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ТО НИ ХО ГЛАНД

У ЧЕ КА О НИ ЦИ СА ЛЕ НАР ДОМ КО Е НОМ

ОТ МЕ НОСТ

Ни у јед ном од 3000 пи са ма ко је је на пи са ла из ме ђу 1930. и 1941,
Вир џи ни ја Вулф не из ра жа ва за бри ну тост због ве ли чи не сво је 

зад њи це.

„До бро из гле да ти”, ка же Ро берт, „зна чи би ти сноб.
Би ти из над из ве сних ства ри – чак и де ло ва сво га те ла.”

Ол дус Хак сли, на са мрт ној по сте љи, не спо со бан да го во ри,
пи ше на бе лом бло ку сво јој же ни Еве лин, по ру ку:

„0,1 ми ли грам ме ска ли на, ИМ.”1

Она кли ма гла вом и до но си му га сат вре ме на ка сни је –
Пре при ча вам ту при чу Кет не ко ли ко пу та, док ни сам си гу ран 

да ме је схва ти ла.

Ше ћу ћи по Џек сон пар ку, на и ла зим на огро ман храст стар две ста 
го ди на,

чи је се гло ма зне, там не гра не ши ре на све стра не, по пут је лен ског 
ро га или кан де ла бра.

За ста јем и зу рим у ње га, као у сло во не ког ал фа бе та ко ји сам 
за бо ра вио.

Али ја сам ство ре ње ко је још ни је на у чи ло да чи та 
– чак ни да обо жа ва, чак ни да жи ви ча сно.

1 ИМ – ин тра му ску лар но. (Прим. прев.)
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Ме ди цин ска се стра пи та: „Је смо ли пра зни ли цре ва да нас, 
го спо ди не Ман де ла?”,

а он је гле да та ко тр пе љи во и сми ре но,
као што мо ре гле да на коп но.

У че ка о ни ци он ко ло шке кли ни ке, па ци јен ти су углав ном ти хи.
По не кад раз го ва ра ју о утак ми ци аме рич ког фуд ба ла,
или ка кво ће вре ме би ти су тра.
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ТРЕ ЋА ДИ МЕН ЗИ ЈА

Иа ко не мам де це, по не кад не знан ци ма при чам о сво јој ћер ки;
при чам им о ње ном на уч ном про јек ту за шко лу.
При чам им ко ли ко сам са мо жи ва ца из гу био
док сам је учио да во зи ау то.

Kon cal la kos – гла гол ко ји по ти че из су мер ског је зи ка;
зна чи „та ји ти”, или „би ти скри вен”.
Упра во сам то из ми слио, то за су мер ски је зик.

Но, за чу до, љу ди су баш због то га за ни мљи ви.
Кад ка же мо: „Она је не до ку чи ва”, зна чи да је де вет де се ти на 

не ви дљи ва.
Би ти не са гле див упра во је оно што чо ве ка чи ни чо ве ком.
Скри ве ни део је на ша тре ћа ди мен зи ја.

У Оди се ји, кад Оди сеј срет не Ате ну на жа лу,
она је пре ру ше на у па сти ра, а он у по мор ца лу та ли цу.
Из во де јед но за дру го ма лу по зо ри шну пред ста ву.

Кад га упи та ода кле је, он сме ста поч не да из ми шља и ла же.
Та ко је на вик нут да об ма њу је,
ње му је то по пут на пи ња ња ми ши ћа.

Не знам за што сам ми слио да је па мет но
ићи кроз жи вот скри вен.
Мо ра да сам то по ку пио то ком пу то вањâ.
Очи глед но има не ке ве зе са са мо од бра ном.
На про сто, склон сам то ме да за му ћу јем иви це.

„Са кри је исти ну пра ву”, ка же је дан пре вод са грч ког,
и „окре не ре чи у сво ју ко рист.”
„Лу кав че”, ка же Ате на – „Сва што знан че, те би ко вар ста ва ни кад 

до ста!”2

Чи ни се као да се мал ко за цо па ла у ње га.

