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НИК КЕЈВ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

WEST CO UN TRY GIRL

With a cro o ked smi le and a he artsha ped fa ce
Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass
She’s got a ho u sebi g  he art whe re we all li ve
And plead and co un sel and for gi ve
Her wi dow’s pe ak, her lips I’ve kis sed
Her glo ve of bo nes at her wrist
That I ha ve held in my hand
Her Spa nish fly and her mon key gland
Her Godly body and its fo ur teen sta ti ons
That I ha ve em bra ced, her pal pi ta ti ons
Her un born baby crying, ‘Mummy’
Amongst the rub ble of her body
Her lo vely lid ded eyes I’ve sip ped
Her fin ger na ils, all pink and chip ped
Her ac cent which I’m told is „broad”
That I ha ve he ard and has been po u red
In to my hu man he art and fil led me
With lo ve, up to the brim, and kil led me
And re bu ilt me back anew
With so met hing to lo ok for ward to
Well, who co uld ask much mo re than that?
A West Co un try girl with a big fat cat
That lo oks in to her eyes of green
And me ows, ‘He lo ves you’, then me ows again
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То су би ли сти хо ви пе сме „West Co un try Girl”. Ра ди се о Љу
бав ној Пе сми. 

На ста ла је, у сво јој не ви но сти, као по ет ски текст, на пи сан от
при ли ке пре две го ди не у Ау стра ли ји, где си ја сун це. На пи сао сам 
је с кне длом у гр лу, на во де ћи у фор ми спи ска фи зич ке де та ље ко ји 
ме при вла че код од ре ђе не осо бе... де вој ке из на сло ва. То је по кре
ну ло мој лич ни кри те ри јум ле по те, мо ју лич ну исти ну о ле по ти, 
ма ко ли ко да је ве ро ват но би ла не зграп на, су ро ва и оси ро ма ше на. 
Био је то спи сак осо би на ко је во лим и, исти ни за во љу, оту жан 
по ку шај ла ска ња, сми шљен да осво ји ту де вој ку. Ко ји је и ус пео, 
и ни је. Али осо бе на ма ги ја Љу бав не Пе сме, ако има ср ца да то ура
ди, је сте у то ме што она ис тра ја ва та мо где пред мет пе сме не ис тра
ја ва. При ка чи се за те бе и он да се за јед но кре ће те кроз вре ме. Али 
чи ни и ви ше од то га, јер баш као што је наш за да так да иде мо на
пред, да од ба ци мо соп стве ну про шлост, да се ме ња мо и ра сте мо, 
украт ко, да опро сти мо се би и дру ги ма, та ко и Љу бав на Пе сма са
др жи у се би зло слут ну ин фор ма ци ју о свом за дат ку – да пре о сми
сли про шлост и про стре је са да шњо сти под но ге.

„West Co un try Girl” је ро ђе на у не ви но сти и на сун цу, као јед
но став на пе сма о јед ној де вој ци. Али ура ди ла је оно што све пра
ве Љу бав не Пе сме мо ра ју да ура де да би пре жи ве ле – зах те ва ла је 
пра во на вла сти ти иден ти тет, вла сти ти жи вот и вла сти ту исти ну. 
Ви део сам ка ко ра сте и му ти ра с вре ме ном. Да нас се пред ста вља као 
упо зо ра ва ју ћа при ча, као спи сак са сто ја ка ве шти чи ног на пит ка, 
чи та се као из ве штај па то ло га или као по ру ка на сен дви чу од пло ча 
ко ји но си чо век мах ни тог по гле да што твр ди: „Крај све та се бли жи.” 
Она је про му кли глас у мра ку што мр мља: „Чу вај те се... чу вај те 
се... чу вај те.”

Елем, ма ло сам по жу рио. Ја се зо вем Ник Кејв и имам да вам 
ис при чам не ко ли ко ства ри.

PE O PLE AIN’T NO GOOD

Pe o ple just ain’t no good
I think that’s well un der stood
You can see it everywhe re you lo ok
Pe o ple just ain’t no good

We we re mar ried un der che rry tre es
Un der blos som we ma de our vows
All the blos soms co me sa i ling down
Thro ugh the stre ets and thro ugh the playgro unds
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The sun wo uld stre am on the she ets
Awo ken by the mor ning bird
We’d buy the Sun day new spa pers
And ne ver read a sin gle word

Pe o ple they ain’t no good
Pe o ple they ain’t no good
Pe o ple they ain’t no good

Se a sons ca me, se a sons went
The win ter strip ped the blos soms ba re
A dif fe rent tree now li nes the stre ets
Sha king its fists in the air

