
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ЛЕОНАРД КОЕН

ЗАБАВА ЈЕ ВЕЋ ТАДА БИЛА ЗАВРШЕНА

S. O. S.

Полако с тим бесом,
поспанко.
Не траћи га у бунама.
Не мрси га идeјама.
Ђаво ми не да говорити,
само да ти наговестим
да си роб,
твој јад је намерна политика
оних у чијим ланцима патиш,
оних које одржава
твоја несрећа.
Ужаси тамо,
унутрашња парализа овде –
Тражиш ли бољу пoнуду?
Пригњечен си.
Отхрањен за патњу.
Ђаво ми свезује језик.
Теби говорим,
„пријатељу мог нажврљаног живота”.
Освојили су те они
који знају да то раде невидљиво.
Завесе се њишу предивно,
чипкане завесе
чудесне старе сплетке:
Ђаво ме искушава
да те не опоменем.
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Па морам ти брзо рећи: 
Сваког у твом животу,
оне који ти шкоде,
оне који ти помажу,
оне које знаш
и оне које не знаш –
ослободи их,
помози им да се ослободе.
Препознај замку.
Ви слушате радио Отпор.

(1995)
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ТИТУЛЕ

Носио сам титулу Песника
можда то и бејах 
неко време
Титула Певача
беше ми љубазно додељена
иако сам тек певушио
Дуго су ме знали као Монаха
бријао сам главу и носио мантију
и устајао рано
Мрзео сам сваког
а деловао срдачно
и нико ме није прозрео
Моја репутација
Заводника беше лакрдија
Горко сам се смејао 
током десет хиљада ноћи
које сам провео сам
Са трећег спрата
изнад парка Португал
гледам снег
како пада по цео дан
Као и обично
овде нема никог
Никад никог нема
Милостиво
унутрашњи разговор
гаси се
под белином зимске буке
„Ја нисам ни ум
ни интелект
ни тихи глас изнутра...”
нестаје и то
а сада Пажљиви читаоче
због чега
у чије име
долазиш
да дангубиш са мном
у овим раскошним 
и бледим царствима
Бесциљне приватности?
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ИЗМАГЛИЦА ПОРНОГРАФИЈЕ

Kад си се подигла из магле
порнографије
причом о браку
и оргијама
бејах тек дечак
од 57 лета
који покушава да заради на брзака
у килавој бранши

беше десет година прекасно
ал’ коначно добих
најлепшу цуру
међу религиозним левичарима
да одем с њеним уснама
на место без сунца

уметност песме
беше ми у крви
кафа је изгубила окус
никад се нисам јављао
на телефон
и помолио бих се
за сваког ко зове
а не остави поруку

то беше мој живот
у Лос Анђелесу
када си полако
скинула свој жути џемпер
а ја заслинио над
твојим дечачким куковима
ал’ покушах бити супруг
твојим мрачним и материнским
намерама
и хвала ти
за оне озбиљне песме
које заврших
уместо да сам те ј...
чешће
и за сате када си
на црној простирци за медитацију
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занесена мојим пропалим 
аристократским педигреом
дозволила да збацим вулгарност
и исправим Америку
бодљикавом жицом 
и редовним ударима
риме

а сада када нас више нема
имам хиљаду година
да ти кажем како се дижем
на свему што расте
како сам постао љубавник
којег си желела
који нема другог живота
сем твоје лепоте
који је наг и погнут
под квотама твоје жудње
имам хиљаду година
да будем твој близанац
твој љубљени одраз
рођен са тобом

коначно могу
да те преварим да позираш
за мој полароид
док ми палиш
слушни апарат
бујним безобразлуцима

твоја паника ме не може пожуривати овде
а моја паника и моја слаба
рамена
наши бесрамни животи
зрна су
посута на дар
вртоглавим висинама
наше љубави
док је друга страна твог немира
висећа мрежа зноја
и стењања
а генерације лептирова
множе се и падају
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док ми поништавамо наше разлике
и време се спушта
попут најмањег љубимца Бжијег1

