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Чезаре Павезе

ПЕСМЕ РАВНОДУШНОСТИ

ПЕСМА

Облаци су везани за земљу и ветар.
Док буде облакâ над Торином
и живот ће бити леп. Подижем главу
и велика игра одвија се горе под сунцем.
Тврде су беле масе а ветар кружи
плаветан – понекад их разгради
те направи једра натопљена светлом.
Изнад кровова, на хиљаде белих облака
покрива све, људе, камење и буку.
Колико сам пута устао и угледао облаке
како се прозиру у бистрој води лавора.
И дрвеће повезује небо са земљом.
Бескрајни градови изгледају као шуме
где се небо постепено појављује, изнад улица.
Као што дрвеће живи на обалама Поа, у брзацима 
тако живе гомиле кућа на сунцу.
И дрвеће пати и умире под облацима
човек крвари и умире – али пева радост
између неба и земље, велико чудо
градова и шумâ. Имаћу времена сутра
да се затворим и стиснем зубе. Сада су читав живот
облаци и биљке и улице, изгубљени у небу.
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ИЗДАЈА

Овог јутра више нисам сам. Нова жена
лежи ми под ногама и оптерећује прамац
чамца који тешко одмиче кроз мирну воду,
још увек хладну и мутну од ноћног сна.
Оставио сам узбуркани По, што се ори на сунцу,
с брзим таласима и пескарима, успео да скренем
после много трзања и увучем се
у Сангоне. „Чаробно“, приметила је она
не померајући изваљено тело, гледајући у небо.
Нема живе душе око нас и обале су високе,
узводно, све уже, закривене тополама.

Како је чамац незграпан у овој мирној води.
Усправљен на крми, док се кљун спушта и подиже,
видим барку како неспретно одмиче: прамац урања
од тежине женског тела, заогрнутог у бело.
Пријатељица ми је рекла да је лења, и даље не мрда.
Изваљена, сама зури у врхове стабала
и као у кревету је и запрема ми чамац.
Сада је ставила руку у воду и прави пену
и запрема ми и реку. Не могу да је погледам
– опружену на прамцу – док повија главу
и зури у мене одоздо, померајући леђа.
Кад јој кажем да се одмакне од прамца ка средини,
одговара ми подло: „Да ти будем ближе?“

Других пута, окупан међу стенама и стаблима,
настављао сам мокар на сунцу, док се не опијем,
и пристајао на обалу и бацао се наузнак,
заслепљен од воде и сјаја, хитнувши мотку,
знојав и задихан, крепио сам се дахом 
биљака и стиском траве. Сада сенка загрева,
док зној притиска у крви и малакшу удови
и свод дрвећа пропушта светлост
као у ложници. Седим на трави, 
не знајући шта да кажем и грлим своја 
колена. Пријатељица је, смејући се, 
нестала у шумарку топола, те морам за њом.
Моја кожа је потамнела од сунца и гола.
Пријатељица, која је плава, ухватила се
за моје руке како би искочила на шљунак,
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држећи крхке прсте, осетио сам мирис 
њеног скривеног тела. Других пута, мирис беше
вода испарила на чамцу и зној на сунцу.
Пријатељица ме зове, нестрпљива. Одевена 
у бело кружи између стабала, те морам за њом.

ДОКОЛИЦА

Сви велики плакати покачени по зидовима,
који приказују на позадини с фабрикама
снажног радника што се диже ка небу,
распадају се на сунцу и киши. Мазино псује
кад види то поносно лице, на зидовима,
док тумара улицама тражећи посао.
Устајете изјутра и застајете да погледате новине
у киосцима живим од женских лица у боји:
поредите их са женама које пролазе, али чему,
јер све те жене имају усахле очи. А онда наилазе
с филмским плакатима навученим преко главе
старци испрекиданог корака, одевени у црвено
и Мазино, гледајући изобличена лица и боје,
опипава своје образе и чини му се да су шупљи.

Сваки пут кад једе, Мазино настави да луња,
јер то значи да је посао готов. Прелази улице
и никога не гледа у лице. Увече се врати
и опружи се мало у ливади с том девојком.
Кад је сам, воли да остане у ливадама
међу расутим кућама и тихим шумовима
и понекад заспи. Женâ не мањка,
као кад је био механичар: али сада Мазино
хоће само једну, и да буде верна.
Једном – док се смуцао – нокаутирао је ривала
и другари, који су их пронашли у јарку,
морали су да му превију руку. Ни они не раде 
више ништа и неки су, гладни, основали бенд
с трубом и гитарама – хтели су да Мазино
пева – и да лутају улицама и скупљају паре.
Али је Мазино одговорио да он пева за џабе
сваки пут кад пожели, али будити слушкиње
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по улицама, то се ради у Напуљу. У данима
кад једе, поведе и пријатеље у брда,
тамо се затварају у крчму и певају неку ствар,
само они, као мушкарци. Одлазили су и чамцем,
али с реке се види фабрика, и онда им се све смучи.

