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BRODSKY: ПО ЛА БРОД, ПО ЛА НЕ БО
Слич но Вла ди ми ру На бо ко ву, ко ји је ве ли ки пи сац и ру ског и ен гле ског је зи ка, Јо сиф 

Брод ски је ве ли ки пје сник и ру ског и ен гле ског је зи ка. За раз ли ку од На бо ко ва, ме ђу тим, 
ру ског и ен гле ског Брод ског мо гу ће је и ор то граф ски раз ли ко ва ти, та ко што би је дан био 
Јо сиф Брод ски, а дру ги – Jo seph Brodsky. Већ 1977. го ди не, Brodsky је на пи сао пр ву пје сму 
на ен гле ском (Еле ги ја: За Ро бер та Ло у е ла); та ко ђе, то ком ци је лог свог ван пе тро град ског 
жи во та Brodsky је (сам или у са рад њи) пре во дио на ен гле ски пје сме ко је је на ру ском на пи-
сао Брод ски. У књи зи Col lec ted Po ems in En glish об ја вље ној пр вог апри ла 2002. го ди не (у њу-
јор шкој из да вач кој ку ћи Far rar, Stra us & Gi ro ux) са бра не су све пје сме Брод ског из вор но на-
пи са не на ен гле ском је зи ку те оне ко је је он сам (или у са рад њи) пре вео с ру ског на ен гле ски.

О то ме ка кав је пје сник Јо сиф Брод ски, о ру ском Брод ском, да кле, до ста су пи са ли ов да-
шњи ру си сти. Мно го је ма ње пи са но о ен гле ском Брод ском. А ен гле ски (или је мо жда бо ље 
ре ћи – аме рич ки) Брод ски (од но сно Brodsky) је по нај при је ур бан пје сник. Ко ри стим адјек тив 
ур бан са вр ше но свје стан ње го ве по све ма шње по тро ше но сти и зло у по тре бе. Ипак, те шко 
ми је на ћи ефект ни ји, кра ћи и бо љи на чин да опи шем ње гов пје снич ки ен гле ски. То је мо де ран 
и ко ло кви ја лан иди ом, да ле ко од сва ке ар ти фи ци јел но сти и пом пе зно сти. Ако му се у пое-
зи ји ен гле ског је зи ка мо же тра жи ти узор, то је де фи ни тив но Одн, не са мо због оне слав не 
ис по ви је сти Брод ског гдје он као свој мо тив за пи са ње на стра ном му је зи ку на во ди удо-
во ља ва ње сје ни, од но сно при бли жа ва ње (већ мр твом) Од ну. У чу ве ној фор му ла ци ји са мог 
Брод ског тај се мо тив ова ко де фи ни ше: То је оно што чо вјек мо же да учи ни за не ког бо љег 
од се бе: да на ста ви у ње го вом ду ху; ми слим да је то за пра во и су шти на ци ви ли за ци је.

