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ПРЕ ПЕВ ДИ ЛА НО ВЕ ПО Е МЕ “MUR DER MOST 
FOUL”  (СА КО МЕН ТА РИ МА)

Ди лан, го нич кра ва и ва шар ски за ба вљач

Ка да су га 1965. го ди не но ви на ри на прес-кон фе рен ци ји у Сан Фран ци ску са ле те ли 
тврд ња ма да је пе снич ки „глас ге не ра ци је“ и да се од ње га оче ку је по ли тич ки ан га-
жман, Ди лан се по бу нио про тив на ле пље не му ети ке те, шар мант но ре кав ши да је он 
са мо „ва шар ски за ба вљач“ (ка сни је ће то још бо ље фор му ли са ти: да му ви ше при ста-
је „уло га го ни ча кра ва не го фру ла ша пред вод ни ка“). „Глас ге не ра ци је“ за пра во је свој 
од го вор дао истог тре нут ка ка да се по ја вио на му зич кој сце ни ше зде се тих, ре кав ши 
у ви ду на сло ва сво је мо жда и нај по зна ти је пе сме, “Blo wing in the Wind” (1963), да све 
„ве тар но си са со бом“ (ни су га чу ли, ве ро ват но, сви они ко ји су и да ље од ње га тра-
жи ли од го во ре, а он им је упор но го во рио да их по тра же у ње го вим пе сма ма, а не од 
ње га лич но). То ком им пре сив не ка ри је ре ду же од по ла ве ка, Ди лан је пре шао пут од 
ан га жо ва ног умет ни ка, пе ва ча про тест них пе са ма (ви ше је во лео тер мин „бун тов нич-
ких“) у крат ком њу јор шком Гри нич Ви лиџ пе ри о ду (1962–66),1 пре ко ау то ра пе са ма 
са ду бо ким фи ло зоф ским или по ли тич ким зна че њем, до кан три, поп и фолк му зи ча ра 
и пе ва ча шла ге ра у ста рим да ни ма. Ова ква ка те го ри за ци ја сва ка ко да је са мо услов на, 
јер је Ди лан жан ро ве и сти ло ве ме шао и ком би но вао она ко ка ко су му тре ну так и 
ње гов осе ћај дик ти ра ли. Об ја вљи ва ће на по ре до пе сме про тив дру штве не не прав де, 
па оне про тив „бан ка ра“, ра то ва и уби ја ња (нпр. “Ma sters of War”), про тив ма ни пу ла-
ци је по је дин ци ма (“Clean Cut Kid”, “Li cen ce to Kill”, итд.), као и у од бра ну угње те них 
(“Hur ri ca ne”), и ме ша ти их са фолк пе сма ма и шла ге ри ма, поп, го спел или блуз пе сма ма 
и сл., као и са пе сма ма го то во ха лу ци нант них сти хо ва (“Li ke a Rol ling Sto ne”, “It’s Al right 
Ma, I’m Only Ble e ding”, “Hig hway 69 Re vi si ted” итд.), па са оним љу бав не те ма ти ке, или 
пе сма ма о оту ђе њу или ап сур ду жи во та итд. Сре ди ном се дам де се тих, по став ши „из-
но ва ро ђе ни хри шћа нин“, по ја вио се и као ау тор пе са ма с ре ли ги о зном те ма ти ком и 
по ну дио „од го во ре“ ко ји су, ис по ста ви ло се, ма ло ко га за ни ма ли (убр зо је окон чао и 
тај пе ри од). Што се ти че ре цеп ци је ње го вих тек сто ва и му зи ке, ре ак ци је пу бли ке и 
ме ди ја у ових по ла ве ка кре та ле су се од не кри тич ког ко ва ња у зве зде са мог Ди ла на 
(„ме си ја“, „про рок“, „са вест све та“...) до пот пу ног ома ло ва жа ва ња све га што је ура дио 
(„фо ли рант у пи са њу“, „лош му зи чар и пе вач“, „пла ги ја тор“, „из да ји ца“, „Ју да“ итд.). Ди лан 

