сто ве на бо ра не сви ле или ви ско зе
У из ло гу ста ро мод ног сук на ра. Ва зду ша сте, на лик га зи

И гла зи ра не. Про се ја ни сту бо ви. Али му је истин ска па ле та
Ва зда глиб на и грд на, као да је пљу сак
на пра вио ба ри це на по ду ове ја ног ду ха.
За пра во ме под се ћа на вла жну ноћ

У Бел фа сту, око Бо жи ћа, ка да чо век
Што је сви рао те сте ру у до врат ку у ба ри
Јед не рад ње у цен тру, на све тлу од из ло же них
Ствар чи ца са шљо ки ца ма и звон чи ћа нео на што треп ће,

Ста де пре вла чи ти гу да ло пре ко се чи ва.
Нер ђа ју ћи че лик бе ше на у љен или пре ма зан ва зе ли ном,
Те сте ра је по чи ва ла на о пач ке а ње го ва ле ва ру ка
Је при ти ска ла сла би је или ја че по так ту ме ло ди је

Ле лу ја во ма ха ње пред у да ра или ви со ког ври ска Бан ши је.2

Ки ша му је ро ми ња ла по саџ га ном ши ње лу,
У ка пи са мо по ко ји уба чен нов чић
Шћу ћу рен у вла жној по ста ви, ка пи ки ше се од бле ску ју

Као на у ље ни зу би те сте ре што их гу да ло ми лу је и пре ла зи
Пре ко и на траг не о кр њив ши их. „Уља на тех ни ка –
Ма за ри је ути сну те на плат ну – је ни штав на
У по ре ђе њу са сви ме што ва пи да бу де из ра же но”,

Ре че пе сник, ко ји ле жи овог да на ис пу ње ног бож јом све тло шћу
По ло жен у ков чег у Кра ко ву, ван ово га све та са да
По пут ван тран сцен ден тал не му зи ке те сте ре
Ко ју је мо гао чу ти у Вилњу су или Вар ша ви

И ко је се не би од ре као, ко ли ко год ни штав на би ла.

2 Бан ши ја је жен ска авет у ир ској ми то ло ги ји ко ја за ви ја њем пред ска зу
је не чи ју ско ру смрт. Прим. прев. 
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ПО ЛИ ЦА ЗА КЊИ ГЕ 

Ја се но ви на или хра сто ви на? Из бла ња на до сви ле но сти,
Под пра вим углом, из ло же на по гле ди ма, сва ка бле да по пут ве лу ма
Пре ча га у по ли ци чвр ста и ни ка да уги ба на.
Вр ли на је из ви ра ла из ова кве бес пре кор но сти.

Ко год се се ћа хра па вих пла вих па пир на тих ке са
у ко ји ма се не ка да про да вао ше ћер у пра ху, мо жда се се ћа
Омо та ча (да ли бе ше Оли вер и Бојд?)
Са бра ног Хјуа Мак дар ми да. И об ра но млеч но

Плав ка сто бе ле Ча то ве иза бра не 
Ели за бет Би шоп. Ме ку ша стог Мак ми ла но вог
Са бра ног Јеј тса. И њи хо вог са бра ног Хар ди ја.
Јеј тса из „Се ћа ња”. Хар ди ја из „Гла са”.

Та ко ђе гла со ва Фро ста и Во ла са Сти вен са
С Кед мо но вог ду плог ал бу ма, с раз ли чи тих по ли ца.
Сви то мо ви Ди ла на, што их Бу шмилс3 сту че.
„Не бу ди благ”. „Не од ла зи већ”

Те шка по пут ка пи је на ко ју се не кад пе њах
Њи шу ћи се кроз ва здух у лу ку до жи ви це,
Док по ли ца за књи ге кли зи гро ги шар ка ма, то вар
Јој се рас та че у бу ду ће свр ше но вре ме.

*

Где смо ви си ли, за ми шље ни по на вља ју ћи
Те три ре чи, „књи ге из Ир ске”, јед ни дру ги ма
Ци ти ра ју ћи из за до вољ ства Пре ча сног Бе ду
Ко ји пи ше у Исто ри ји ен гле ске цр кве 

Да огреп ци са стра ни ца књи га из Ир ске
Умо че ни у во ду мо гу убла жи ти по сле ди це
Ује да зми је. „Јер на овом ото ку”, он ве ли,
„Го то во све пру жа иму ни тет”.

*

3 Мар ка ир ског ви ски ја. Прим. прев. 
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По гла ви то ми се сви де ше сти хо ви и њи хо ва те жи на.
Та од ме ре ност. Њи хо ва ду га ле ђа уза зид
И из де ља ни пра ви угло ви што их осе ћах
У вра ту и ра ме ни ма. А књи ге бе ху по сву да.

Кеш у Док ле жах на са мр ти пра ви мр твач ки сан дук –
Из три на ест на ве де них раз ло га – „на ко си ни”.
От пр ва, „Има ви ше под ло ге да ек се ри 
При о ну” до нај по сле, „Бо ље ћу свр ши ти по сао”.

У Ја ха чи ма пут мо ра Синг на зна ча ва
У увод ној ди да ска ли ји „не ко ли ко но вих да са ка
при сло ње них уза зид”, док су у Мор ји ном го во ру
„Бе ле да ске” по пут од сја ја бу ре на по пла ви

На са мом кра ју или рам отрг нут со ли
На лик спла ву за књи ге, тај одар што се но си.
За ми шљам нас ка ко се при пре ма мо да га одиг не мо,
А он да за те ту ра мо ра ди ба лан са, јер је та ко олак шао. 

ЖИ ВИ ЛА НАЦ 

за Те рен са Бра у на

По сма тра ју ћи џа ко ве бра шна ка ко их из ру ке у ру ку
Из бли за пре но се ху ма ни тар ни рад ни ци, и вој ни ке
Што пу ца ју пре ко све ти не, по но во сам се

Спре мио да при хва тим оба кра ја џа ка,
Два пу на све жња жи та сам цим нуо ра ди
По лу ге, спре ман за по ди за ње –

Очи у очи, је’ндва, је’ндва за мах
На при ко ли цу, по том са ги ња ње, ву ча и за мор
Сле де ћег ди за ња. Ни шта ни је мо гло пре ва зи ћи

Тре ну тач но рас те ре ће ње, истин ску на гра ду ди рин че ња
Опу шта ње ко је се ви ше не ће вра ти ти.
Или хо ће, јед ном. За сваг да. 

Пре вео с ен гле ског
Сте фан Па јо вић