да нам полиже прсте
док спавамо
у клупку
трака и наруквица

Ах ужитак првих ноћи
и двадесет трећих ноћи
и ноћи
после смрти и горчине
ужитак овог јутра
док пчеле ударају
у покидан слез
и савршен ред
ствари на столу
бестежинска безначајност
наших старих намера
док поништавамо
поништавамо
сваку разлику

1 Коен у збирци Књига чежње, поштујући јеврејску традицију, не спомиње 
име Божије, па уместо God бележи Gd. Имајући у виду да овакав поступак не 
представља случајни песнички чин, него израз дубоке, интимне и континуиране 
Коенове заокупљености питањима религије, одлучујемо да у преводу задржимо 
карактеристику изворника, те реч Божијег пишемо у облику Бжијег. Испра вља
њем ове речи песничкој творевини би се, сматрамо, одузела она могућност ту
мачења коју она, с друге стране, имплицира онда када се ова реч пише са црти
цом – тумачење у светлу теме јудаизма. Ова невелика напомена, најзад, исписана 
је не само да би се објаснио један песнички, а онда и преводилачки акт, него и 
да би се потенцијалним, будућим тумачима сугерисао важан аспект Коеновог 
живота и дела (прим. прев.).
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ПРЕВИШЕ СТАР

Превише сам стар
да учим имена
нових убица
Овај овде
изгледа уморно и привлачно
посвећено, професорски
Личи доста на мене
док сам предавао 
радикални облик будизма
очајним безумницима
У име старе
узвишене магије
он наређује
да се породице живе спале
и деца осакате
Он вероватно зна
моју песму или две
Сви они
сви умивачи крвавих руку
сви ждерачи изнутрица
и скалпдерачи
сви су плесали уз музику Битлса
обожавали Боба Дилана
Драги пријатељи
остало нас је веома мало
нас утишаних
који дрхтимо све време
сакривени међу фанатицима
опчињених крвљу
док сведочимо једни другима
о старом крволоштву
старом застарелом крволоштву
које је протерало
из срца топле апетите
и понизило еволуцију
а од молитве направило бљувотину 
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СУНЦЕ

Био сам до Сунца
Ништа посебно
Место насиља
Баш као наше

Сунце рече
Да сам отворена књига
Буди стрпљив

Видећеш да
све је исто
Овде и тамо

Соларни ветрови
Нешто су друго
Нико их још укротио није
Нико њима
не управља

Или их преживиш
или те нема

Волим како 
Сунце прича
Мирно и искрено
Осим кад је обузето
сопственим несрећама
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ЗАБАВА ЈЕ ВЕЋ ТАДА БИЛА ЗАВРШЕНА

Имах око 15 лета
када сам с једном лепотицом
отишао у Комунистичку партију Канаде.
Тамо су се одржавали тајни састанци
и викали би на тебе
ако си само минут каснио.
Проучавали смо Мекаранов закон
који су донеле марионете у Вашингтону
и Падлоков закон
њихових слугу у колонизованом Квебеку;
и рекли су нека гадна срања 
о мојој породици
и како смо дошли до пара.
Хтели су да униште 
земљу коју сам волео
(и служио, као извиђач на мору).
Чак и добре људе
који су хтели промене
мрзели су
и називали социјалним фашистима.
Знали су шта ће с криминалцима
као што су моји ујаци и стрине
знали шта ће
с мојом јадном мајком
која је побегла из Литваније
с две замрзнуте јабуке
и пуном марамом неважећег новца.
Никад ми нису дали да се приближим цури
нити је цура дала да се приближим девојци.
Постајала је све лепша
док се није удала за адвоката
и сама постала социјални фашиста
а вероватно и криминалац.
Али дивио сам се комунистима
због њихове тврдоглаве привржености
потпуно погрешним идејама.
Много година касније
нашао сам се у сличној ситуацији:
придружио сам се групици жилавих фанатика
који су се сматрали
Маринцима духовног света.
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Само је питање времена:
ускоро ћемо пристати овим сплавом
на Другу обалу.
Ускоро ћемо однети ову плажу
на Другу обалу.

Превела с енглеског
Милена Грујичић