1 Убр зо по сле Ке не ди је вог уби ства пре ста ће да пи ше кла сич не про тест не пе сме ка кве је до тад 
пи сао (“The Bal lad of Em mett Till “, 1962, “Blo win’ in the Wind”, 1963, “The Ti mes They Are a-Chan gin”, 
1964, “Chi mes of Fre e dom”, 1964, “Mag gie’s Farm”, 1965. и сл.). Го ди не 1964. ре као је при ја те љи ма и 
но ви на ри ма да га ви ше не за ни ма ју „пе сме ко је у не ког упи ру пр стом“, а још ма ње по ли ти ка. 
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се ни је мно го оба зи рао на све то. У јед ном ин тер вјуу из 2012. (Ro ling stoun), ре као је: 
„За што се де ша ва да ка да љу ди го во ре о ме ни они мо ра ју и да по лу де?“ 

Го ди не 2020, у је ку пр вог та ла са пан де ми је ко ро на ви ру са, иза звао је пра ви ма ли 
зе мљо трес у све ту кул ту ре и по пу лар не му зи ке ка да је 27. мар та еми то вао, пра во ниот-
ку да, на соп стве ном Ју тјуб ка на лу, ба ла ду „Муч ко уби ство“,2 пр ву сво ју ори ги нал ну 
пе сму у по след њих осам го ди на3 (за три да на, има ла је 2,4 ми ли о на пре гле да).4 Уз ну ме-
ру је, на Тви те ру, на пи сао по ру ку: „По здра вљам сво је фа но ве и при ста ли це, уз за хвал ност 
за сву ду го го ди шњу по др шку и вер ност. Ово је нео бја вље на пе сма ко ју смо сни ми ли 
пре не ког вре ме на, мо жда ће вам би ти за ни мљи ва. Оста ни те здра ви, пом но пра ти те 
шта се до га ђа и не ка вам је Бог у по мо ћи.“ Слич ну по ру ку упу тио је и пре ви ше од пола 
ве ка, 1967, ка да су га у Лон до ну, на сни ма њу фил ма Не освр ћи се, упи та ли ко ја је за пра во 
ње го ва пра ва по ру ка. „Оста ни те тре зве ни и увек но си те бате риј ску лам пу“, ре као је 
осме ху ју ћи се. У Ди ла но вом по гле ду на свет ни шта се су штин ски ни је про ме ни ло – две 
ње го ве по ру ке, јед на с по чет ка ка ри је ре, дру га с кра ја, го то во да се не раз ли ку ју.

По е ма „Муч ко уби ство“5 тра је око 17 ми ну та и нај ду жа је у ње го вој по ду гој ка ри-
је ри. На пр ви по глед, ту је реч о атен та ту на аме рич ког пред сед ни ка Ке не ди ја6 из 
1963. го ди не, али „муч ко уби ство“ је Ди ла ну са мо по вод да ис при ча сво ју при чу о суд-
би ни Аме ри ке – при чу о рас па да њу на ци о нал них ми то ва и илу зи ја (из мла до сти), као 
и стал ним по ку ша ји ма оних на вла сти да се исти на (ко ја им не од го ва ра) при кри је (та 
те ма за ни ма ла га је од са мих по че та ка ка ри је ре, ма да је у јед ном ин тер вјуу из ја вио и 
да га је, у ве зи с тим атен та том, по го ди ло са мо то што је јед на по ро ди ца из гу би ла оца 
и му жа). Се би свој стве ном ка ле и до скоп ском тех ни ком, на бра ја ју ћи му зи ча ре и му зич-
ке ну ме ре из све та џе за, фол ка, го спе ла, ри там и блу за, по па (вр хо ви аме рич ке поп 
кул ту ре у 20. ве ку), као и по не ке фил мо ве – Ди лан у „Муч ком уби ству“ ма е страл но 
ис пре да при чу о Аме ри ци сре ди не 20. ве ка и о то ме ка ква је она мо гла да бу де (идеа ли 
јед на ко сти и сло бо де, Ке не ди је ве „но ве гра ни це“, па и Оба ми не „про ме не“ и „на де“ итд.). 
За пра во, ка ква би мо гла да бу де да ни је до шло до на глог и муч ког пре се ца ња, сим бо-
ли зо ва ног укла ња њем Ке не ди ја, а по том и дру гих на из глед про гре сив них во ђа (ипак, 
„про гре сив ни“ ли де ри ко ји ни су уби је ни или укло ње ни, а ко ји су до шли на власт, по 