The win ter slam med us li ke a fist
The win dows rat tling in the ga les
To which she drew the cur ta ins
Ma de out of her wed ding ve ils

Pe o ple they ain’t no good
Pe o ple they ain’t no good
Pe o ple they ain’t no good

To our lo ve send a do zen whi te li li es
To our lo ve send a cof fin of wo od
To our lo ve let all the pinkeyed pi ge ons coo
That pe o ple they just ain’t no good
To our lo ve send back all the let ters
To our lo ve a va len ti ne of blood
To our lo ve let all the jil ted lo vers cry
That pe o ple they just ain’t no good

It ain’t that in the ir he arts they’re bad
They can com fort you, so me even try
They nur se you when you ’re ill of he alth
They bury you when you go and die
It ain’t that in the ir he arts they’re bad
They’d stick by you if they co uld
But that’s just bul lshit baby
Pe o ple just ain’t no good

Pe o ple they ain’t no good
Pe o ple they ain’t no good
Pe o ple they ain’t no good 
Pe o ple they ain’t no good
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Др жао сам већ пр во бит ну, кон зер ва тив ни ју и тех нич ки јед
но став ни ју вер зи ју овог пре да ва ња на По ет ској ака де ми ји у Бе чу 
про шле го ди не. По зва ли су ме та мо да гру пи сту де на та за пра во 
пре да јем о пи са њу пе са ма. Али пр во су же ле ли да одр жим јав но 
пре да ва ње. За те му сам иза брао Љу бав ну Пе сму, а док сам то ра дио 
– хо ћу да ка жем, док сам ста јао ис пред пу бли ке и др жао час, пре-
да ва ње – об у зе ло ме је не бро је но мно го су прот ста вље них осе ћа ња. 
Нај сна жни је и нај у пор ни је би ло је осе ћа ње не из ре ци вог ужа са. 
Ужа са, за то што је мој по кој ни отац био про фе сор ен гле ске књи
жев но сти у мо јој сред њој шко ли у Ау стра ли ји – зна те, та мо где 
си ја сун це. Вр ло ја сно се се ћам ка ко от при ли ке као два на е сто го
ди шњак се дим, баш као и ви сад, у учи о ни ци или ам фи те а тру, и 
по сма трам оца, ко ји сто ји ов де, где ја сад сто јим, и раз ми шљам у 
се би, су мор но и очај но, јер сам углав ном и био су мор но и очај но 
де те: „Не ма ве зе чи ме ћу се ба ви ти у жи во ту, са мо да не за вр шим 
као мој отац.” Да нас, кад ми је че тр де сет јед на го ди на, чи ни ми се 
да без ма ло ни шта не мо гу да ура дим, а да ме то не при бли жа ва и 
не чи ни слич ни јим ње му. Да нас, кад ми је че тр де сет јед на го ди на, 
по стао сам мој отац, и ево ме, да ме и го спо до, пре да јем.

Кад се освр нем на про те клих два де сет го ди на, пре вла ђу је из
ве сна ја сно ћа. Сред лу ди ла и ха о са, ре кло би се да сам лу пао у исти 
бу бањ. Ја сно ми је да се мој умет нич ки жи вот вр тео око по ку ша ја 
да ар ти ку ли шем го то во опи пљив осе ћај гу бит ка ко ји ми је обе ле
жио жи вот. Мој свет је не стао у огром ној мрач ној ру пи услед не на
да не смр ти оца кад сам имао де вет на ест го ди на. На у чио сам да 
ис пу ња вам ту ру пу, ту пра зни ну, пи са њем. Отац ме је то на у чио, 
као да је хтео да ме при пре ми за свој од ла зак. Пи са ње ми је пру
жи ло не по сре дан при ступ вла сти тој ма шти, ин спи ра ци ји и, нај зад, 
Бо гу. Схва тио сам да упо тре бом је зи ка ис пи су јем Бо га и ње го во по
сто ја ње. Је зик је по стао по кри вач ко ји сам пре ба цио пре ко тог не
ви дљи вог чо ве ка, ко ји му је дао кон ту ре и лик. Оте ло тво ре ње Бо га 
по мо ћу ме ди ју ма Љу бав не Пе сме и да ље оста је при мар на мо ти ва
ци ја за ме не као умет ни ка. Уви део сам да је је зик по стао ме лем за 
ра не на ста ле на кон оче ве смр ти. Је зик је по стао лек за че жњу.

