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Џек Џилберт

ШТА ХТЕТИ

ТУ ЈЕ! ТУ ЈЕ! ОДЕ ! (ПРИРОДА ПРИСУСТВА)

Бели коњ, писала је Линда Грег, није коњ,
цитирајући оно то је Хуи Ши рекао пре две хиљаде и 
триста година. Ствар није сопствено име, није 
реч. Слика луле није лула, без 
обзира на тврдњу наслова. Интелигентна
песникиња из Ајове уплашена је, јер мисли
да смо начињени од електрона. Она Ђана Ђелмети
коју сам волео беше присуство укресано у
енергетском роју, али дух што настањује палату
није та грађевина. Свест није
материја која сањари. Чак ни када би се сабрале, 
звезде не би знале да је пролеће. 
Тишина планине није наша тишина. 
Звука земље неће бити un bel di.
Ми смо случајан догађај. Бели коњ
на месечини бељи је него кад стоји
на сунцу. А и тад ово зависи од тога
звони ли звоно. Интимно тело Валери
које знам није тајно тело које зна мој пријатељ.
Сјај њених груди је услован: јесу ли под одећом или 
нису, жуди ли се за њима или су већ исувише знане.
Њихова стварност посредована је јутром
или дубином ноћи када излива кишу.
Разлог из ког не можемо у исту жену ући
двапут не тиче се сплитања таласа енергије.
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То је мистерија одвојена од материје и 
електрона. Није то разлог што она
Линда која гледа напоље, преко Егејског мора,
није иста она Линда која једе дињу у Кентакију, нити то 
објашњава како ум живи усред кише не 
бивајући њен део. Мртва госпа Ногами-сан сада живи 
једино у мени, у пролазном случају који јесам.
Њена белина је у мени боја бледог јантара на
зимској светлости.

ОДРАСЛИ

Море лежи у свом кориту, голо
у тами. Полумесец трепти на њ; 
као да је неко ушао кроз врата са светлошћу у
позадини. Жена мисли
о томе како су у том крају живели годинама, 
док је она припадала другим мушкарцима.
Он јој се примиче знајући да само што није
покварио начин на који се нису знали.

ОМАЖ ВАНГУ ВЕИЈУ

Непозната жена спава на другој страни кревета.
Њено нејасно дисање је попут живе 
тајне у њој. Четири године раније,
три дана општили су у Калифорнији. 
Била је верена и потом се удала. Сад
зима обара последње листове Масачусетса.
У два, воз „Бостона и Мејна” се из ноћи
гласа попут радосних тромбона,
њега – након проласка – остављајући у тишини. 
Јуче је плакала док су ходали шумом, али
није хтела да прича о томе. Њена патња ће бити
објашњена, али ће она сама остати непозната. 
Шта год се буде збило, он је неће пронаћи. Упркос 
бури и грешном чину које могу 
искусити у дивљини тела и граји срца, 
остаће мистерија једно другом и себи самима. 
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САМОДОСТАТНОСТ

Било би лако кад би дух
био разуман, био стар.
Али, ту је упорно миље.
Летњи ваздух непомичан у брестовима.
Тишина што вреба у горостасним
олујама неба. Тридесет 
и два лабуда у сутону града Кøbenhavn.
И лабуд који полако, на смрт,
крвари у кухињи у Грчкој.
Човек напушта импровизовани ресторан 
планирајући своју несмотреност.
Нешто без гласа дивотно лети понад
празног предела.
Он лута путем ка било чему 
што ће постати. Страст 
од нас прави безбедне нежење.
Онај други занос нас, пак, излаже 
ризику, заљубљености и самоћи.
Венчане, у неким случајевима, заувек.

ШТА ХТЕТИ

Соба је била попут венчавања.
Примицање копну и испловљавање.
Скупоценост и њен сасуд. Мала соба, осам са
дванаест стопа, испуњена узаним креветом од
гвожђа. Шести спрат, поткровље, лифта
нема. Соба спремачице некад давно.
У старој четврти, на другом брду,
са познатим градом протегнутим 
у подножју. Његов прозор као океан.
Велика звона катедрале која су целу ноћ
одбројавала сате док су остали спавали.
После две године, био се вратио на
почетак. Поред виле на Кому,
поред полиције која га је пребацивала из затвора у
затвор да га скрије од амбасаде.
Његова прва љубавница била се вратила на Менхетн,
пријатељи отишли на свадбе или на последипломске
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студије. Напокон је био сам.
Без новца. Ветар што хуји кроз оно где се некад
налазио добар део њега. Не више
навика на себе самог. Буђење
усред случајне страсти. Смртност
као виолончело унутар њега. Као киша у тами.
Грех – обећање. Занимало га је највише оно 
што је управо требало да постане.