Brodsky је био и ан га жо ван пје сник. На дви је пје сме га је на дах нуо рат у Бо сни и Хер-
це го ви ни. О њи ма пи шем на дру гом мје сту. Ов дје же лим ка за ти не што о ис ку ству пре во-
ђе ња по е зи је (ен гле ског) Брод ског. Кад про зни пи сац пре во ди по е зи ју ра ди то ваљ да јер 
во ли не ког пје сни ка те же ли ње го ве пје сме на не ки на чин учи ни ти и сво јим. Осим љу ба ви 
ов дје је по треб но и по зна ва ње стра ног је зи ка. Пје сме Јо си фа Брод ског ја сам за во лио као 
гим на зи ја лац пре ко пре во да са ру ског Ми ло ва на Да ној ли ћа и би ло ми је жао што не знам 
ру ски и што та кву по е зи ју не мо гу чи та ти у ори ги на лу. Знао сам ипак да Брод ски ни је пје-
сник са мо ру ског не го и ен гле ског је зи ка. Тре ћег апри ла 2002. го ди не, са мо два да на на кон 
што су пр ви пут у јед ној књи зи об ја вље не са бра не пје сме Брод ског на ен гле ском је зи ку, 
пр ви пут у жи во ту сам сту пио на аме рич ко тло, у Бо стон. Већ су тра дан, у књи жа ри Bor ders 
у School Stre et-у, у ста рој је згри Бо сто на, у не по сред ној бли зи ни мје ста на ко јем је за по че ла 
зна ме ни та Бо стон ска ча јан ка, ку пио сам књи гу Col lec ted Po ems in En glish. Са да сам мо гао 
чи та ти Брод ског у ори ги на лу. Чи та ти и пре во ди ти. Био сам, на рав но, као и са да пот пу но 
свје стан уза луд но сти мог пот хва та. Па Чарлс Си мић је ка зао да би за иде а лан пре вод те 
по е зи је био по тре бан здру же ни на пор Џо на До на, Лор да Ба јр о на, Т. С. Ели о та и В. Х. Од на. 
По што ја ни сам у тој ли ги, ни сам ни мо гао ти по ва ти на иде а лан пре вод. Но од лу чио сам 
ипак учи ни ти то als ik kan (она ко ка ко мо гу). Ри је чи ма са мог Брод ског: То је оно што чо вјек 
мо же да учи ни за не ког бо љег од се бе: да на ста ви у ње го вом ду ху; ми слим да је то за пра во и 

УОКВИРАВАЊЕ

Мухарем Баздуљ



су шти на ци ви ли за ци је. Имао сам у сје ћа њу сво је пр во чи та ње Брод ског, у гим на зиј ским 
клу па ма, усред ра та, у трав нич кој Школ ској ули ци, и вла сти ту оча ра ност тим пје сма ма. И 
тру дио сам пре во ди ти пје сме из књи ге ку пље не у бо стон ском School Stre et-у има ју ћи у 
ми сли ма се бе он да шњег, же ле ћи пре ве сти пје сме на на чин ко ји би се до пао ти неј џе ру 
ко ји у ра ту чи та по е зи ју, ме ни са мом из гим на зиј ских да на или не ком слич ном ме ни. То ми 
је би ла же ља и том сам се ми шљу во дио.

Пре вео сам сто ти њак тих пје са ма. До сад ни су об ја вље не у књи зи, али два из бо ра је су 
у ча со пи си ма. Пр ви у за гре бач кој Твр ђи (број 1–2, 2003); дру ги у кра гу је вач ким Ко ра ци ма 
(број 7–8, 2007). Ов дје ћу да на ве дем три ори ги нал не пје сме Брод ског на пи са не на ен гле ском 
па ра лел но са сво јим пре во ди ма, уз крат ке ко мен та ре. Пје сме при па да ју раз ли чи тим пе ри о-
ди ма ње го вог „ен гле ског“ пје снич ког ства ра ла штва и у том сми слу су ка рак те ри стич не.

1.

Bel fast Tu ne

He re’s a girl from a dan ge ro us town
She crops her dark ha ir short

so that less of her has to frown
when so me o ne gets hurt.

She folds her me mo ri es li ke a pa rac hu te.
Drop ped, she col lects the pe at

and co oks her veg gi es at ho me: they sho ot
he re whe re they eat.

Ah, the re’s mo re sky in the se parts than, say,
gro und. Hen ce her vo i ce’s pitch,

and her sta re sta ins your re ti na li ke a gray
bulb when you switch

he misp he res, and her knee-length qu ilt
ski rt’s cut to catch the squ all,

I dre am of her eit her lo ved or kil led
be ca u se the town’s too small.

(1986)

Пје сма из Бел фа ста

Ево дје вој ке из опа сног гра да.
Она цр ну ко су сво ју крат ко ре же

за то да он да кад не ко стра да
ма ње јој вла си се је же.

Она смо та кô па до бран сво је успо ме не.
Ску пља тре сет по свом кра ју

и код ку ће по вр ће ку ха: ов дје сје не
баш та мо гдје се је де пу ца ју.