Гу би так оца ми је на пра вио ва ку ум у жи во ту, про стор где су 
мо је ре чи по че ле да оби та ва ју, са би ра ју се и на ла зе сво ју свр ху. Ве
ли ки В. Х. Оден је ре као: „Та ко зва но тра у ма тич но ис ку ство ни је 
не сре ћа, већ при ли ка ко ју је де те стр пљи во че ка ло – да се ни је оди
гра ла, де те би на шло дру гу – ка ко би му жи вот по стао озбиљ на 
ствар.” Смрт мог оца би ла је то Оде но во „тра у ма тич но ис ку ство” 
ко је је оста ви ло пра зни ну да би је Бог ис пу нио. Ка ко је див но по
и ма ње да ми са ми про из во ди мо сво је лич не ка та стро фе и да креа
тив не си ле у на ма има ју кључ ну уло гу у то ме. На ши кре а тив ни 
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им пул си вре ба ју у за се ди по ред на ших жи во та, спрем ни да ис ко
че ода тле и отво ре пра зни не у њи ма – пра зни не из ко јих се мо же 
из ди ћи ин спи ра ци ја. Сви ми има мо по тре бу за ства ра њем, а са ма 
ту га је ства ра лач ки чин.

Иа ко се Љу бав не Пе сме по ја вљу ју у мно гим об лич ји ма – пе
сме сла ве и хва ле, пе сме бе са и оча ја, ерот ске пе сме, пе сме на пу
ште но сти и гу бит ка – све се оне обра ћа ју Бо гу, јер упра во укле ту 
пре ми су че жње на ста њу је истин ска Љу бав на Пе сма. Она је ур лик 
за љу ба вљу и уте хом у пра зни ни, и жи ви на усна ма де те та ко је 
пла че за мај ком. Она је пе сма љу бав ни ка жељ ног сво је во ље не, 
бун ца ње мах ни тог мо ли о ца ко ји се по ни зно обра ћа свом бо гу. Она 
је крик чо ве ка при ко ва ног за тло ко ји жу ди да по ле ти, да по ле ти 
у на дах ну ће и ма шту и бо жан стве ност. 

Љу бав на Пе сма је звук на ших на по ра да по ста не мо на лик 
Бо гу, да се уз диг не мо из над при зем ног и ме ди о кри тет ског. Ве ру
јем да је Љу бав на Пе сма ту жна пе сма. Она је тон са ме ту ге.

Сви ми у се би до жи вља ва мо осе ћа ње ко је се на пор ту гал ском 
на зи ва sa u da de, што би се мо гло пре ве сти као нео бја шњи ва жуд ња, 
као не и ме но ва на и за го нет на че жња ду ше, а упра во то осе ћа ње 
жи ви у до ме ну ма ште и на дах ну ћа и пред ста вља плод но тло за на
ста нак ту жне пе сме, Љу бав не Пе сме. Sa u da de је же ља да пре ђеш из 
мра ка на све тлост, да те до так не ру ка оно га што ни је с овог све та. 
Љу бав на Пе сма је све тлост Бо га што нам, ду бо ко у дну ду ше, раз
је да ра не. 

У свом ге ни јал ном пре да ва њу под на сло вом „Те о ри ја и функ
ци ја du en deа”, Фе де ри ко Гар си ја Лор ка по ку ша ва да осве тли до
не кле ту мрач ну и нео бја шњи ву ту гу ко ја на ста њу је са мо ср це од
ре ђе них умет нич ких де ла. „Све што има мрач не при зву ке са др жи 
и du en de”, ка же Лор ка, „ту ми сте ри о зну си лу ко ју сви осе ћа ју, али 
ни је дан фи ло зоф не мо же да об ја сни”. У са вре ме ној рок му зи ци, 
до ме ну у ко јем ја де лу јем, ре кло би се да му зи ка ре ђе на сто ји да у 
сво јој ду ши, не мир ној и ус треп та лој, об у хва ти ту гу о ко јој Лор ка 
го во ри. Уз бу ђе ње, че сто; бес, по не кад – али истин ску ту гу, рет ко. 
Боб Ди лан ју је од у век имао. Ле нард Ко ен ба ра та ис кљу чи во њом. 
Она про го ни Ван Мо ри со на по пут цр ног пса, а он, прем да се тру ди, 
не успе ва да јој умак не. Том Вејтс и Нил Јанг уме ју да је при зо ву. 
Мо ји при ја те љи The Dirty Three има ју је у из о би љу, али чи ни се, 
све у све му, да је du en de су ви ше не жан да пре жи ви ком пул зив ну 
мо дер ност му зич ке ин ду стри је. У хи сте рич ној тех но кра ти ји мо
дер не му зи ке ту га се ша ље у зад њу клу пу, где се ди и пи ша у га ће 
у са мрт ном стра ху. Ту га или du en de зах те ва про стор да би ди са ла. 
Ме лан хо ли ја мр зи ужур ба ност и ча ми у ти ши ни. Жао ми је ту ге, 
за то што је не пре ста но пре ска че мо, ус кра ћу је мо јој при ли ку да се 
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огла си, по ти ску је мо је у да љи ну. Ни је ни чу до што се ту га не сме је 
че сто. Ни је ни чу до што је ту га та ко ту жна.