НЕЗНАТНО

Лежим у кревету слушајући га како у тами 
пева о сласти кратке љубави и савршенству 
љубави које су се могле остварити. Духу је 
мило занемарено. Пораз 
тела при покушајима да се сети мириса Мичико 
представља разлог што је њено тело и након толико времена 
у мени живо. Има посебног задовољства 
у сећању на стапање одсјаја на њеној кашичици са
неразговетним звуковима из даљине, 
које је производила устајући из купке.

ИЗГУБЉЕНИ ПАРИСКИ ХОТЕЛИ

Господ све да и наплати тако што
назад узме све. Повољне ли цене.
Као и привремена младост. Допуштено 
нам је одсести у срцима жена,
ући у њихова тела, да бисмо се осетили не
више сами. Одобрава нам се романса, 
с њеним изобиљем и двогодишњим
полувеком. И треба жалити за малим 
хотелима Париза који бејаху када
бејасмо и ми. Мој поглед са мансарде на
Нотр Дам сваког јутра нестао је, као и
ја који, по ноћи, слушам звоно катедрале.
Венеције више нема. Најбоља грчка острва
утопила су се са убрзањем. Али, 
богатство је имати, не задржати. 
Гинзберг једног поподнева дође код мене 
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кући и рече да напушта поезију, јер она
лаже; језик извитоперава.
Сложио сам се, али и питао шта је то
што је чини бар колико-толико тачном.
Погледамо увис, према звездама
и њих не буде тамо. Видимо успомену
на време када бејаху, једном давно.
И то је, такође, више него довољно.

КОЈЕ ИЗОБИЉЕ

Ударати једно друго. Обуздавати
и поново ударати једно друго
у гласној тишини звезда 
и брујању њихових фарова.
Покушавати да измамимо осећање и истискивати 
бол. Еден саздан од гвожђа и куражи. 
Сводовље сачињено од чисте кривње. 
Рај – од губитка, карминисаних брадавица,
од лагарија деци о души. 
Мртве жене пуњене цвећем. 
Одбачени таксији у празним улицама, 
који се не повинују црвеним светлима, 
нити пак жутим и зеленим.

БАШТА

Из дубоке шуме година стижемо у
долину непознате земље зване
усамљеност. Без коња или пса,
са безданим небесима над собом.
Као Марко Поло смо, који се вратио 
са драгуљима скривеним у рубовима похабане одеће.
Слатка жалост, груба срећа.
Овај почетник крпи неку врсту куће и
кува чорбу од сочива из вечери у
вече. Седи на великом камену који
представља праг, миришући борове у
врелој тами. Кад Месец 
изађе између високих дебала, он запева без
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дара, али са задовољством. Затим уђе, 
да покаже учтивост према драгим му духовима.
Ујутру, посматра два бргљеза и
пар зеба са новим сином. И
сенице. Поподне су ту земне
веверице што између његових прстију 
деликатним ручицама проналазе семење.
Посећује своју незакониту башту, 
где мента и влашац бујају заједно 
с неколико кржљавих црвених и плавих патлиџана.
Оскудни су услед незнања.
Све време се пита где је доспео, 
зашто му је дато толико (чак и
киша на лишћу шећерног јавора), и зашто 
чак и сад има толико тога што тек следи.

ЏЕК ЏИЛБЕРТ (Jack Gilbert, 1925–2012) рођен је у Питсбургу, где је – након го-
дина рада на местима какве су тамошње челичане – завршио студије књижев-
ности енглеског језика. Добар део живота провео је изван Сједињених држава: у
Мексику, Данској, Француској, Енглеској, Италији, Грчкој и Јапану, издржавајући
се махом од предавачких послова. Аутор је девет књига песама, међу којима су
прва (Views of Jeopardy, 1962) и последња (Collected Poems, 2012) номиноване за
Пулицерову награду. Под псеудонимом Тор Кинг је, током шездесетих, објавио
и два еротска романа. Изворник овог малог избора јесте књига Refusing Heaven
(Одбијање раја, 2006).

С енглеског превео и белешку о аутору сачинио НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
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