О, ов дје на спрам зе мље, не ба има ви ше. 
И за то јој глас је ви сок, мио,

и по глед ти ње зин око мр љом ри ше
кô жа ру ља си ва кад би за ми је нио

хе мис фе ре, и сук ња јој је до ко ље на
но ге јој вје тар ши ба кô гад.

За ми шљам да је мр тва ил’ во ље на
јер ово ма ли је град.

(1986)

„Пје сма из Бел фа ста“ спа да ме ђу ра не пје сме Брод ског у ори ги на лу ис пи са не на ен гле-
ском је зи ку; тек пред сам крај осам де се тих и од по чет ка де ве де се тих на да ље, пје сме на 
ен гле ском по ста ју до ми нант не у ње го вом ства ра ла штву.

„Пје сма из Бел фа ста“ на пи са на је 1986. го ди не. То је зна ко вит по да так. 1986. го ди не, 
Хлад ни рат је још уви јек у пу ном је ку. 1986. го ди не, Брод ског још уви јек го ди на да на ди је-
ли од Но бе ло ве на гра де и од ста ту са не у пит ног жи ву ћег кла си ка. 1986. го ди не, Сје вер на 
Ир ска је ве ли ка гло бал на при ча о те ро ри зму и по тму лом рат ном ста њу. Та те ма ти ка је 
бли ска Брод ском. Не ко ли ко го ди на ра ни је пи сао је о ван ред ном ста њу у Пољ ској, не ко-
ли ко го ди на ка сни је пи са ће о ра ту у Бо сни. 

96



97

Исто риј ско-ко лек тив ној те ми, ме ђу тим, пје сник, на рав но, при ла зи из ин ди ви ду а ли-
стич ке пер спек ти ве и кроз при зму суд би не јед ног по је дин ца. У овом слу ча ју то је без и ме-
на дје вој ка из Бел фа ста, опа сног гра да. У скла ду с мо дом осам де се тих, она но си крат ку 
ко су, ши ша се на крат ко, но у пје сми се то чи та као по ку шај да јој се вла си ма ње је же, да 
дла ке ко је се је же бу ду кра ће. 

Брод ском по ли тич ка по е зи ја ни је ну жно би ла стра на, али ов дје је пер спек ти ва пот пу-
но ин ти ми стич ка. Дје лу је за пра во да је пје сма ин спи ри са на фо то гра фи јом, мо жда но вин-
ском, гдје у пот пи су под сли ком сто ји: Бел фаст. На фо то гра фи ји је там но ко са дје вој ка, 
крат ко оши ша на, у сук њи до ко ље на. Пје сник је за тим из ма штао ње ну суд би ну. Ви ди је као 
до ма ћи цу ко ја ће при је са ма да при пре ми оброк, не го да оде у ре сто ран, не то ли ко због 
си ро ма штва, ко ли ко због опа сно сти од те ро ри зма на јав ном мје сту. У бо ји и ви си ни ње ног 
гла са, као и у очи ма и по гле ду, огле да се сје вер ни пеј заж, гдје не ба има ви ше не го зе мље, 
пеј заж дру га чи ји од оног из пје сни ко вог за ви ча ја, али ипак пеј заж до вољ но сли чан. 

Ду ша пје сме је, ме ђу тим, у по сљед ња два сти ха. Ка же пје сник: За ми шљам да је мр тва 
ил’ во ље на / јер ово ма ли је град. У јед ном тре нут ку, у јед ном по те зу, као у ча ро ли ји, не ста-
ју кон крет не исто риј ске окол но сти. Ни је дје вој чи на тра ге ди ја то ли ко у то ме што је Бел фаст 
град у пер ма нент ном ван ред ном ста њу, та ко ре ћи за пад ни Беј рут, тра ге ди ја је ви ше у то ме 
што је то – ма ли град. 

И ту се асо ци ја ци је гра на ју: од Кр ле же и ње го ве пје сме „Ка ко је жа ло сна ноћ у ма лом 
гра ду“ до оне Вај ти не „Азре“ (му зи ка Ран ко Бо бан, текст: Го ран Гу њак) и не за бо рав не ди-
јаг но зе: Ово је ма ли град, у ње му све се зна. 

