
Т Е М АТ :  Н И К  К Е Ј В  –  I  A M  T H E  CA P TA I N  O F M Y  PA I N

НИК КЕЈВ

У НО ЋИ ПЛА МЕ НА И БУ КЕ

ДА ЛИ МЕ ВО ЛИШ?

На шао сам је у но ћи пла ме на и бу ке,
ди вља зво на гр ме ла су на ди вљем не бу,
знао сам на да ље од то га тре на 
во ле ћу је док ме мра зне смр ти не озе бу.
По љуп цем сам сво јим ода гнао хи ља ду су за
мо је го спе од Ра зно вр сних Ја да,
не ке ис ка не, не ке зајм ље не, не ке кра де не,
не ке чу ва не за час ка да су тра шњи ца за вла да.
Бле шта ла је сре бр на зве зда у бес кра ју мра ка тог
и уда ри зво на са ка пе ле про ла ма ли су се дингдонг...

Да ли ме во лиш... као што ја во лим те бе?

Би ла ми је да ро ва на да по пра вим ома ша је,
и сла гао сам крај ње сво јих под ви га рој,
из гле дао сам ипак та ко тро шан и ма лен,
от крио сам Бо га и све Ње го ве ђа во ле у њој.
У мо јој је по сте љи из го ни ла не вре ме на сне жна,
вар љи во је сун це над гла вом ње ном пла ну ло,
са свим пун све тло сти – ка ко се и са ма зва ла – 
ње на сен ка би ла је оштра, раш чу па на, ме те жна.
Очај но упе тљан ра стао је љу бав них нам гла со ва слог
и уда ри зво на са ка пе ле про ла ма ли су се дингдонг...

Да ли ме во лиш... као што ја во лим те бе?
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Има ла је ср це пу но љу ба ви и ода но сти,
ум јој по зна вао са мо во љу и гро зу те шку,
и по ку ша вам, да, за и ста по ку ша вам
али чи ним грр, дра га, увек чи ним гре шку.
За то до ђи, на ђи ме, дра же сна је ди на мо ја,
на зе мљи ле жим, на ње ном са мом та ло гу,
ах, она до ла зи сти шав ши сва сун че ва по ја,
крв око ми то ју ри ша у ну три ни ње них но гу.
Улу бљен и са кат ча мио је на не бе си ма Ме се чев рог
и уда ри зво на са ка пе ле про ла ма ли су се дингдонг...

Да ли ме во лиш... као што ја во лим те бе?

Све су се ства ри бли жи ле сво ме за вр шет ку,
из гу би ћу је – знао сам пре не го што сам је срео – 
сме рао сам, ку нем се, да бу дем до бар пре ма њој,
да је не по вре дим, за кли њем се, над тим сам бдео,
лу де на ру кви це на ру ци јој и гле жњу је ча ле су као гонг
и уда ри зво на се ка пе ле про ла ма ли су се дингдонг...
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(ДА ЛИ СИ ТИ) ОНА КО ЈУ САМ ЧЕ КАО?

Док си при ла зи ла бли же, осе тио сам те бе, дра га,
знао сам да ћеш ме на ћи – сла ма ла је жуд ње сна га.
Је си ли ти мо ја суд ба? Ука зу јеш ли се ова ко са да?
Огр ну та ка пу том, са су зним очи ма?
Узми тај ка пут, ми ла, и ба ци га на тло:
Да ли си ти она ко ју сам че као?

Док си не по ре ци во та ко сту па ла ка ме ни,
ду ша ми би уте хе, ве ре пу на у тој тре ни,
да на вре ме ће ср це на гра ди ти за све се ни,
и свим на лич ји ма ли ца от кри ти...
Се део сам, ви део – крај до ба лед ног се знао:
Да ли си ти она ко ју сам че као?

Чи та ви су све то ви ства ра ни од ту ге,
од че жњи вих же ља ра ђа на чу ђе ња фу ге,
то су са мо си ћу шне су зе, нек’ се про ли ју ду ге,
гла ву сво ју осло ни на мо је ра ме...
Из ван мог про зо ра враг је све том се као:
Да ли си ти она ко ју сам че као?

