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Чарлс Симић

МОЈИ ДВОЈНИЦИ

НЕКИ ЉУДИ ДО КАСНО НАПОЉУ

Непозната птицо, крикнула си
Једном, онда још двапут,
Као да ти је нож пререзао гркљан
На једном од великих храстова
На ободу травњака.

Због чега се дете у мајчином наручју
Ускомешало у сну.
Нешто раније причало се о рату
И о временским приликама,
Када ноћ паде изненада,

Помутивши нам лица у мраку
Оним што остало је неизречено
У све дубљој тишини,
Језеро крви још се видело,
Тамо где је зашло сунце.
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ТРАЖИО САМ ФРКУ

Нисам знао да то радим.
Имао сам утисак да водим
Леп, миран живот
И гледам своја посла,
Док храним голубове у парку.

Мој душевни мир окончао се
Оне ноћи кад сам на свом прагу затекао
Уснулог човека.
Како је
То могуће? 

Помислио сам 
Док сам га пажљиво опкорачивао.
Трипут сам те ноћи устајао
И на прстима се шуњао до врата
Да ослушнем како дише.

У зору,
Понео сам му шољу кафе,
Али он беше отишао, оставивши за собом
Свој шешир.
Сигурно није далеко, помислио сам,

Изашао у кућном мантилу и папучама
На улицу заметену снегом,
И завиривао у улазе док сам пролазио,
Дозивајући: Господине!
О, брате!

ЦИРКУС

Ево стижу медвед и лав
На ноћном небу.
Трупе гутача ватре
И жонглера са запаљеним бакљама
Следе их у стопу,
Изводе акробације невидљиве
Голом оку,

Premo{}ewe /  57



Али знане астрономима
И комшијином псу
Који јавља људима у креветима
Да је вечерашња представа почела.

МАЛТЕНЕ НЕВИДЉИВА

Болешљива муво, што полако, тегобно корачаш
Високим и уским симсом
Покрај дугог низа високих прозора
С погледом на зупчасто обзорје 

И сунце што залази с друге стране
Равнодушно према твојим недаћама,
Где затражити помоћ док ветар
Дува у налетима с реке Хадсон,

Жељан да те одува с ногу
И принуди да бескрилна пужеш
Неком слабо осветљеном улицом доле
Заједно с осталима којима је срећа окренула леђа.

ЏИТЕРБАГ

Из задимљених рушевина
Ружног сна
Пар враниних крила
Огрезлих у крви

Дигао се понад мене
Рано јутрос
Попут маказа
Што сецкају конце

Тако да се моја глава марионете
Оклембесила
А ноге ми кренуле плесати џитербаг
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ГОСПОДИНЕ

Ви, у дугом црном капуту,
Што крупним корацима грабите поред мене
Овом прометном улицом
Као да уопште не постојим,
Имам предосећај
Да сте Ви тај који држи бич и узде
Овде и даје
Ситним чангризалима попут мене корпу.
Је л’ тако, буџо?
Боље ускочите у ту лимузину
Што беспосличи поред ивичњака,
Јер излази ми пара из ушију
И могло би ми прекипети.

МОЈИ ДВОЈНИЦИ

У младости жене би ме одвеле на страну
Да ми шапну како их подсећам на
Преминулог брата или бившег љубавника,
Који су сви носили округле наочаре попут мојих.
Један је лежао у кади пресечених вена,
Други је пошао да се провоза балоном
И отада од њега више ни гласа.
Један је тако дивно свирао клавир
Да су му незнанци куцали на врата
И молили да им допусти да уђу и слушају.
Последњи пут кад су ме видели
Читао сам Библију у метроу.

ТАНГО

Тесна црна хаљина
На вешалици од жице
У празном ормару
Врата гурнутих у страну

Како би ухватила промају
Са отвореног прозора

Premo{}ewe /  59



Па да заплеше
Као у дубоком трансу

Док празне вешалице
Звонцају у хору 
Као игле за плетење
Или језици што осуђују

МОЈ ИМЕТАК

Имам пуно мртвих пријатеља
И улица којима још увек лутам
Отворених или затворенх очију
У нади да ћу набасати на њих.

Имам велике и мале адресаре
С прецртаним именима,
Два часовника и десетак ручних сатова
Које годинама нисам чуо како куцају.

Имам велики црни кишобран
Који се плашим да отворим у кући
Као и када ступим ван,
Без обзира на то колико пљушти.

Попут обућара изгубљеног у ципели
Коју поправља, ретко одвајам поглед
Од оног на чему радим, 
Несумњиво једном ногом у гробу.

^ARLS SIMI] (Charles Simic, Beograd, 1938), ameri~ki pesnik i esejista srp-
skog porekla.  Jedan je od najzna~ajnijih svetskih pesnika dana{wice.

Najzna~ajnije kwige pesama: Ra{~iwavaju}i ti{inu, Povratak mestu os-
vetqenom ~a{om mleka, Haronova kosmologija, Klasi~ne igre iz balske dvorane,
O{trine, Beskrajna tuga, Svet se ne zavr{ava, Hotel Nesanica, Ven~awe u paklu,
[etwa sa crnom ma~kom, Jackstraws, No}ni izlet, Moja nema pratwa, Ta sit-
nica, Majstor preru{avawa.

Najva`nije kwige eseja: Nezaposleni vidovwak, Metafizi~ar u mraku, Al-
hemija sitni~arnice, ^udovi{te voli svoj lavirint.
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^arls Simi} je za svoj kwi`evni rad dobio niz uglednih nagrada i priz-
nawa: Nagradu Makarturove fondacije, Pulicerovu nagradu, Nagradu „Edgar
Alan Po”, Nagradu Ameri~ke akademije, Me|unarodnu Grifinovu nagradu za
poeziju, Nagradu „Volas Stivens”, Nagradu ,,Zbigwev Herbert”...

Na engleski jezik preveo je kwige pesama Vaska Pope, Ivana V. Lali}a,
Qubomira Simovi}a, Novice Tadi}a, Radmile Lazi}, kao i tri antologije mo-
derne srpske poezije.

Stalni je kritiчaр магазина New York Review of books.
Predavao je kwi`evnost na Univerzitetu Wy Hemp{ir.
@ivi u Stafordu, Wu Hemp{ir.

С енглеског превела и белешку о аутору сачинила 
МАРИЈА БЕРГАМ ПЕЛИКАНИ

Premo{}ewe /  61