У ма лом гра ду, по сто је са мо дви је мо гу ће суд би не, са мо дви је суд би не до стој не при че, 
до стој не пје сме: љу бав и смрт. 

Брод ски во ли ту дје вој ку из опа сног гра да, ве зао се за њу и же ли јој до стој ну суд би ну. 
Же ли јој љу бав, на рав но, али у опа сном гра ду и смрт је ре а ли стич на ал тер на ти ва. Ипак, 
ба рем на пр ви по глед, ова ди хо то ми ја под сје ћа на про зи ран со фи зам. Дје вој ка би мо гла 
да се пре се ли у не ки ве ћи град, град ко ји би осим што је ве ћи евен ту ал но имао и пред ност 
у то ме што ни је опа сан, ба рем не опа сан као Бел фаст. Не ма, ме ђу тим, без о па сног гра да. 
До бро је то осје ћа ње са же то у оној чу ве ној ре пли ци из при че „Мај ка“ Зи је Ди зда ре ви ћа: 
„При па зи, син ко, град је ду шма нин. Не иди сре ди ном џа де, са тра ће те што год, ама не мој 
ни пла хо уз крај – да те, бој се, не уда ри не шта с кро ва, не го хај де ’на ко, ’на ко...“

Има она ур ба на ле ген да, што се ова пло ти ла (и) у фил му Ку дуз, о бо сан ској ка фа ни у 
ко јој сто ји нат пис За бра ње но сје дит ’на ко што ће ре ћи да не мо жеш да сје диш у ка фа ни, 
ако не пи јеш не што. На сли чан на чин, мо же се за пра во ре ћи да је не мо гу ће жи вје ти ’на ко, 
жи вје ти у пра вом сми слу те ри је чи, без ри зи ка (што не зна чи да то мно ги, на ро чи то у на ше 
ври је ме, и не по ку ша ва ју). У том сми слу, од ла зак у ко јем се бје жи од опа сно сти је не ну жно 
ку ка вич ки, не го је и не из во див, као у ва ри ја ци ји на при чу о Баг да ду и Са ма ри, као у про-
вер би јал ном бје жа њу од вла сти те сје не. 

У ври је ме кад је у има ги на ци ји ти пич ног за пад ња ка Са ра је во за ми је ни ло Бел фаст као 
(ма ли) град у ко јем се нај че шће на сил но уми ре, у ври је ме кад је и код Брод ског ри јеч Tu ne 
кре ну ла да се ве же за Бо сну умје сто за Бел фаст, Се ме здин Мех ме ди но вић је на пи сао пје сму 
ко ја за вр ша ва сти хо ви ма: „и бје жиш одав де увје рен / да смрт из ван Са ра је ва не по сто ји.“ 

Пје сник зна да смрт по сто ји и из ван ма лих (опа сних) гра до ва. Као и љу бав. Оста ло је 
не ва жно. Сви јет је ма ли град.
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2.

Blu es

Eig hteen years I’ve spent in Man hat tan.
The lan dlord was good, but he tur ned bad.
A scum bag, ac tu ally. Man, I ha te him.
Mo ney is green, but it flows li ke blood.

I gu ess I’ve got to mo ve ac ross the ri ver.
New Jer sey bec kons with its sul fur glow.
Say, num be red years are a les ser evil.
Mo ney is green, but it do esn’t grow.

I’ll ta ke away my fur ni tu re, my old so fa.
But what sho uld I do with my win dows’ vi ew?
I feel li ke I’ve been mar ried to it, or so met hing.
Mo ney is green, but it ma kes you blue.

A body on the who le knows whe re it’s go ing.
I gu ess it’s one’s soul that ma kes one pray,
even tho ugh abo ve it’s just a Bo e ing.
Mo ney is green, and I am gray.
 