О, па то ће мо зна ти, зар не?
Зве зде ће на не бу у рас пр сну ћу да ра сту
О, ал’ то га ипак не ће би ти, ни је ли та ко?
Зве зде за си ја ју на ча сак и по том зга сну...

По сто ји чо век чи ја де ла у чу да за ла зе,
иа ко очи мо је о при ли ци му са мо сни ва ју,
го во рио је они што тра же – на ла зе, 
и што ку ца ју уве де ни би ва ју.
Ми слим о те би у по кре ту
ка ко обри си тво ји уз ме не ста ју,
и ка ко те све ма ле не ства ри пред ска зу ју...
Ду бо ко у те лу зов кроз крв не жи ле је те као:
Да ли си ти она ко ју сам че као?
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У МО ЈЕ НА РУЧ ЈЕ 

Не ве ру јем у Бо га ко ји ин тер вен ци је ства ра,
али ти ве ру јеш, дра га, знам.
Да ве ру јем, клек нуо бих и за мо лио га
ка да се ра ди о те би, да не уме ша му се плам. 
Да не так не ни влас са тво је гла ве,
оста ви не дир ну тим твог би ћа са звуч је,
и ако осе ти да тре ба те бе да упу ти
он да не ка те упу ти у мо је на руч је...

У мо је на руч је, Го спо де,
у мо је на руч је...

И не ве ру јем да ан ђе ли по сто је,
док те гле дам, ипак пи там се је ли та ко.
Да ве ру јем, са звао бих све њи хо ве бро је,
и мо лио се да на те па зи њи хо во око.
Да сва ки за те бе за па ли све ћу,
пут ти учи ни про ход ним и ја сним,
да хо да, на лик Хри сту, у ми ло сти и љу ба ви
и во ди те у мо је на руч је...

У мо је на руч је, Го спо де,
у мо је на руч је...

Али ве ру јем у љу бав,
и знам да у њу ве ру јеш и ти.
И ве ру јем да по сто ји не ка кав пут
ко јим мо же мо да ко ра ча мо, ја и ти.
За то на стој те да све ће вам го ре,
пут да јој тра је у чи сто ти и сја ју,
да по вра ци ње ни стал ни низ тво ре
увек и у ве ко ве ве ко ва...

У мо је на руч је, Го спо де,
у мо је на руч је...
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И ВИ ШЕ СЕ НЕ ЋЕ МО РА СТА ТИ 

И ви ше се не ће мо ра ста ти,
по тре бе за тим ви ше би ти не ће,
и ви ше ни ка да не ћу, дра го ср це, ка за ти 
ја сам сâм, она без ме не да ље кре ће...

И ви ше се не ће мо ра ста ти.
Уго во ри су на чи ње ни,
на пр сту је пр стен за кљу чан,
и ни ка да ви ше мо је пи смо не ће по че ти
жа ло сно или у зим ски пе ри од ху чан...
И ви ше се не ће мо ра ста ти,
све су рат не се ки ре са да за ко па не, 
и све ће пти це твом ср цу
пе ва ти
на гра на ма...

И ви ше се не ће мо ра ста ти.
Твој ко манд ни ла нац
утих нуо је са да.
И све те пти це
твом би див ном ср цу пе ва ле
сва ка ко та да...

Го спо де, оста ни крај ме не,
све тла тво ја не ка не га сну,
ни ка да не ћу би ти сло бо дан
ако ни сам сло бо дан у овом ча су...

Го спо де, оста ни крај ме не,
све тла тво ја не ка не га сну,
од сло бо де до сад ви дех са мо се не,
о че му то го во риш у овом ча су?

Јер ви ше се не ће мо ра ста ти,
и ви ше се не ће мо ра ста ти...
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ТУ ЖНА ЖЕ НА

Оже нио сам во ље ну на дан по мра че ња,
сме лост јој при ја те љи на гра ди ше да ром бо дре ња,
сад кад но ћи по ста ју ду ге и го ди шње се до ба ме ња,
гле дам мо ју ту жну же ну
ко ја цве ће сво је не чуј но не гу је,
ко ја не чуј но не гу је сво је...