Све Љу бав не Пе сме мо ра ју да са др же du en de јер Љу бав на Пе
сма ни кад ни је на про сто срећ на. Пр во мо ра да при гр ли мо гућ ност 
бо ла. Пе сме ко је го во ре о љу ба ви, а да у сво јим сти хо ви ма не ма ју 
ни бо ла ни уз да ха, ни су ни ка кве Љу бав не Пе сме, већ Пе сме Мр жње 
пре ру ше не у Љу бав не Пе сме, те им не тре ба ве ро ва ти. Те пе сме 
нам не ги ра ју чо веч ност и на ше бо гом да то пра во да бу де мо ту жни, 
а ра диј ски та ла си су за тр па ни њи ма. Љу бав на Пе сма мо ра да од је
ку је ша па том ту ге и ехом жа ла. Пи сац ко ји не при ста је да ис тра жи 
там ни је пре де ле ср ца ни кад не ће мо ћи да пи ше убе дљи во о чу ду, 
ча ро ли ји и за до вољ ству љу ба ви, јер баш као што се до бро ти не 
мо же ве ро ва ти ако ни је уди са ла исти ва здух као зло – ов де па да 
на па мет веч на ме та фо ра Хри ста ра за пе тог из ме ђу два зли ков ца 
– та ко и у струк ту ри Љу бав не Пе сме, уну тар ње не ме ло ди је и ли
ри ке, чо век мо ра да осе ти спо зна ју ње не спо соб но сти да па ти.

SAD WA TERS

Down the road I lo ok and the re runs Mary
Ha ir of gold and lips li ke cher ri es
We go down to the ri ver whe re the wil lows we ep
Ta ke a na ked ro ot for a lo ver’s se at
That ro se out of the bit ten soil
But bo und to the gro und by cre e ping ivy co ils
O Mary you ha ve se du ced my soul
Fo re ver a ho sta ge of your child’s world

And then I ran my tincup he art along
The pri son of her ribs
And with a toss of her curls
That lit tle girl go es wa ding in
Rol lin her dress up past her knee
Tur ning the se wa ters in to wi ne
Then she pla i ted all the wil low vi nes

Mary in the shal lows la ug hing
Over whe re the carp dart
Spo o ked by the new sha dows that she cast
Ac ross the se sad wa ters and ac ross my he art
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Кад ми је би ло от при ли ке два де сет го ди на, по чео сам да чи там 
Би бли ју и у су ро вој про зи Ста рог за ве та, у том до жи вља ју ре чи и 
при зо ра у ње му, на шао сам не ис црп ни из вор ин спи ра ци је, на ро
чи то у из ван ред ном ни зу Љу бав них Пе са ма по зна тих као Псал ми. 
Уви део сам да Псал ми, ко ји се не по сред но ба ве од но сом чо ве ка и 
Бо га, вр ве и ви ше не го што сам мо гао да при жељ ку јем од гром ког 
оча ја, че жње, ус хи ће ња, ерот ског на си ља и су ро во сти. Псал ми су 
уро ње ни у sa u da de, про же ти du en deом  и ис пра ни кр во жед ним 
на си љем. Те пе сме су на раз не на чи не по ста ле основ мо јих Љу бав
них Пе са ма с ви ше са ди зма. Пса лам 137, ме ни на ро чи то оми љен, 
а ко ји је фан та стич на гру пи ца Bo ney M пре тво ри ла у хит, са вр шен 
је при мер то га:

PSALM 137

By the ri vers of Babylon, the re we sat down, yea, 
We wept, when we re mem be red Zion.
We han ged our harps upon the wil lows in the midst the re of.
For the re they that car ried us away cap ti ve re qu i red 
Of us a song; and they that wa sted us re qu i red of us 
Mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion.
How shall we sing the Lord’s song in a stran ge land?
If I for get thee, O Je ru sa lem, let my right hand 
For get her cun ning.
If I do not re mem ber thee, let my ton gue cle a ve to 
The ro of of my mo uth; if I pre fer not Je ru sa lem abo ve my chi ef joy.
Re mem ber, O Lord, the chil dren of Edom in the 
Day of Je ru sa lem; who said, Ra se it, ra se it, even to 
The fo un da tion the re of.
Da ug hter of Babylon, who art to be de stroyed ; 
Happy shall he be, that re war deth thee as thou hast 
Ser ved us.
Happy shall he be, that ta keth and das heth thy lit tle 
Ones aga inst the sto nes.