(1992)

Блуз

Осам на ест го ди на сам жи вио на Мен хет ну,
Га зда пр во био до бар, па се на зло мет ну.
Баш је испô сме ће. Мр зим га, чо вје че.
Но вац је зе лен, ал’ као крв те че.

Ми слим да сад мо рам пре ко ри је ке пре се ли ти.
Њу Џер зи ме сум пор ним свје тли ма ма ми.
Љу ди ка жу, ма ње зло је оста ри ти.
Но вац је зе лен, ал’ не ра сте на гра ни.

По ни је ћу свој на мје штај, сво ју со фу ста ру.
Ал’ не мо гу да по не сем с про зо ра по глед знан.
А као да са њим био сам у бра ку.
Но вац је зе лен, ал’ си због њег ту жан.

Ти је ло све у све му зна ка мо се спре ма.
А ду ша је оно што с мо ли твом сли је ди,
чак и ако го ре ни чег сем бо ин га не ма.
Но вац је зе лен, а ја ста рац си је ди.
 
(1992)

 Ни је (ми) оби чај код пре во ђе ња ри мо ва не по е зи је, ми је ња ти схе му ри ме, али у пр вој 
стро фи ове пје сме мо рао сам да на пра вим по сло вич ни из у зе так ко ји по твр ђу је пра ви ло. 
Схе ма је АБАБ, а ја сам је, са мо у пр вој стро фи, пре ба цио у ААББ. Раз лог је јед но ста ван: 
онај Мен хетн, с кра ја пр вог сти ха, па још у ло ка ти ву, та ко ми се са вр ше но укло пио у пот-
пу но ло ги чан пре вод фра зе tur ned bad – „на зло се мет ну“, да ми про сто би ло гре хо та не 
ис ко ри сти ти та кву ри му. 

Пје сма је, ина че, што се ка же, ау то би о граф ска. На слов је за ни мљив јер по твр ђу је још 
је дан пут скло ност Брод ског да у на сло ви ма сво јих пје са ма на ен гле ском ко ри сти му зич-
ко-жан ров ске тер ми не (tu ne, song, blu es). У му зич ком кон тек сту ва ља по сма тра ти и ње го ву 
скло ност ре фре ну. Ов дје се ре френ ски ва ри ра ју за вр ше ци све че ти ри стро фе. По сљед њи 
сти хо ви, на и ме, сва ке од стро фа по чи њу фра зом но вац је зе лен. Иза фра зе уви јек сли је ди 
за рез, а по сли је за ре за сво је вр сна по у ка. 

Ин те ре сант но је за пра во чи та ти ову пје сму па ра лел но с пје смом Mo ney Фи ли па Лар-
ки на. У оба слу ча ја је ри јеч о пје сма ма са ста вље ним од ше сна ест сти хо ва, од но сно од 
че ти ри ка тре на. И јед на и дру га су ри мо ва не, са мо што је ри ма код Брод ског, ре кли смо, 
АБАБ, док се Лар кин слу жи ри мом ААББ. Та ко ђе, у обе пје сме, ри јеч mo ney („но вац“) по-
ми ње се че ти ри пу та: по је дан пут у сва кој стро фи. Исти ни за во љу, код Брод ског је уви јек 
ри јеч о по сљед њем сти ху, а Лар кин ми је ња ми кро ло ка ци ју: у пр вој стро фи је то пр ви стих, 
у дру гој че твр ти, у тре ћој тре ћи те у че твр тој по но во пр ви. Фор мал но су обе ве се ле, рас-
пје ва не. Ту је та ко ђе још јед на ин те ре сант на ко ин ци ден ци ја: Лар кин је Mo ney на пи сао као 
пе де се тјед но го ди шњак, док је Brodsky на пи сао Blu es с пе де сет дви је го ди не. У из вје сном 



сми слу, ова пје сма Брод ског го то во да се мо же чи та ти као по ле ми ка с Лар ки ном. По ле ми-
ка се ти че од но са пре ма нов цу. 