У ре ци што ма ми ви со ка је во да,
и за вет сам дао, ал’ да га ис пу ним не мо гах,
и ва пај пти ца рас тре са дрх та је гро зо та
у ме ни и мо јој жал ној же ни,
ко ја на ме штај на о ко ло по ме ра,
ко ја на ме штај на о ко ло по ме ра...

Се ди мо са да ис под ти со ви не упе тља не, чвор не,
и око ци пе ла ди вљи нам се зум бу ли хи тро ло ме.
Се ћа ње на из дај нич ке на го ве шта је оне
при ла зи к мо јој ми лој, ту жној же ни,
ко ја да не на сво јим пр сти ма бро ји,
ко ја да не на сво јим пр сти ма...

Хај де, по мо зи ми, дра га,
хај де, са да...
Хај де, по мо зи ми, дра га,
слеп бе јах та да...
Ду го и ви со ко ов де ра сте тра ва,
Из ви је на ка не бу да се с њим спа ја,
Обла ци бе ли у си ли ни ко ви тла ја,
Хај де, са да, по мо зи ми, дра га,
био сам слеп...
Бу да ла сам био, дра га,
био сам слеп...
Пла хо вит је ве тар си ноћ раз но сио,
др ве ће там но рав но до тла ко сио,
цват је њи хов у та кав звук пр снуо
да соп стве не ми сли ни сам чуо, дра га...
Био сам слеп,
Био сам бу да ла...
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КА ПИ ЈЕ ВР ТА

По ред бр шља ном об ра слог про зо ра
Ан ђе ла,
низ Ате ни јам Лејн све до ка те дра ле
по гро бљу сам лу тао,
не ко вре ме та мо про вео и ми слио
освом по врат ку ка пи ја ма вр та.

Од бе гли оци, кло ну ла де ца, скром не мај ке,
од мет ни ци и су и цид ни љу бав ни ци,
ко сти ма обич ним на пу ње ни, по сла га ни сан ду ци,
спу та них за ми сли и на да на гло смр вље них зна ци,
у не срет ним ре до ви ма, све до ка пи ја вр та,
у по ти ште ним ре до ви ма, све до ка пи ја вр та,
у не срет ним ре до ви ма, све до ка пи ја вр та...

Хо ће мо ли се сре сти на ка пи ја ма вр та?

Под но тор ња и стра хот не му, гро зо мор не се ни
зво но са Све тог Ед мун да вест о ча су ша ље ме ни.
Оба зрех се и ви дим – та мо ме че каш у тај мах,
на зра ци ма сун ца ра за би рам би ћа тво га дах,
та ко жи вог и над ви је ног над ка пи ја ма вр та.

Ан ђе ли ма пре пу сти ме ста ова древ на,
нек све ци бри ну о ми ру цр кве них го ле ма,
и усну ле оста ви зе мљи та ко хлад ној
јер пре би ва Бог у ру ци овој да ној
док отва ра мо ка пи је вр та...

Хо ће мо ли се сре сти на ка пи ја ма вр та?
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МРАЧ НИ ЈЕ СА СВА НУ ЋЕМ

И та ко сам ми слио да у крај њу шет њу кре нем пра во,
та лас јав ног мње ња по чео је да је ња ва,
су се ди, хва ље ни би ли, пра зно сло ви ли су ипак са мо,
мо гао сам да ви дим њи хо ва пре стра вље на ли ца
и кроз ка пи ју пи ље ње што се због ме не уде ша ва.

Стре мио сам ка фи на лу све га, не кој вр сти окон ча ња,
вре ме је бр зо те кло, на дао се ни сам да ухва тим му траг,
ми слио сам о при ја те љи ма ко ји скон ча ше услед екс по ни ра ња
и се ћао се дру гих усну лих што им не до ста јао апла уз драг.