Пе сник се ту об рео као за то че ник у „у зе мљи ту ђој” и при
си љен је да пе ва пе сму си он ску. Из ја вљу је љу бав сво јој до мо ви ни 
и са ња о осве ти. Овај пса лам је гро зо мо ран због на сил них осе ћа ња 
бу ду ћи да пе сник пе ва свом Бо гу и тра жи спа се ње, а усре ћи ти га 
мо же уби ја ње де це ње го вих не при ја те ља. Из но ва сам у Би бли ји, 
а на ро чи то у Ста ром за ве ту, до ла зио до за кључ ка да сти хо ви о ус хи
ће њу, за но су и љу ба ви мо гу у се би да са др же на вод но су прот на 
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осе ћа ња – мр жње, осве те, кр во жед но сти итд. – и да се та осе ћа ња 
ме ђу соб но не ис кљу чу ју. Та за ми сао ће оста ви ти тра јан пе чат на 
мо је пи са ње пе са ма.

Љу бав на Пе сма се мо ра пре не ти у до мен ира ци о нал ног, ап сурд
ног, те скоб ног, ме лан хо лич ног, оп се сив ног и су лу дог јер Љу бав на 
Пе сма је ва пај са ме љу ба ви, а љу бав је, на рав но, вид лу ди ла. Би ло 
да је реч о љу ба ви пре ма Бо гу или ро ман тич ној ерот ској љу ба ви, 
сва ка ко се ра ди о ма ни фе ста ци ја ма на ше по тре бе да се отрг не мо 
од ра ци о нал ног, да оста ви мо по стра ни ра зум, та ко ре ћи. Љу бав не 
Пе сме по сто је у ра зним об лич ји ма и пи шу се из без број раз ло га, 
као из ја ве љу ба ви или на ја ве осве те, да хва ле, да по вре де или да 
ла ска ју – ја сам пи сао пе сме из свих тих раз ло га – али Љу бав на 
Пе сма на по слет ку по сто ји да би ис пу ни ла, је зи ком, ти ши ну из ме ђу 
нас и Бо га, да су зи јаз из ме ђу све тов ног и бо жан ског. 

Но, у све ту са вре ме не по пу лар не му зи ке, све ту ко ји се то бо же 
ба ви Љу бав ном Пе смом, истин ска ту га јед но став но ни је до бро до
шла. Из у зе ци, на рав но, по сто је и по вре ме но се по ја ви пе сма ко ја 
иза свог јед но крат ног пла стич ног рит ма кри је љу бав ну ли ри ку 
истин ски ве ли чан стве них раз ме ра. „Bet ter the De vil You Know”, 
ко ју су на пи са ли хит меј ке ри Сток, Ејт кен и Во тер ман, а от пе ва ла 
ау стра лиј ска поп сен за ци ја Кај ли Ми ног, упра во је та ква пе сма. 
При ка за ти ужас љу ба ви под окри љем бе сми сле не и без о па сне поп 
ком по зи ци је за и ста је ин три ган тан кон цепт. „Bet ter the De vil You 
Know” са др жи не ке од нај на сил ни јих и нај муч ни јих љу бав них 
сти хо ва у исто ри ји. 

BET TER THE DE VIL YOU KNOW

Say you won’t le a ve me no mo re
I’ll ta ke you back again
No mo re ex cu ses no, no
’Ca u se I’ve he ard them all be fo re
A hun dred ti mes or mo re
I’ll for gi ve and for get
If you say you’ll ne ver go
’Ca u se it’s true what they say
Bet ter the de vil you know

Our lo ve wasn’t per fect I know
I think I know the sco re
If you say you lo ve me, oh boy
I can’t ask for mo re
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I’ll co me if you sho uld call
I’ll be he re every day
Wa i ting for your lo ve to show
Yes it’s true what they say
It’s bet ter the de vil you know