Оди сеј по том на ста вља сво је пу те ше стви је,
од ла зи вар љи вим пу тем за Ита ку;

2 При ла го ђе но пре ма пре во ду Ми ло ша Н. Ђу ри ћа, Оди се ја, XI II пе ва ње, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1977. (Прим. прев.)
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вр да ју ћи де сно и ле во, и да ље пре ру шен;
кли зи по осе ћа ју –

као тр го вац што нај ску пљу ро бу чу ва ис под те зге, ван до ма ша ја;
као ло пов што од вра ћа ли це ка ко би из бе гао над зор ну ка ме ру.
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АХИ ЛЕЈ

Ахи ле ја до но се са бој ног по ља.
Три че твр ти не те ла за стр то је тан ким зе ле ним огр та чем; из ви ру је 

тек круп но го ло ра ме; 
ли це му је пе пе ља сто и бле до жу то.
Ње гов рат је за вр шен. Во де га ку ћи.

Оста ви ли су га на но си ли ма на спрам ме не 
у про ши ре њу ис пред Ра ди о ло ги је. Ке се са ин фу зи јом леб де му над 

гла вом
по пут деч јих ба ло на са хе ли ју мом при ве за них узи цом за ру ке.
Сви ма је ја сно да је го тов.

Чи ни се да смо при вре ме но ута бо ре ни
на оба ли оне чу ве не ре ке ко ја је те кла
кроз Лон дон и Де тр о ит, Банг кок и Баг дад –
тог Ган га низ ко ји је ми ну ло сто ти ну ми ли о на ду ша
по пут све ћа што тре пе ре у из ма гли ци.

Ту су и на ши хра бри дру го ви: бол ни чар са дре до ви ма из 
Бир мин ге ма;

пу нач ка ме ди цин ска се стра с Фи ли пи на; Ми рон ко ји сво ју пла ту 
тро ши на ло то;

упла ка на род би на. Са ша па том про ла зе из ме ђу нас.

Ахи ле ју – ко нач но га про зи ва ју –
и од во зе у за сво ђе ну ода ју
Ра ди о ло ги је хлад ну као гроб.

Гу ра ју га по ред ме не. Мо жда је ди но ја ви дим 
шест ста си тих ду хо ва што сту па ју му уз бо ко ве
и рит мич но уда ра ју пе сни ца ма о шти то ве.
По же лим да ка жем: Слу шај те, не мој те га са жа ље ва ти! Ње го ва 

ма шта ни је мр тва!

И док про ми че та ко по стран це, отво ри си во око, 
по гле да ме и по диг не два пр ста у знак по здра ва
ко ји по ла ко пре по зна јем.

А по том оста јем сам,
и сад ја пла чем, 
са мог се бе опла ку јем.
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ПРИ МЕ РИ ПРАВ ДЕ

Аспи рин,
крек ко ка ин,
Кит со ва по е зи ја;
Ке тли ни но круп но ле по ли це –
и Ко му ни стич ки ма ни фест
– то су све сред ства за убла жа ва ње бо ла.

Смрт од ра ка гр ла
ти ра ни на Џо зе фа Ма кар ти ја,
пла ва вра на што је дри по над кли су ре и грак ће;
де тен це ко је ва ди зр но ју жно а ме рич ког па су ља
и гу ра га ме ђу усне сво је мај ке 
– то су при ме ри прав де.

Тре ну так кад одеш са жур ке;
шкри па ње смре ке ви со ке два де сет пет ме та ра;
час кад дан се га си
и адво ка ти ца сто ји по ред свог ау та,
ски да сун ча не на о ча ри и по гле да у не бо
– то су при ме ри се ћа ња.

Ме та фо ра због ко је се гла сно на сме јеш.
То пле гру ди зуб не хи ги је ни чар ке
при сло ње не на тво је ухо
док се на ги ње да до сег не ка ме нац.

Сан у ко јем се за тек неш на пу чи ни,
но ћу, на во ди то ли ко ду бо кој
да пла чеш од стра ха. А ипак те 
та та ма не гу та
– то су при ме ри сре ће.



