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FIN DE SI EC LE
Ве ку ће ско ро крај, но, ја ћу пре тог пи ћа.
То, бо јим се, ни је ствар от кри ћа.
Пре је – ути цај не би ћа

на би ће. Лов ца, та ко ре ћи, на ди вљач – 
па, био то ср ча ни ми шић, ил’ ци гле ни сач.
Слу ша мо ка ко фи ју че бич, као мач,

про ба јућ да се се ти мо пре зи ме на свих што нас во ле ше,
док у кли за вим ша ка ма ва ја ра свак пле ше.
Свет ви ше ни је онај што бе ше

пре, док у ње му вла да ше страх, аба жур, фок стро та ба ти,
ка уч, ко мо да, до сет ка ко ја се пам ти.
Ко би и по ми слио да ће их обри са ти,

као гу ми цом с па пи ра оно што плај ваз по ку ша,
вре ме? Ни ко, ни јед на ду ша.
Ипак, вре ме је, док пе ну ша,

учи ни ло упра во то. Па, хајд га пре ко ри.
Сад по свуд су ан те не, ши пар ци, па ње ви у го ри
ме сто др ве ћа. Пра во да се збо ри, 

ни у ка феу не ћеш сре сти са рад ни ка ком суд ба до де ли за вој,
ни у ба ру, од по ку ша ја да се уз ви си над со бом, у му ци пра вој,
ан ђе ла, што је у пла вој

сук њи и јак ни ци. Сву да је пу но љу ди,
што сто је или зби је ни у гру пи, ил’ као ред ху ди;
ти ра нин већ ни је зло чи нац лу ди,

већ ме ди о кри тет. Ау то мо бил, исто та ко,
ви ше ни је лук суз не го на чин да се пра ши на ја ко
по диг не са ули це, где, под шта ком

ин ва ли да, ето, за у век за вла да мук;
и де те сма тра ка ко је си ви вук
стра шни ји не го и пе ша диј ски пук.

ИМЕ

Јо сиф Брод ски
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И не ка ко ву че да ма ра ми ца све че шће по сла има 
са чу лом ви да, за у зе тим ли сто ви ма,
док се исто вре ме но при ма

на свој ра чун на њи ма на ста ла по ја ва зе ва,
гла го ли у про шлом вре ме ну, по чет но сло во од „ле ва“,
ари ја ко ју от пе ва

глас ку ка ви це, са да он зву чи, гру бљи,
но онај исти Ка ва ра до си1 – не што као „ма, убиј“
или „ви ше не пиј“ –

и ру ка ис пу сти пра зан бо ка лин.
Ипак, на вра ти ма ни је ни све ште ник ни ра бин,
већ ера с на дим ком фин-

де-сјекл. У мо ди је све цр но: ко шу ља, ча ра пе, ру бље.
Кад као ре зул тат ви све то с ње, гру бље,
свла чи те, у ста ну, са зу бље,

бле сне сјај – три де сет и ко ји ват,
али са уста се уме сто ра до сног „ви ват!“
от ки не „крив“ као у инат.

Но ва вре ме на! Ту жна вре ме на!
Ства ри у из ло зи ма, што соп стве на но се име на
де ле се њи ма на

оне што мо же те да ко ри сти те, и оне, са ме,
ко је, због соп стве не та ме,
ста вља те с ма штом уз ра ме

чо ве чан ства – у су шти ни, од ње га
дру го шта да оче ку је те и не ма те – од све га,
не жи вост бе ле га

и, уоп ште, ано ним ност. То је, авај, ре зул тат тог
раз мно жа ва ња, чи ји из вор и ток
ни су ни пан та ло не ни Ис ток,

1 Ма рио Ка ва ра до си (Ан ђе ло ти јев при ја тељ), лик из опе ре То ска, Ђа ко ма Пу чи ни ја, сли кар ко ји је, 
ан га жо ван да на сли ка ико ну Де ви це Ма ри је, то и учи нио, но ин спи ри сан ли ком ње му не по зна те, 
пре ле пе Мар ки зе Ата ван ти ко ју је ви део на ми си. Ина че, он је љу бав ник пе ва чи це Фло ри је То ске, 
и, на вр хун цу ства ра лач ког за но са, у ари ји „Re con di ta ar mo nia“, упо ре ђу је две пот пу но раз ли чи те 
вр сте жен ске ле по те – пла ву Де ви цу и ње го ву цр но ко су и цр но о ку Фло ри ју. (Прим. прев.)
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но елек три ци тет. Век је на кра ју. Бег
вре ме на зах те ва жр тве, ру ше ви не. Ба ал бек2

то не ис пра вља; чо век

та ко ђе. По да ри му осе ћа ња, ми сли, плус
успо ме не. Та кав је апе тит и укус
вре ме на. Не жу рим пру жи ти му ру ку,