И у сво јим нај бо љим ци пе ла ма на пред низ ули цу сам хо дио,
за стао код цр кве, про би јао се кроз го ми лу као осо ба сва ка,
иза мо јих сто па ла љу бав је сту па ла, за ди ха ну сам је во дио
док зво ник је па рао сто мак ма ле ног, са мот ног обла ка.

Се део сам уну тра са че жњом за Бо гом ко ја мр ви,
раз гле дао сли ке на стра на ма књи ге у ко жној ко ри ци,
на шао ву не но јаг ње ка ко дре ма у ис те че ној кр ви,
и Ису са са шкр га ма што дрх ти на ри ба ре вој уди ци.

Дра га,
Чи ни се да та ко мно го
вре ме на је про шло от ка да те бе не ма...
И ја
мо рам да ка жем тач ни је
да са сва ну ћем по ста је још мрач ни је.

Вра тив ши се на ули цу ви део сам сун це круп но, на сме ја но,
био је До бар дан и Зао дан и све је би ло све тло и све же,
и све ми се чи ни да је нај ве ће уни ште ње по чи ње но
за хва љу ју ћи они ма ко ји ма из бо ри из ме ђу ова два не ле же.

Ама те ри, ди ле тан ти, пла ће ни ци, ка у бо ји, кло но ви,
ули це шкри пе под сит ним Це за ри ма, На по ле о ни ма и шо ња ма
са бе тон ским бло ко ви ма и тан ким пла стич ним те ле фо ни ма
бро је они на пр сте, а мр ве им бо ра ве пред про че љи ма.

Про шао сам крај твог вр та, ме ђу цве то ви ма те ви део,
маг но ли ја ма, ка ме ли ја ма и аза ле ја ма дра же сним, та ко,
и не ви дљив сред па нич не го ми ле ста јао сам са мо,



579

из гле да ла си за но сно на ра сту ћој то пло ти јар кој.

Осе тио сам дим, ви део ва три це што на про план ци ма ли жу,
љу ди су на ста вља ли ко рак упр кос – што би мо ра ли да ви де?
Ве ли ка пу ко ти на по ја ви се на плоч ни ку, зе мља зев ну та да,
за мо ре на и зга ђе на, да би нас по ву кла на ли ни ју ни жу. 

Дра га,
Чи ни се да та ко мно го
вре ме на је про шло от кад те бе не ма...
И ја
мо рам да ка жем тач ни је
да са сва ну ћем по ста је још мрач ни је

Ове ули це су за ле ђе не са да. Мој од ла зак са по врат ком се спа ја,
и пун сам жуд ње за не чим о че му не мам спо зна ја 
док у уто ну лом сне гу мој по су ста ли отац да не збра ја,
уну тра и спо ља, из над, око, ис под – тра га њу мом не ма кра ја.

Дра га,
Чи ни се да та ко мно го
вре ме на је про шло от кад те бе не ма...
И ја
мо рам да ка жем тач ни је
да са сва ну ћем по ста је још мрач ни је.
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УЗДАЈ СЕ У СА МО ГА СЕ БЕ

То ли ко сам од те бе да ле ко
јездим по со би уз дуж и по пре ко,
да ли Исус је ди но во ли чо ве ка ко ји гу би?
На ра диј ских та ла са фо ну
не ки тип на сак со фо ну
ли та ни ју прав да ња ну ди.

Мах ни та че жња у очи ма мо је дра ге ку ца,
тр ља она лам пу што јој ме ђу бу ти на ма вр ца
и на да се ду ху ка ко из ла зи са пе смом.
У за бо ра вље ним сти хо ви ма жи ви не ким она
и кре ће се сна жно као од зом би ја да је ко ва
ди ше сми ре но док љу ља се клат на же зло.

Бо ље се уздај у са мо га се бе...

Зар ђа ли гра до ви у та ло гу про па сти се кра ве, 
фа бри ке ло ко том око ва не, ау то мо би ли кр ста ре
у око ли ни гра ни ца ње не ви зи је.
Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ка же она,
док Исус об ја вљу је цве ћа зoвна
на све стра не при зо ра ње не ко ли зи је.

