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МАЈКЛ ЛОН ГЛИ

ЧЕ ТИ РИ ПЕ СМЕ1

КЊИ ЖА РЕ

Му ла но ва на Кра љев ској аве ни ји, она Ер ски на Меј на
Бли зу Град ске ку ће,2 пра шња ви ход ни ци,
По ли це са књи га ма, про сто ра ко ли ко за по крет лак та,
На ши пр ви про гла си се ти ска ју за па жњу,

По том пр ве тан ке збир ке (ако ни ко не гле да
Ја ста вим сво ју ис пред свих. Ни ко не гле да).
При род ња ко ва смрт, Ка сно, али искре но,
Ноћ ни пре ла сци, Не ма гра да ко ји ће оста ти.3

Стра шан удар на ших име на и на сло ва.
Сва ка књи жа ри ца што је за тво ре на
Из гу бље на је ка те дра ла са све ви тра жом што осли ка ва
Мла дог пе сни ка ка ко отва ра сво ју зби р ку пе са ма.

1 Из бор из зби р ке Бр до ан ђе ла (2017).
2 Обе књи жа ре су се не ка да на ла зи ле на на ве де ним ло ка ци ја ма у Бел фа сту.
3 Ре дом су на ве де не зби р ке сле де ћих пе сни ка: Шеј му са Хи ни ја, Џеј мса 

Си мон са, Де ре ка Ма хо на и Мај кла Лон гли ја.
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ПРО СТОР ЗА РИ МУ

I

По слао сам ти по љу бац пре ко по зор ни це
Ка да смо чи та ли пе сме у Лис дун вар ни
Две не де ље пре тво је смр ти. Укра ше ни сла мом,
На кра ју су се по ја ви ли хо ри сти из Ар ме.

II

На сред по ља у при ро ди Мор на
Ра ме уз ра ме, гле да ју ћи пра во на пред
Пи ша ли смо уз пар че ка ме ног зи да,
Уз ве тро бран Све тог Па три ка, уз пи со ар ки ше.

III

На на шим хо до ча шћи ма по Се ве ру
у твом блат ња вом „фол ксва ге ну”, по ја ли смо
пе сме из Ве ли ког ра та: Пис! Фи ју че гра на та!
Ту смо за то што ту смо за то што смо...

IV

Уту че ни на кон Про сто ра за ри му4 у Ку шен да лу
Га ца ли смо кроз вре си ште до Фер Хе да
И пот пи са ли се хе миј ском олов ком на Деј ви је ву ма ји цу
И хит ну ли је са ли ти це низ ве тар.

V

Се ли смо у ко ла на кон Кр ва ве не де ље и 
За пу ти ли се у Њу ри на марш5 – бло ка де на пу ту, ди вер зи је –
До вољ но вре ме на да од лу чи мо, ако нас пи та ју
др же ћи нас на ни ша ну: А ко је сте ви ве ро и спо ве сти?

4 На зив ма ле пе снич ке ан то ло ги је ко ју су 1968. го ди не при ре ди ли Шеј мус 
Хи ни и Мајкл Лон гли.

5 На кон Кр ва ве не де ље у Де ри ју 1972. го ди не, ка да је бри тан ска вој ска 
уби ла де се ти не ци ви ла ко ји су про те сто ва ли про тив не за ко ни тих хап ше ња осум
њи че них за те ро ри зам, одр жан је ми ров ни марш у ме сту Њу ри на гра ни ци на 
Ре пу бли ком Ир ском.
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VI

Ка да је Ошин Фе ран из го рео у по жа ру, ста јао си
Бес по моћ но у мр твач ни ци и не у те шно пла као.
Пре ни се из са мач ког кре ве та од ило ва че:
По љу би ме пре ко уса на у Лис дун вар ни.
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ПР СТЕН

Да ру јеш ми – за злат ну го ди шњи цу бра ка –
Пр стен на пра вљен у Гла зго ву 1914. го ди не.
Убе ђен сам да га је но сио
Не ки то ми6 то ком ро вов ских бор би.
Ски дао га је но ћу да про чи та и до так не
Гра ву ру са уну тра шње стра не – GR & JG –
Што ра ди мо и ми, ста вља ју ћи га на све тло.
Узајм љу је мо њи хо ву љу бав од осам на ест ка ра та.
За ми шљам га ка ко је пре жи вео рат.
Но си ћу ње гов пр стен док не умрем.

6 Жар гон ски на зив за ре до ва бри тан ске вој ске.
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БР ДО АН ЂЕ ЛА

Би ће да се не ко ста ра о над гроб ни ци ма.
Мо жда си то ти са шта фе ла јем и чет ка ма
И ве ли ким плат ни ма и угљем за цр та ње
Ку му лу са у об ли ку ви си ба бе и сло ва од ли ша ја.
Би ће да се не ко ста ра о огра ди
И за тва ра зар ђа лу ка пи ју за со бом са мом. 

Пре вео с ен гле ског 
Сте фан Па јо вић