Након целог дана смуцања међу плакатима,
свечери Мазино завршава у биоскопу
где је некада радио. Прија тај мрак
очима замореним од толиких лампиона.
Пратити причу не захтева пуно:
појављује се лепа девојка и каткад мушкарци
који се жестоко туку. Има пределâ
где би се дало живети, уместо
глупих глумаца. Мазино посматра, преко
предела с голим брдима, пољима и фабрикама,
своју увећану главу у првом плану.
Ово га барем не излуђује као плакати у боји,
по ћошковима, и намазана лица жена.

МИХОЉСКО ЛЕТО

Брежуљци и обале Поа опаљени су и жути
и ми смо се попели овде да сазримо на сунцу.
Прича ми она – као да ми је пријатељ – 
Сутра одлазим из Торина и не враћам се више.
Не могу да живим целог живота у затвору.
Осећа се мирис земље а, тамо иза дрвећа,
у Торину, у овом часу, сви раде у затвору.
Враћам се мојима, где ћу бар моћи да будем сама
и да не плачем и не мислим на животе људи.
Опасаћу кецељу и даћу себи одушка, бићу одурна
према рођацима и целе зиме нећу нигде излазити.
На селу је у новембру лепо:
има лишћа боје земље и магле изјутра,
и сунца које прелама маглу. То кажем у себи
и удишем мирис свежине јутарњег сунца.
Одлазим јер је сувише леп Торино у овом часу:
ја волим да лутам и гледам људе 
а морам да будем затворена све до мрака
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и да увече патим сама. Хтела би да смо блиски,
као да смо пријатељи: данас је клиснула с посла
да би нашла пријатеља. Могу ли бити сама тако?
Дању и ноћу – канцеларија – стубе – спаваћа соба –
ако увече изађем да се прошетам, не знам куда
да идем и враћам се озлојеђена па ми се изјутра
и не устаје. Тако би леп био Торино – да се може
уживати – да се само може дисати. Тргови и улице
имају исти мирис млаког сунца који се осећа
овде међу дрвећем. Врати се у село.
Али Торино је лепши од свих села. Кад бих,
сада, нашла пријатеља, остала бих овде заувек.

УЛИЧНА ПЕСМА

Чему стид? Кад одлежите своје, и пусте вас
да изађете, то значи да сте као и сви други,
на улици су и људи који су били у затвору.

Од изјутра до увече лутамо булеварима,
пада ли киша или сија сунцe, нама је свеједно.
Уживање је срести на булеварима људе који причају
и причати сам, налетати на девојке које пролазе.
Уживање је звизнути у вежи чекајући девојку
и загрлити је на улици и одвести је у биоскоп
и пушити кришом, ослоњен о лепа колена.
Уживање је причати с њима пипајући их и смејући се,
а ноћу у кревету, осетити две руке на врату
како те полажу, мислити на јутро кад се излази
из затвора на свеже сунце.

Од изјутра до увече лутати пијан
и смејући се гледати пролазнике што промичу
и сви уживају – чак и они безвезни – што су на улици.
Од изјутра до увече певати пијан
и сретати пијане и заподевати разговоре
што дуго трају и од којих се ожедни.
Хтели бисмо да нам се сви ти људи, што пролазе 
причајући у себи, ноћу прикључе и да, затворени 
удно биртије, заједно пратимо нашу гитару 
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што пијано поскакује и није више у затвореном
него широм отвара врата и одјекује у ваздуху – 
а вани падају киша и звезде. Нема везе
што на улицама више нема лепих девојака:
наћи ћемо неког пијанца који се сâм смеје
јер је и он изашао из затвора вечерас,
и с њим ћемо, уз дреку и смех, дочекати јутро.

ДЕОЛИН ПОВРАТАК

Вратићемо се на улице да гледамо пролазнике
и бићемо пролазници и ми. Учићемо како се
устаје изјутра и одлаже одурни задах ноћи
и како се излази напоље некадашњим кораком.
Повићемо главу над некадашњим послом.
Вратићемо се доле, против ветра, да пушимо
ошамућени. Али ће очи бити исте
и гестови и лице. Она залудна нада
која нам оклева у телу и расипа нам поглед
умираће полако у ритму крви
где све ишчезава.

Изаћи ћемо једног јутра,
више нећемо имати кућу, изаћи ћемо на улице;
и ноћни задах напустиће нас; дрхтаћемо
што смо сами. Али ћемо хтети да будемо сами.
Гледаћемо пролазнике с мртвим осмехом
некога ко је пребијен, али не мрзи и не виче
јер зна да је одвајкада судбина
– све што је било и биће – унутар крви,
у шапату крви. Повићемо чело
сами, насред улице, ослушкујући одјек
унутар крви. И тог одјека више неће бити.
Подићи ћемо очи и гледати у улицу.

(С италијанског превео Дејан Илић)