Знаш да ја бих, да, ја бих,
Ја бих се уздао у са мо га се бе.

Усред по ло ви не но ћи
стре мим да се отрг нем мо ћи
фан то ма и ду хо ва и ви ла.
У хи ља ду и јед ној та ми што обри сом сли чи узо ру ли ка
ње но мр мља ње отва ра се зам, и Али Ба ба и че тр де сет раз бој ни ка
ис па љу ју је са ово га све та.

Јед ног да на ћу се вра ти ти и узда ти у са мо га се бе...

Да ле ко сам, ох, дра га, не где хи ља ду ми ља,
и јед но став но не знам ка ко реч да се сви ја
јер Исус је ди но во ли чо ве ка ко ји уда ри.
Али у ста њу смо, дра га, да ви ди мо ја сно,
жи вот, ва тра и лу ди ло је све што зна смо
и из го во ри и из го во ри и из го во ри.
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ХИГ СОВ БО ЗОН БЛУЗ

Не се ћам се ни чег ви ше,
ог ње но др ве ће иви чи друм.
Не се ћам се ни чег ви ше,
во зим пра во до Же не ве.

Се део сам у свом па ти ју1

би ло је вре ло
из над де вој ке су про ми ца ле
њи хо ве ру же све у цва ту.
Да ли си ика да чуо за Хиг сов бо зон блуз?
Идем пра во до Же не ве, дра га,
да бих те то ме на у чио.

Ко га бри га шта бу дућ ност до но си?
Црн је био пут и дуг, во зио сам, во зио,
сти гао до рас кр шћа
ноћ је би ла там на и вре ла
ви дим Ро бер та Џон со на
са ги та ром од де сет до ла ра
стег ну том на ле ђи ма
у по тра зи за шти мом.

Ах, али ево га и Лу ци фер са сво јим ка нон ским пра вом
и сто ти на ма цр них че да што му из че љу сти ге но цид них на ви ру
има истин ски уби тач ни стил
Ро берт Џон сон и ђа во, чо ве че,
не зна се ко ће чи ју ко жу огу ли ти.

Во зим,
др ве ће ог ње но бук ти
се дим и пе вам
Хиг сов бо зон блуз

1 Па тио озна ча ва уре ђе ни по пло ча ни део дво ри шта, не рет ко огра ђен зи
ди ћем, у ко јем се обе ду је или про во де ча со ви до ко ли це. У Ау стра ли ји он се 
че сто до во ди у ве зу са пер го лом (нат кри ве ни ход ни ци об ра сли зе ле ни лом). У 
пе сми, ме ђу тим, Кејв од ред ни ци pa tio при дру жу је реч ba se ment: па тио на ко јем 
се ди лир ски су бје кат је та ко не што ни жи од ни воа дво ри шне по вр ши не што је 
ре ле ван тан хер ме не у тич ки де таљ. Ти ме се, по мо ћу про стор них од но са, на гла
ша ва кон траст из ме ђу оних ко ји про ми чу на по вр ши ни, без бри жно уто пље ни 
у ефе мер ност и ба нал ност са вре ме ног све та, и лир ског су бјек та ко ји, уса мљен, 
хип но тич ки за не сен Хиг со вим бо зон блу зом, кон тем пли ра о суд би ни ци ви ли
за ци је (прим. прев.).
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умо ран сам, тра жим ме сто да одах нем
сви су са то ви ста ли у Мем фи су.

И у Ло рејн мо те лу вре ло је,
ужа ре но, за то га и зо ву жа ри штем
би рам со бу и њен при ја тан по глед
чу јем чо ве ка ка ко на је зи ку скроз но вом ве зе про по вед
уси ја ни кре вет спре мам у јеф ти ном свра ти шту што кр ва ри
док спре ма чи це у бри са ли це сво је је ца ју
и пор ти ри цуп ка ју и тан цу ју.
Кад се хи тац про ло ми
у спи ри ту ал ном стилу
сви кр ва ре
Хиг сов бо зон блуз

И ако но ћас умрем
са хра ни ме у мо јим оми ље ним, жу тим, ко жним, ла ко ва ним 

ци пе ла ма
и са му ми фи ци ра ном мач ком
и ку па стом ка пом
ко ју је ка ли фат на мет нуо Је вре ји ма.
Да ли чу јеш мо је ср це ка ко ку ца?
Да ли чу јеш мо је ср це ка ко ку ца?