266

ЛЕ ГЕН ДА

Јед ног да на би ће мо у ста њу да раз у ме мо је зик ки то ва
и чу је мо њи хо ву еп ску пе сму

о мах ни том јед но но гом чо веч јем се риј ском уби ци
и ве ли ком бе лом ју на ку ко ји му је иза шао

на мег дан да га по гу би или да бу де по гу бљен.
И они су има ли свој Хо ло ка уст –

до 1930. по би је но је то ли ко гр ба вих ки то ва,
да је из гу бљен пут до Ју жног оке а на;

пле ме на су обез гла вље на,
кул ту ра као спо на ис цеп ка на.

Јед ног да на би ће мо у ста њу да раз у ме мо при ро ду
ра зо ре не гра ма ти ке

уну тар ко је про жи ве смо сво је жи во те,
по пут ре чи што су се уда љи ле

од вла жно сти уста. 
Вра ти ће мо се у мо ре, ући до вра та, и за пли ва ти.

Но, чак и та да, би ће те ма о ко ји ма ки то ви
не ће раз го ва ра ти с на ма:

о тим пла ни на ма ис под по вр ши не,
мрач ним пре пре ка ма што их но си мо на ду ши;

и том стра ху од пу чи не
ко ји нас на го ни на ди вља штво и на си ље.
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У ЧЕ КА О НИ ЦИ СА ЛЕ НАР ДОМ КО Е НОМ

Док се дим у бол нич кој че ка о ни ци, на пла стич ној сто ли ци,
раз ми шљам о Ле нар ду Ко е ну и поч нем ти хо да пла чем.
Дра го ми је што ни ко не гле да, јер у све му то ме уви ђам

де ти ња сто удо во ља ва ње же ља ма – пре ба ци ва ње вла сти тог 
са мо са жа ље ња

на мр твач ки бле дог ка над ског пе ва ча ког је је дан кри ти чар на звао 
„во де ћим свет ским ау то ром пе са ма ко је за го ва ра ју са мо у би ство.”

Па ипак до ла зи не где из ду би не, то је ца во
са о се ћа ње пре ма Ле нар ду Ко е ну,
и баш ме бри га ако је не ис кре но, има не чег окре пљу ју ћег

у тим вла жним су за ма. Осе ћам ка ко
на вод ња вам свој пр ља ви жи вот
не чим чи стим и све жим, по пут ки ше, из да ле ка.

А опет, пла ка ње је си ло ви то и чуд но и те шко.
На лик по те за њу не че га из не чег дру гог
ко је не ће то да пу сти,
па га стал но по вла чи на зад уз ши шта ње и тр га ње.

С дру ге стра не ок на,
у си вом ју тру још не па да то ли ко су сне жи ца,
и ви дим ка ко се скроз до ле отва ра ју ки шо бра ни;

плоч ни ци по ла ко там не док их ква си ки ша,
а так си ји ју ре кроз по мра чи ну са упа ље ним све тли ма.

Не осе ћам се баш нај бо ље у овој че ка о ни ци да нас,
али дра го ми је да је Ле нард Ко ен ту,
јер имам ути сак као да сам на по ла за гла вљен

у јед ној од ње го вих пе са ма –
ме сту где ан ђе ли ни су ви ђе ни го ди на ма;
где се ру жно ћа пред ста вља с не ким вра го ла стим шар мом.

У од ра зу на про зо ру
ви дим му ли це – бо ре око уста, вла жне цр не очи
и она го ле ма за кри вље на бра два од но са:
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ве штак за смрт Бо га;
мај стор ски се дâ скр ха ти
ка ко би се на но во са здао.

Ко би то оче ки вао?
Ја у бол ни ци, са Ле нар дом Ко е ном,
и још увек од већ не ук да умрем;

и да ље по ку ша вам на у чи ти тих не ко ли ко основ них ства ри
пре но што ме од не су у сан ду ку:

За шта је до бра ту га;
Шта ма шта мо же, а шта не мо же.
Ка ко ра ди ти са том сум њом
да сам сâм од го во ран

за пу шта ње го лу би це из ков че га.

Пре вео с ен гле ског 
Ален Бе шић