Лар кин о нов цу не го во ри она ко ка ко се о овом уни вер зал ном па ли ја ти ву да нас углав-
ном раз ми шља; ни је то пје сма о мањ ку нов ца, о че жњи за нов цем, о оној та ко по зна тој 
емо ци ји ма шта ња о рје ша ва њу свих про бле ма са мо кад би се не ким чу дом, вол шеб но, 
до шло до не ког кон крет ног ве ли ког из но са, емо ци ји ко ју ди је ле и нај ве ћи ју на ци До сто-
јев ског и раз ли чи ти не вољ ни ци ка кве сва ко днев но сре ће мо на ули ца ма гра да у ко јем 
жи ви мо. Лар кин пје ва о не чем по све дру гом, о не вољ ко сти да се тро ше вла сти те, по ште-
но за ра ђе не па ре. Ни је да Лар кин не тро ши но вац да би ште дио, он ште ди да не би тро шио 
но вац! То је пје сма о ком пул зив но-не у ро тич ној и лар пур лар ти стич кој штед њи, штед њи 
ра ди штед ње, штед њи чи ју је ап сурд ност Лар кин, ко ји ско ро про грам ски ни је имао дје це, 
са жео у стих по ко јем је крај ња свр ха сва ке уште ђе ви не, ко ли ка год би ла, пла ћа ње опре-
ма ња ле ша, од но сно ка ко Лар кин ка же, бри ја ње мр тва ца. Лар кин као да пје ва о про те-
стант ској ети ци и ду ху ка пи та ли зма. Сти хо ви Брод ског су да ле ко од то га. Ње гов блуз ти че 
се про ла зно сти жи во та и про ла зно сти мла до сти, а но вац је уну тар то га са мо ну жно зло, 
не што што је уви јек зе ле но, не што што ва ља при хва ти ти здра во за го то во, не што што нам 
че шће не до ста је (јер не ра сте на гра ни), не го што га има мо пре ви ше па не зна мо шта би смо 
с њим. Но вац је еле мен та ран, али Брод ског не бри не то што му он мр твом не мо же би ти 
ко ри стан. Он зна да се ста ри – и с нов цем и без нов ца. Ма да; ма ње зло је оста ри ти, та ко 
ба рем ка жу љу ди. 

Bluz Брод ског је пра ви блуз: ду хо ви та и рит мом ве се ла пје сма на не ве се лу те му. Б. Б. 
Кинг је не гдје ре као да пра ви блу зер зна да од сви ра пра ви фалш на пра вом мје сту. Блуз је 
пје сма та квог блу зе ра. Лар кин је ио на ко ви ше во лио џез. 

3.

Lo ve Song

If you we re drow ning, I’d co me to the re scue,
wrap you in my blan ket and po ur hot tea.
If I we re a she riff, I’d ar rest you
and ke ep you in the cell un der lock and key.
If you we re a bird, I‘d cut a re cord
and li sten all night long to your high-pitched trill.
If I we re a ser ge ant, you’d be my rec ru it,
and boy I can as su re you you’d lo ve the drill.
If you we re Chi ne se, I’d le arn the lan gu a ges,
burn a lot of in cen se, we ar funny clot hes.
If you we re a mi rr or, I’d sto rm the La di es,
gi ve you my red lip stick and puff your no se.
If you lo ved vol ca no es, I’d be la va
re len tlessly erup ting from my hid den so ur ce.
And if you we re my wi fe, I’d be your lo ver
be ca u se the chu rch is firmly aga inst di vor ce.
 
