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Ни ки Ђо ва ни

О СЛУ ША ЊУ „ДЕ ВОЈ КЕ С КО СОМ БО ЈЕ ЛА НА“1

Ње го ва де вој ка има ко су бо је ла на
Мо ја же на се ду
Мо ја же на се бу ди у зо ру
Ње го ва де вој ка мо же и да пре спа ва дан

Ру ке ње го ве де вој ке ми ри шу на пар фе ме
Ру жи ча сте су и ме ке јој усне
Усне мо је же не су из го ре ле од сун це
а ру ке јој као ма сти ло цр не

Да је усре ћи он му зи ку ства ра
Ноћ ка да до ђе ја сам умо ран и сло мљен
Он мо же но те да пи ше да јој на те ра ср це да уда ра ја че
Ка да ноћ до ђе ја са мо же лим да од мо рим но ге

Мо жда да не бе рем па мук то ли ко бр зо
Мо жда бих и ја пе вао ле по
Пе вао сво јој же ни се де ко се
Ша пу тао јој не жно, ду шо, је ди на мо ја. 

1 La fil le aux che ve ux de lin (фр.), му зич ка ком по зи ци ја за кла вир фран цу ског ком по зи то ра Кло да 
Де би си ја. Ком по зи ци ја је на зва на по пе сми фран цу ског пе сни ка Ле кон та де Ли ла (1818–1894). (Прим. 
прев.)
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ЊУ ЈОР ЧА НИ

Ис пред згра де бан ке
по сле шест са ти оку пља ње
љу ди с тор ба ма сле ди

Кад је хлад но 
по кри ју се но ви на ма
кад је ле де но кар тон ским ку ти ја ма

Не ко је ре као да су они бо га ти екс цен три ци
Не ко је  на рав но  луд

Је дан чо век и ње гов дру гар су се до се ли ли
у улаз за ка ми о не обли жње згра де
у ра но ве че он по се ћу је
сво је ком ши је че ка ју ћи
свог при ја те ља да се вра ти
из да љи на ме ни не по зна тих
као да спон та но са го ре ва ју
ови ноћ ни љу ди
не ста ну с пр вом све тло шћу да на
да би се вра ти ли с пр вим ноћ ним сја јем
као да ни кад ни су ни од ла зи ли

Ре кли су ми да по сто је љу ди
ко ји жи ве под зе мљом
у про сто ру из ме ђу под зем не
и це ви ко ји иду ис под
ко ри сте па ру
да за гре ју свој под зем ни ћо шак
и ску ва ју хра ну
иа ко не ма стру је
што их чи ни  кр ти ца ма

Два де се ти век је ви део
два ве ли ка ра та и два ма ња
ау то мо бил и су пер со нич ни ави он
те ле фо не и са те ли те на не бу
чо ве ка на Mе се цу и ле те ли це на Ју пи те ру

А чуд но је ви де ти те љу де
Њу јор ка ка ко жи ве
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у ула зи ма јав них згра да
као да је ово зе мља у раз во ју
ма да на рав но да је сте

По гле дај те ту ста ри цу
ко ја се ди на углу 57. ули це и 8. аве ни је
и про да је олов ке
не знам где про во ди но ћи
пре ко да на се ди зи ми и ле ти
по сне гу и ки ши пе ву ше ћи
не ку бе лач ку цр кве ну пе сму
мо ра да је те шка пре ко сто де сет ки ла
ме со на ње ним но га ма је раз ву че но
као ма лец ка ча ра па
на ве ли ком сто па лу
ру па и по де ро ти на 
има свуд по ње ним но га ма
сва шта цу ри из њих
су ши се и по но во цу ри
ипак  ни кад не смр ди
ни кад не пи та да л’ би сте ку пи ли
олов ку ни ти вас осу ђу ју ће гле да
за то што сте здра ви
за пра во је ла ко про ла зи ти по ред ње
а не као по ред чо ве ка ис пред
Ти фа ни ја  она са мо др жи олов ке
бли зу ко ле на
ви их ку пи те или не
у за ви сно сти од ва ше по тре бе за пи са њем

Он је пак слеп и хо да са сво јим
не мач ким ов ча рем
ње гов нат пис гла си ПРЕ ПУ ШТЕН
БОЖ ЈОЈ МИ ЛО СТИ за тим сле ди ду го
об ја шње ње ње го вог ста ња
Куп ци Ти фа ни ја ла ко
мо гу да ви де то ње го во ста ње

он је цр нац

Го ре у 125. ули ци је ста ра црн ки ња
она је на по љу са мо кад је 
ле по вре ме и ле по је об у че на
ку ћа јој је ве ро ват но бес пре кор на
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ка ко већ ју жњач ке да ме др же сво је ку ће
и пе ри ка јој увек сто ји ка ко тре ба
Имаш не што за ме не, ре кла ми је
Шта же лиш, пи та ла сам је
Ка ко се зо веш? Знам ти по ро ди цу
Не, не знаш, ре кла сам уз смех Не знаш
ни шта о ме ни
Ти с’ она та ли јан ска пе сни ки ња, јел да? Знам ти глас. Ви де ла
сам те на те ле ви зи ји
За гле да ла сам јој се у очи
Ни си ме ви де ла јер би зна ла да сам црн ки ња
Дај да ти опи пам ко су  ако си црн ки ња  спу сти гла ву
Спу сти ла сам је
Имаш не што за ме не, на сме ја ла се
Опи па ла си ми ко су то до но си сре ћу
Сре ћа је но вац, де те  ре кла је
Сре ћа је но вац