2 “Mur der Most Foul” – ци тат из Шек спи ро вог Ха мле та (I. v. 27–28); од но си се на бра то у би ство, на 
уби ство кра ља Дан ске. Ди лан ће у пе сми Ке не ди ја у јед ном тре нут ку на зва ти кра љем. Mur der Most 
Foul на слов је и књи ге Стен ли ја Марк са (Stan ley Marks) о за ве ри иза уби ства Ке не ди ја, из 1967. го-
ди не (у књи зи се на ла зи и ре че ни ца „уби јен као псе то“); по сто ји и бри тан ски кри ми на ли стич ки 
филм истог на сло ва из 1964. го ди не, за сно ван на јед ном од ро ма на Ага те Кри сти.
3 У јед ном сти ху пе сме ка же се за Ке не ди је ву ду шу – „Тра жи ли су је по след њих пе де сет го ди на“, 
па су не ки, до дав ши пе де сет го ди на на го ди ну атен та та (1963), прет по ста ви ли да је Ди лан текст 
на пи сао го ди не 2012–2013. А мо жда је (са Ди ла ном се ни кад не зна), он ре чи пе сме им про ви зо вао 
на сни ма њу у сту ди ју (кад год да је сни мље на). По сто ји и за ни мљи ва прет по став ка, да је „Муч ко 
уби ство“ пла ни рао да из ве де (па од у стао) при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де 2016.
4 До ја ну а ра 2021. број пре гле да по пео се на 4,6 ми ли о на.
5 Ка сни је у то ку го ди не, Ди лан ће је об ја ви ти на свом 39. сту диј ском ал бу му Ro ugh and Rowdy Ways.
6 Ди лан је у сво јим пе сма ма пр ви пут спо ме нуо Ке не ди ја на ал бу му Fre ew he e lin (мај 1963), у сти-
хо ви ма: “’It’s Pre si dent Ken nedy cal lin’ me up. He said: ‘My fri end, Bob, what do we need to ma ke the 
co un try grow?’ I said: ‘My fri end, John – Brid get Bar dot, Ani ta Ek berg, Sop hia Lo ren. Co un try will grow.’” 
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пра ви лу ће из не ве ри ти на де). Што се Ди ла но ве „ућут ка не“ ге не ра ци је ти че, за сле пље-
не бле шта ви лом поп кул ту ре, она ће за не ма ри ти др жав ни удар ко ји јој се до го дио 
пред но сом (слич но ће се де си ти и код нас по сле Ђин ђи ће вог уби ства), као и по то ње 
об ра чу не ан ти ли бе ра ла са те ко ви на ма сло бо де, за по че те ше зде се тих у САД и на ста-
вље не до дан-да нас (за пра во је на де лу бор ба кла но ва за власт, где се не пре за од 
ли кви да ци је по ли тич ких не при ја те ља; Ди лан ову бор бу ви ди као бор бу до бра и зла).

Иа ко је ме ло ди ја „Муч ког уби ства“ по ма ло у ду ху то на ли тетâ и хар мо нијâ Ва на 
Мо ри со на (“Ma da me Ge or ge” и “Astral We eks”, нпр.), а звук кла ви ра је ско ро пре у зет 
из Ле но но ве пе сме “Ima gi ne” (док струк ту ра пе сме ву че, ре ци мо, на Гин сбер го ву по-
е му „Ур лик“ из 1956), и по ред свих по зај ми ца и „на сла ња ња“, ма ги ја пе сме хва та од 
пр вог акор да (не ки ма је, опет, мо но то на и ре пе ти тив на). Ди лан ве што ком би ну је по-
у зда не и не по у зда не ин фор ма ци је са фик ци јом и ту ђим ре чи ма (ин тер тек сту ал ност му 
је увек би ла ја ка стра на; уз то, он је још ше зде се тих па тен ти рао стил „при ча ње-и-пе ва ње“, 
на у чен од Ву ди ја Га три ја, свог идо ла из мла дих да на). Што се при по ве дач ке пер спек-
ти ве ти че, и ту се сна ла зи као ри ба у во ди, ла ко пре ла зе ћи из јед ног ли ка у дру ги – час 
је у по е ми Ке не ди, час је у уло зи ње го вих уби ца, час је он сам, Ди лан, или на ра тор пе сме 
итд. (по не ки ма, по е ма је пу на скри ве них илу зи ја, по дру ги ма пак пре пу на кли шеа и 
ло ше на пи са на). Чак и ако при хва ти мо по зу као део Ди ла но вог флу ид ног иден ти те та 
– јед ном је, па ра фра зи ра ју ћи Рем боа („Ја је не ко дру ги“), из ја вио: „Мо гу са мо да бу дем 
онај ко ји је сам, ма ко то био“ – чи ни се да је она у скла ду са све том при ви да у ко ме 
жи ви мо (не тре ба за бо ра ви ти ни то да је Ди ла но ва имо ви на тре нут но про це ње на на 
пре ко по ла ми ли јар де до ла ра).7 