I’ll ta ke you back
I’ll ta ke you back again

Кад Кај ли Ми ног пе ва те ре чи, има не ке не ви но сти у ње ном 
гла су ко ја чи ни стра хо ту тих је зи вих сти хо ва још увер љи ви јом. 
Иде ја из не се на у тој пе сми – мрач ној, зло слут ној и ту жној – да су 
љу бав не ве зе по при ро ди на сил не и да је то на си ље, би ло фи зич ко 
или пси хич ко, до бро до шло и по жељ но, по ка зу је ка ко чак и на из
глед нај бе за зле ни је Љу бав не Пе сме има ју по тен ци јал да кри ју 
ужа сне људ ске исти не. По пут Про ме те ја при ко ва ног за сте ну док 
му орао из но ћи у ноћ је де џи ге ри цу, Кај ли по ста је жр тве но јаг ње 
Љу ба ви што сво јим бле ја њем искре но по зи ва гра бе жљи вог ву ка 
ко ме је уда ри ла во да на уста да је не пре ста но про жди ре, а све то 
с мо дер ним тех но рит мом у по за ди ни. „I’ll ta ke you back. I’ll ta ke 
you back again.” Упра во та ко. Ту Љу бав на Пе сма по ста је сред ство 
по тре сног при ка за чо ве чан ства, ни ма ло раз ли чи та од Пса ла ма 
Ста рог за ве та. И јед но и дру го је су по ру ке Бо гу у ви ду ва па ја за 
спа се њем, у му ци и са мо пре зи ру, ко ји се про но се зја пе ћом пра
зни ном.

Као што сам већ ре као, мој умет нич ки жи вот вр ти се око 
же ље или, пре ци зни је, по тре бе да из ра зим ра зна осе ћа ња гу бит ка 
и че жње ко ја ми ху је кроз ко сти и ро мо ре у кр ви цео жи вот. У том 
про це су на пи сао сам око 200 пе са ма, од ко јих су ве ћи на, ре као 
бих, Љу бав не Пе сме, те су оту да, пре ма мо јој де фи ни ци ји, ту жне 
пе сме. У тој за ма шној ма си ма те ри ја ла, ша чи ца њих се из два ја као 
са вр шен при мер све га о че му сам го во рио. „Sad Wa ters”, „Black 
Ha ir”, „I Let Lo ve In”, „De an na”, „From Her to Eter nity”, „No body’s 
Baby Now”, „In to My Arms”, „Li me Tree Ar bo ur”, „Lucy”, „Stra ight 
to You”. По но сан сам на те пе сме. Оне су мо ја ту роб на, на сил на, 
там но о ка де ца. Она се де на тму ре на и са ма и не игра ју се с дру гим 
пе сма ма. Углав ном су плод ком пли ко ва них труд но ћа и те шких и 
бол них по ро ђа ја. Ве ћи на по ти че из не по сред ног лич ног ис ку ства 
и за че та је из мно штва раз ло га, али је сва ка из те ша ро ли ке гру пе 
Љу бав них Пе са ма, на са мр ти, иста ствар – ко но пац за спа са ва ње 
што га у га лак си је ба ца чо век ко ји се да ви. 

Ово је, да ме и го спо до, јед на но ва.
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LO VE LET TER

I hold this let ter in my hand
A plea, a pe ti tion, a kind of prayer
I ho pe it do es as I ha ve plan ned
Lo sing her again is mo re than I can be ar
I kiss the cold, whi te en ve lo pe
I press my lips aga inst her na me
Two hun dred words. We li ve in ho pe
The sky hangs he avy with rain

Lo ve let ter lo ve let ter
Go get her go get her
Lo ve let ter lo ve let ter
Go tell her go tell her

A wic ked wind whips up the hill
A hand ful of ho pe ful words
I lo ve her and I al ways will
The sky is ready to burst
Said so met hing I did not mean to say
Said so met hing I did not mean to say
Said so met hing I did not mean to say
It all ca me out the wrong way

Lo ve let ter lo ve let ter
Go get her go get her
Lo ve let ter lo ve let ter
Go tell her go tell her

Rain your kis ses down upon me
Rain your kis ses down in storms
And for all who’ll co me be fo re me
In your slowly fa ding forms
I’m go ing out of my mind
Will le a ve me stan ding in
The rain with a let ter and a prayer
Whi spe red on the wind