Ха на Мон та на пе ва африч ким са ва на ма
док си му ли ра на ки шна се зо на по чи ње
про кли ње она пер чин на ро да Зу лу
и на пре ду је да ље ка Ама зо ни ји
су зе ли је са дел фи ни ма...
МаиМаи су по је ли Пиг ме је, Пиг ме ји су по је ли мај му не
мај мун има по клон ко јег ша ље на траг те би.
Гле! До ла зи ми си о нар
са сво јим ве ли ким бо ги ња ма и ви ро зом
спа са ва ју ћи њих, ди вља ке, сво јим Хиг сов бо зон блу зом
Во зим пра во до Же не ве
Во зим пра во до Же не ве...

Ох, про кле то сви та ње да се про би је,
ки шни ме да ни ре дов но рас ту же
у ба зе ну је зе ра То лу ка Мај ли Сај рус плу та
а ти си нај бо ља де вој ка ко ју сам ика да имао.
Не се ћам се ни чег ви ше...
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ИСУС СÂМ

Са ви си на си пао
при зе мљив ши се на по љу
не да ле ко од ре ке Адур,
цве то ви су из ви ра ли из тла
јаг њад из би ја ла из утро ба сво јих мај ки.
У пра зни ни ис под мо ста
опо ра вља ла се, од гран чи ца и гли не пра ви ла ма ске,
а ти си пла као под др ве ћем по ки слим, кап ним,
за ста ја ла је утвар на пе сма у гр лу си ре не.

Сво јим те гла сом
зо вем...

Ти си мла дић ко ји се бу ди
пре кри вен кр вљу што ни је тво ја,
ти си же на у жу тој ха љи ни
окру же на ча ри ма ко ли бри ја,
ти си де вој чу рак пун за бра ње не енер ги је
ти тра ве у кри лу та ме,
ти си за ви сник ко ји на ле ђи ма по чи ва
у хо тел ској со би Ти ху а не.

Сво јим те гла сом
зо вем...

Ти си африч ки ле кар што ка на ле су зне збра ја,
ве ру јеш у Бо га, али не ма сад за ту ве ру по себ ног олак ша ња,
ста рац си крај ва тре што се ди, ма гла што се мо рем ва ља,
да ле ко се ћа ње у уму твор ца сво га, не ви диш ли исти не сја ја?

Сво јим те гла сом
зо вем...

Хај де да се ди мо за јед но док не огла си се час...

Сво јим те гла сом
зо вем...
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ДА ЛЕ КО НЕ БО 

Хај де, кре ни мо са да, мо ја је ди на, пра ва љу ба ви,
по зо ви то чи о ца го ри ва, нека стру је нестане,
мо же мо се оти сну ти, оти сну ти ка да ле ким не бе си ма,
гле да ти сун це, гле да ти ка ко се ра ђа у тво јим очи ма.

Хај де, кре ни мо са да, дра ги мој са пут ни че,
оти сни мо се ка да ле ким не бе си ма,
гле дај мо сун це, гле дај мо ка ко се ра ђа
ка ко се ра ђа, ра ђа у тво јим очи ма.

Ре кли су нам да ће нас на ши бо го ви над жи ве ти,
ре кли су нам да ће нас на ши сно ви над жи ве ти,
ре кли су нам да ће нас на ши бо го ви над жи ве ти,
али они су ла га ли.

Хај де, кре ни мо са да, мој је ди ни са пут ни че,
оти сни мо се ка де ле ким не бе си ма.
Уско ро ће де ца да се ус пи њу, да се ус пи њу,
ово ни је на ме ње но на шим очи ма.

Иза бра ла и пре пе ва ла 
Ви о ле та Ми тро вић