ПЕ СМА

Да дли ју Рен да лу2

Упо зна ла сам тог чо ве ка
Из да вач је био
Кад је био млад

А са да је пе сник

Не жан је и ве о ма
Стр пљив
Са сво јом 
Цр ном же ном
Ко ја би да во ди ре во лу ци ју

И ко ја га ву че
на све са стан ке

2 Да дли Рен дал (1914–2000), афро а ме рич ки пе сник из Де тро и та у Ми чи ге ну. Го ди не 1965. осно вао 
је из да вач ку ку ћу (Bro ad si de Press) ко ја је об ја вљи ва ла по е зи ју во де ћих афро а ме рич ких пе сни ка 
тог до ба. (Прим. прев.)
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Али ни кад не стиг не
да му ка же

Во лим те

ПЕ СМА АЛА БА МЕ
кад би др ве ће мо гло да при ча

пи там се шта ли би ми ре кло
сре ла сам стар ца

на пу ту у ка сно по под не
ше шир је на ву као ни ско да
за кло ни очи
јак на му је ви си ла
с ра ме на
ре че ми „цу ро! ру ке су ми
ви де ле ви ше не го
све оне књи ге што их чу ва ју та мо
у Ту ска ги ју“
на сме јао ми се
мах нуо ру ком
и оти шао да ље пра шња вим пу тем

сре ла сам ста ри цу
с ку ку ру зном лу лом
љу ља ла се у сто ли ци
у про лећ но ве че
„се стро“ по зва ла ме
„да ти ка жем не што – ове мо је но ге
су ви де ле ви ше не го што ће тво је
очи икад про чи та ти“
на сме ши ла сам јој се и на ста ви ла
да хо дам
али сам се пре до ми сли ла и вра ти ла
на ње ну те ра су
„ре ци ми цу ро –
учиш на ин сти ту ту?
бо ље до ђи ова мо и про у чи
ове чу кље ве на мо јим но га ма“
по гле да ла сам је
на сме ја ла ми се

кад би др ве ће мо гло да при ча
пи там се шта ли би ми ре кло 
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ЖЕ НЕ СЕ ОКУ ПЉА ЈУ
(за Џоа Стри клен да)3

же не се оку пља ју
јер ни је нео бич но
тра жи ти уте ху у ча со ви ма ја да

тре ба чо ве ка са хра ни ти

ни је нео бич но ни
што ста ри са хра њу ју мла де

ма да је стра шно

ни је чуд но ни
што нај ма ње му дри и нај го ри
но се бар јак ху ма но сти

ма да је то пра ва ду хов на ка стра ци ја

ви ше нас не му чи ни то
што они ко ји во де ра то ве
се бе на зи ва ју ди пло ма та ма

ви ше се не чу ди мо
што се не вер ни ци нај гла сни је мо ле
сва ке не де ље у сва кој цр кви
а не кад и у со ба ма окре ну тим ка ис то ку4

ма да је то грех и сра мо та

па ка ко про це њу је мо чо ве ка

ве ћи на нас во ли због соп стве не по тре бе да во ли
не за то што сма тра мо да не ко за слу жу је на шу љу бав

ве ћи на нас опра шта јер и са ми чи ни мо гре шке
не за то што смо пле ме ни ти

ве ћи на нас те ши јер нам је и са ми ма по треб на уте ха
на ши древ ни ри ту а ли зах те ва ју да да је мо

ако же ли мо да нам се дâ

3 Џо Стри кланд је био афро а ме рич ки но ви нар два пу та но ми но ван за Пу ли це ро ву на гра ду. Ову 
пе сму је Ни ки Ђо ва ни на пи са ла 1972. за ње го ву са хра ну на мол бу ње го ве удо ви це. (Прим. прев.)
4 Ми сли се на мо ли тве ни до ру чак ко ји је одр жа вао Ри чард Ник сон док је био пред сед ник у тзв. 
ис точ ној со би Бе ле ку ће. (Прим. прев.)
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па ка ко про це њу је мо чо ве ка

на у чи ли смо да се осме ху је мо ка да до че ку је мо 
пла че мо ка да се ра ста је мо
и да ути ша мо гла со ве у ча со ви ма ја да

же не се оку пља ју
но се по кров и уље
њи хо ве вред не ру ке се пот чи ња ва ју за ко ни ма ко ји
на ла жу вр ба ма да се са ви ја ју али да се не ло ме
чак ни он да ка да ду ва ве тар смр ти

про це њу је мо чо ве ка на осно ву ње го вих сно ва
а не са мо ње го вих де ла

про це њу је мо чо ве ка на осно ву ње го вих на ме ра
а не са мо ње го вих ма на

про це њу је мо чо ве ка јер ни је нео бич но
зна ти га пре ко оних ко ји га во ле

же не оку пља ју стран це
јер су во ле ле чо ве ка

ни је нео бич но пре би ра ти
по пе пе лу
и на ћи не са го ре лу сли ку

Из вор ник: The Col lec ted Po e try of Nik ki Gi o va ni, Har per Pe ren nial, New York, 2007.

(Пре ве ла с ен гле ског Да ни је ла Јо ва но вић)