Co me back to me
Co me back to me
O baby ple a se co me back to me 
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Не бро је ни су раз ло зи ко ји ме те ра ју да пи шем Љу бав не Пе
сме. Не ки од њих су ми по ста ли ја сни ји кад сам сео с јед ним при
ја те љем ког ћу, за рад ано ним но сти, зва ти „Г”. „Г” и ја смо је дан 
дру гом при зна ли да па ти мо од пси хо ло шког по ре ме ћа ја ко ји се у 
ме ди ци ни на зи ва „еро то гра фо ма ни ја”. Еро то гра фо ма ни ја је оп се
сив на же ља за пи са њем Љу бав них Пи са ма. „Г” је по де лио са мном 
ин фор ма ци ју да је у по след њих пет го ди на на пи сао и по слао ви ше 
од 7.000 Љу бав них Пи са ма сво јој же ни. Мој при ја тељ је из гле дао 
ис цр пље но, а ње гов стид је био го то во опи пљив. Раз го ва ра ли смо 
о сна зи Љу бав ног Пи сма и за кљу чи ли да је она, што ни је ни ка кво 
из не на ђе ње, вр ло слич на сна зи Љу бав не Пе сме. Обо је слу же као 
про ду же на ме ди та ци ја о ау то ро вој во ље ној. Обо је слу же да би се 
сма њи ла раз да љи на из ме ђу пи сца и при ма о ца. Обо је у се би са др же 
по сто ја ност и сна гу ко ју из го во ре на реч не ма. Обо је су са ми по се би 
оглед из еро ти ке. Обо је има ју по тен ци јал да пре о сми сле, по мо ћу 
ре чи, по пут Пиг ма ли о на и ње го ве љу ба ви од ка ме на ко ју је сам 
на пра вио, во ље ну осо бу. Али још ви ше од то га, обо је има ју под му
клу сна гу да за то че во ље ну осо бу, да је ве жу љу бав ним сти хо ви
ма, да јој за пу ше уста по ве зом и ста ве кр пу пре ко очи ју, јер ре чи 
по ста ју од ред бе ни па ра ме тар ко ји за др жа ва лик во ље не осо бе, за
то че не по ет ским ве зо ви ма. „Ја те сад по се ду јем”, ша пу ћу Љу бав но 
Пи смо или Љу бав на Пе сма, „за у век”. Те укра де не ду ше оста вља мо 
да леб де као из гу бље ни астро на у ти што це лу веч ност плу та ју по 
стра тос фе ра ма бо жан ског. Што се ме не ти че, ни кад не ве ру јем же ни 
ко ја пи ше пи сма јер знам да се ме ни не мо же ве ро ва ти. Ре чи ис тра
ја ва ју, чо век не. Пе сни ко ва је увек по след ња. Што се ме не ти че, ја 
сам ло вац на ду ше у слу жби Бо га. Ево ме с мо јом мре жом за леп ти
ре од ре чи. Ево ме где хва там ча у ру. Ево ме уди шем жи вот у те ла и 
ба цам их да ле пе ћу кри ли ма док ле те ка зве зда ма и Бо гу на бри гу.

Во лео бих, нај зад, да се освр нем на пе сму ко ју сам на пи сао 
за ал бум The Bo at man’s Call. Зо ве се „Far From Me” и имам да вам 
ка жем не ко ли ко ства ри у ве зи с њом.

FAR FROM ME

For you, de ar, I was born
For you I was ra i sed up
For you I’ve li ved and for you I will die
For you I am dying now
You we re my mad lit tle lo ver
In a world whe re everybody fucks everybody el se over
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You who are so
Far from me
So far from me
Way ac ross so me cold ne u ro tic sea
Far from me

I wo uld talk to you of all man ner of things
With a smi le you wo uld reply
Then the sun wo uld le a ve your pretty fa ce
And you’d re tre at from the front of your eyes
I ke ep he a ring that you ’re do ing your best
I ho pe your he art be ats happy in your in fant bre ast
You are so far from me
Far from me
Far from me

The re is no know led ge but I know it
The re’s not hing to le arn from that va cant vo i ce
That sa ils to me ac ross the li ne
From the ri di cu lo us to the su bli me
It’s good to he ar you ’re do ing so well
But re ally can’t you find so me body el se that you can ring and tell?
Did you ever ca re for me?
We re you ever the re for me?
So far from me

You told me you’d stick by me
Thro ugh the thick and thro ugh the thin
Tho se we re your very words
My fa irwe at her fri end
You we re my bra vehe ar ted lo ver
At the first ta ste of tro u ble went run ning back to mot her
So far from me
Far from me
Su spen ded in your ble ak and fis hless sea
Far from me
Far from me

Че ти ри ме се ца би ла су по треб на да на пи шем „Far From Me”, 
а то ли ко је тра ја ла и ве за ко ју та пе сма опи су је. 

Пр ви стих је на пи сан у пр вој не де љи те афе ре и пун је хе рој ске 
дра ме ка рак те ри стич не за но ву љу бав; он опи су је све о бу хват ност 
осе ћа ња и исто вре ме но пре по зна је на по ред ни бол – for you I’m dying 
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now. Он уво ди дво је љу бав ни кахе ро ја спрам без о се ћај ног све та 
– a world that fucks everybody over – и уно си по јам фи зич ке уда ље
но сти су ге ри сан у на сло ву. Пр ви стих, и све је у ре ду у бож јој ба шти. 
Али ра ди се о то ме да је пе сма „Far From Me” има ла свој план и 
ни је на ме ра ва ла да до пу сти да јој не ко од ре ђу је шта да ра ди. Као 
да је че ка ла не из бе жно „тра у мат ско ис ку ство”, јед но став но је од
би ла да бу де за вр ше на пре не го што је ка та стро фа усле ди ла. Не ке 
пе сме уме ју да бу ду та ко пре пре де не и му дро је оста ти при се бан 
кад има те по сла с њи ма. Нај че шће схва тим да пе сме ко је пи шем 
на о ко зна ју бо ље од ме не шта се до га ђа у мом жи во ту. Имам стра
ни це и стра ни це по след њих сти хо ва за ову пе сму, на пи са них док 
је ве за још би ла у мир ној лу ци. Је дан од тих сти хо ва био је:

The Ca me lia, the Mag no lia
Ha ve such a pretty flo wer
And the bell from St Mary’s
In forms us of the ho ur

Ле пе ре чи, не ви не ре чи, не све сне да ће се це ла ствар уско ро 
су но вра ти ти у ам бис. Док сам пи сао по след њи стих за „Far From 
Me”, по ста ло ми је ја сно да мој жи вот дик ти ра пре те жно де струк
тив ни де крет те пе сме, да она има вла сти ту уро ђе ну суд би ну, над 
ко јом ја не мам кон тро лу. Ја сам, у ства ри, био на кнад на ми сао, 
ту мач мар ги нал не уло ге у ње ној лу ка вој, ђа вол ској и нај зад злоб
ној ви зи ји прет по ста вље ног из гле да све та.

Љу бав не Пе сме ко је се за ка че за од ре ђе но ис ку ство, ко је су 
по е ти за ци ја ствар них до га ђа ја, ле пе су са ме по се би. Оне оста ју 
жи ве исто као и успо ме не, те бу ду ћи да су жи ве, ра сту и ме ња ју 
се и раз ви ја ју. Ако је пе сма су ви ше сла ба да то учи ни, ако јој не до
ста је од го ва ра ју ћа кон ди ци ја и во ља да оп ста не, он да она и не ће 
пре жи ве ти, на жа лост. Вра ти ће те се ку ћи јед ног да на и на ћи је мр тву 
на дну ка ве за. Ду ша ће јој већ би ти од у зе та, а од ње ће оста ти са мо 
го ми ла бес ко ри сних ре чи. Љу бав на Пе сма као што је „Far From Me” 
зах те ва ла је лич ност из ван гра ни ца оне ко ју сам јој пр во бит но по
да рио, са сна гом да ути че на мо ја осе ћа ња и ми сли у ве зи са це лим 
тим до га ђа јем. Пе сме ко је сам на пи сао о про шлим ве за ма по ста ле 
су и са ме ве зе, хе рој ски су му ти ра ле с вре ме ном и ми то ло ги зи ра ле 
сва ко днев не до га ђа је из мог жи во та, из ди гав ши их из рав ни све тов
ног и лан си рав ши их ме ђу зве зде. Док са ма ве за про па да и је ца од 
ис цр пље но сти, пе сма се већ осло ба ђа и по ле ће ка не бе си ма. У то ме 
је је дин стве на ле по та пи са ња пе са ма. 

Про шло је већ два де сет го ди на от ка ко пи шем пе сме, а пра зни
на и да ље зја пи. Још оп ста је нео бја шњи ва ту га, du en de, sa u da de, 
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бо жан ско не за до вољ ство, и ве ро ват но ће та ко би ти све док не ви дим 
ли це са мог Бо га. Али кад је Мој си је по же лео да ви ди ли це Бо га, 
ре че но му је да мо жда не ће из др жа ти, да ни је дан чо век не мо же 
ви де ти ли це Бо га и по жи ве ти. Е па ме не ни је бри га. Ле по ми је да 
бу дем ту жан. Јер је оста так, од ба чен у овој по тра зи – са ме пе сме, 
мој квар ни по род ту жних очи ју – стуб по др шке ко ји ме на се би 
свој ствен на чин шти ти, те ши и др жи у жи во ту. Пе сме су са дру зи 
ду ше ко ји је од во де у из гнан ство, ко ји удо во ља ва ју жуд њи за оним 
што ни је с овог све та. Ма шта зах те ва ал тер на тив ни свет, а пи са
њем Љу бав не Пе сме чо век се да за тр пе зу с гу бит ком и че жњом, с 
лу ди лом и ме лан хо ли јом, са за но сом, ча ро ли јом и ра до шћу, уз јед
на ку ме ру по што ва ња и за хвал но сти.*

Пре вео с ен гле ског 
Игор Цви ја но вић

 

* Пре да ва ње одр жа но у Са ут банк цен тру у Лон до ну 1999. го ди не.