 (1995)

Љу бав на пје сма

Кад би се ута па ла, ја бих те спа сио,
умотô у де ку, си по вру ћег ча ја.
Кад бих био ше риф, те бе бих ухап сио,
држô те у ће ли ји, под кљу чем, до кра ја.
Кад би би ла пти ца, звуч ни ке стишô бих да шу те
и ци је лу ноћ слушô твој ви со ки ћур лик.
Кад бих био офи цир, ти би у ре гру те,
и, твр дим ти, би ла би до бар вој ник.
Да си Ки не ски ња, твој бих је зик на у чио,
па лио та мјан, обла чио се сми је шно скроз.
Да си огле да ло, у жен ски то а лет бих од ле тио,
дао ти свој цр вен кар мин, на пу дрô ти нос.
Да во лиш вул ка не, ја бих ла ва био,
у еруп ци ји скри ве ној ко ја не пре ста је.
А да си ми же на, ја бих те во лио,
јер Цр ква раз вод ни кад не при зна је.
___________________ 
 (1995)
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Мо гло би се ре ћи да је срж ен гле ског Брод ског у пје сми Lo ve Song, име ња ки њи ком по-
зи ци је ко ја је ро ман тич ним ду ши ца ма из мо је ге не ра ци је не по ре ци во оми ли ла Ро бер та 
Сми та и гру пу The Cu re. Пје сма је фор мом на о ко јед но став на: са сто ји се од че ти ри ка тре-
на, а у сва ком ка тре ну се ду хо ви то ана ли зи ра ју по дви је хи по тет ске си ту а ци је. У љу бав ној 
по е зи ји, та кав је по сту пак ско ро па оп ште мје сто; од мах на па мет па да, ре ци мо, Ле о нард 
Ко ен и I’m Your Man. Кад је о је зи ку ри јеч, упра во у овој пје сми очи та је по ми ња на ко ло кви-
јал ност Брод ског, од упо тре бе скра ће них об ли ка по моћ них гла го ла ка рак те ри стич них за 
го вор ни је зик до не ких ско ро слен гов ских тер ми на. У пр ве дви је стро фе, хи по тет ске си-
ту а ци је се раз ли ку ју по, да ис ко ри стим ша хов ску ана ло ги ју, би је лим фи гу ра ма; стро фе 
по чи њу оним у ко ји ма би је ле фи гу ре има она, а за вр ша ва ју оним у ко ји ма би је лим фи гу ра ма 
игра он (лир ски су бјект). У дви је по сљед ње стро фе пак, би је ле фи гу ре су уви јек ње не, па је 
и ње го во при ла го ђа ва ње ну жно ве ће.

Ду ша пје сме је, на рав но, за вр шни ку плет. Та хро но ло шки по сљед ња хи по тет ска си ту-
а ци ја, осма по ре ду, да кле, нај ре ал ни ја је. Ла ко је за ми сли ти шта би пје сник ура дио кад би 
се ње го ва во ље на ута па ла, ла ко је ство ри ти фик тив ни what if сце на рио, па ре ћи ја бих 
ова ко да си ти пти ца, или да си Ки не ски ња. Шта учи ни ти кад се фан та зи ја оства ри, кад се 
љу бав с по ет ских ви си на спу сти у сва ко днев ни цу жи во та? Од го вор Брод ског је ге ни ја лан 
јер је исто вре ме но и ба на лан и ду хо вит; за пра во сам од го вор је ба на лан, али је обра зло-
же ње ду хо ви то. Да си ми же на, ја бих те во лио, / јер Цр ква раз вод ни кад не при зна је – та ко 
за вр ша ва пје сма. Као у оној чу ве ној по ша ли ци Ум бер та Ека пре ма ко јој (пост)мо де ран 
чо вјек ни је у ста њу би ло ко ме да искре но ка же Во лим те нај ви ше на сви је ту и да, у нај ма-
њу ру ку, ствар мо ра иро ни зи ра ти па евен ту ал но ре ћи Во лим те нај ви ше на сви је ту, ка ко 
би ре кла Бар ба ра Кар тланд, Брод ском тре ба ау то ри тет Цр кве да по де бља из ја ву љу ба ви. 
Про на шав ши (ма кар и иро нич но) раз лог за трај ну љу бав у Цр кви ном про ти вље њу раз во-
ду, пје сник мо же по е ти зи ра ти и ону вр сту љу ба ви ко ја се нај те же укла па у пје сму, мо же, 
да кле, по е ти зи ра ти и брач ну, сва ко днев ну љу бав. 
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