но да јем је. Ни сам ку ка ви ца; спре ман сам пред мет из 
про шло сти да сам, ако је та кав ка приц 
вре ме на, што озго до ниц

по сма тра – или пре ко ра ме на – за це ло,
на свој плен, на то, чи је се те ло
још по ме ра и што је вре ло

на до дир. Спре ман сам да ме и пе ска стру је
за тр па ју и да ме не, тај, што пу ту је
пе шке, оком не ис по шту је

објек ти ва, да му се до ља
не ис пу ни чув стви ма ја ким. Ми сао бо ља,
вре ме, што кре ће се спо ља,

не за слу жу је па жњу. Оно, што уна зад иде, са да
сто ји, или ста је, као дру га фа са да,
па да ју ћи час пре ко са да,

час пре ко пар ти је ша ха. Век, сва је при ли ка,
и не бе ше лош. Сем што пре ви ше сли ка
мр тва ца има – али и ста нов ни ка,

из у зи ма ју ћи ау то ра да тих ре до ва,
та ко ђе, ма, и од биј, ме ра ова
та ман је, ствар је ро ко ва,

ма ри ни ра ти их, са мле ти ко сир ис под сту па
у ка мер ној вер зи ји цр них ру па,
у ко смо су. Ил’ – цео свет ску па 

2 Град у Ли ба ну и ва жан цен тар у до ли ни ре ке Бе каа, на се љен од 8000. го ди на п. н. е.; на ла зи се 
око 85 ки ло ме та ра се ве ро и сточ но од Беј ру та и 75 ки ло ме та ра се вер но од Да ма ска. У рим ско до-
ба но сио је име Хе ли о по лис. Чу вен је по сво јим хра мо ви ма из тог вре ме на, на ро чи то им по зант ним 
ру ше ви на ма Ју пи те ро вог све ти ли шта, јед ног од нај ве ћих са крал них гра ђе ви на тог до ба. Шест 
пре о ста лих сту бо ва Ју пи те ро вог хра ма су сим бол Ба ал бе ка, и по ред др ве та ке дра, сим бол су 
Ли ба на. (Прим. прев.)
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фо то гра фи са ти и по мно жи ти – ше сти цу 
де вет ком, што ис кљу чу је ла ска ња кли цу –
и да им по сле не иде к ли цу

жур но пе ња ње је дан на дру гог, кô ка ма ра др ва, сров.
Уз прат њу авио-не сре ћа, оф,
век се за вр ша ва. Проф.

бр бља, по ди жућ увис прст, о сло је ви ма ко ји чи не
ат мос фе ру, да об ја сни вру ћи не,
а не на ко је на чи не

из јед не тач ке да се до спе та мо где се у са став обла чи не
ме ша ју на ше „спа си“, „не му чи ме“,
„опро сти“, при ну див ши лу че ви не

да раз ме њу ју сво је зла то за сре бро.
Но век, ску пља јућ сво је до бро ште дро 
про це њу је као ре тро

и то. На по лу ла је пас, тре пе ри за ста ва ла ка.
На за па ду Ис ток гле да ју кроз пе сни цу мра ка,
ви де низ пло то ва, ба ра ка,

у ко ји ма ца ру је жи во. Упла ше ни шу мом ру ку,
пти це прх ну, па к ју гу по ву ку,
где ра сту кај си је уз лу ку,

где су пал ме, тур ба ни, и од не куд од јек там-та ма.
Но, за гле да ју ћи, у ту ђим цр та ма,
ја сно је да је и та мо и та мо

глав на слич ност из ме ђу мр ље там не
и, ре ци мо, кла сич не ма ра ме, 
у то ме, што их у јед ном, ма не,

ег зем пла ру сре сти не ће те. При ро да, ју че кô бард це ла – 
ко пи ра, као ми сао че ла – 
сло во, као рој – пче ла,

искре но це ни прин цип ма сов но сти, ти ра же,
пла шећ се ис кљу чи во сти, про па сти и ла же
енер ги је, по ве ре не у ру ке нај бо ље стра же
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ка ква је рас пу сност. Про стран ство је на се ље но.
Тре њу вре ме на о ње га је до де ље но
да се по ја ча ко ли ко год ра сте. Но ле но 

ва ши се кап ци скла па ју. Је ди но са ма су мо ра
не про ме ње но пла ва и из да ле ка до пи ре од јек збо ра
час ре чи „зо ра“, час – „за луд“, по пут хо ра.

И, за чув ши то, прох те се да се не ри је
зе мља, да сед не се на па лу бу га ли је,
и да се пло ви – не с ци љем да се от кри је

остр во или биљ ка, про стран ства ле по та пу ста,
но ви ор га ни зми, већ упра во обр ну то;
углав ном – уста.

1989.

(Са ру ског пре вео Ра до ји ца Не шо вић) 