Сти хо ви Ди ла но ве но ве по е ме од зва ња ју апо ка лип тич ним то но ви ма и ука зу ју на 
из о па че ње де мо кра ти је и ду хов но на за до ва ње Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у по-
след њих по ла сто ле ћа. У ха о тич ном вре ме ну трам пи зма, ул тра де сни ча ре ња, из но ва 
про бу ђе них на ци о на ли за ма и кле ри ка ли за ма ши ром све та – до дат но по гор ша них 
гло бал ном пан де ми јом ви ру са ко ро на8 – чи ни се да Ди лан са гле да ва не мо гућ ност 
ин сти ту ци ја и свет ских ли де ра да се из бо ре с на до шлим про бле ми ма епо хе. Ње гов 
до при нос ха о тич ној да на шњи ци очи глед но је ова пе сма (пе сма до но си мир), у ко јој 
он про на ла зи на чин да му зи ком и ре чи ма умет нич ки уоб ли чи Ке не ди је во уби ство и 
над гра ди га (ни кад ни је ве ро вао у зва нич ну вер зи ју9 о „уса мље ном“ атен та то ру). Над-

7 Пр ви хо но рар, 1962. го ди не, за се дам пе са ма, из но сио му је 100 до ла ра. За по след њи се сма тра 
да из но си пре ко 300 ми ли о на до ла ра: Ди лан је у де цем бру 2020. про дао ком па ни ји Uni ver sal Mu sic 
Pu blis hing Gro up ком плет на пра ва за ско ро све што је на пи сао (пре ко 600 ну ме ра, ме ђу ко ји ма су 
и не ке од нај зна чај ни јих пе са ма про шлог сто ле ћа: “Blo win’ in the Wind”, “Li ke a Rol ling Sto ne” и “The 
Ti mes They Are A-Chan gin”). То је мо жда нај ве ћа су ма икад ис пла ће на за от куп пра ва на тек сто ве 
не ког му зи ча ра. 
8 Ди лан ве зу из ме ђу уби ства Ке не ди ја 1963. и пан де ми је ви ру са ко ро на 2020. мо жда на ла зи у 
то ме што су се љу ди, и у јед ном и у дру гом слу ча ју, шо ки ра ни де ша ва њем, на шли за кљу ча ни у 
ку ћа ма, где су, при ко ва ни уз ТВ про гра ме (да нас и уз ин тер нет), пра ти ли де ша ва ња. 
9 Иза бра ни ко ми тет за слу ча је ве уби ства осно ван је 1976. у окви ру До њег до ма Кон гре са САД 
(HSCA) да ис тра жи ли кви да ци је Џо на Ф. Ке не ди ја и Мар ти на Лу те ра Кин га. Ко ми тет је за вр шио 
ис тра гу 1978. и сле де ће го ди не об ја вио свој ко нач ни из ве штај са за кључ ком да је Ке не ди је во уби-
ство ве ро ват но ре зул тат кон спи ра ци је. До налд Трамп је 2017. пр во дао Ци ји, Еф-Би-Ају и дру гим 
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град ња се очи ту је по ку ша јем уоб ли ча ва ња са мог ду ха вре ме на дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, вре ме на од у ми ра ња „аме рич ког сна“, али, мо жда, и пру жа њем из ла за – у ви ду 
еска пи зма у умет но сти. На сло ви му зич ких ну ме ра (пре ко 70), као и име на му зи ча ра, 
ре фе рент них за аме рич ку поп кул ту ру дру ге по ло ви не 20. ве ка,10 или бар ре фе рент-
них за Ди ла на (или јед но став но, ко је он во ли),11 чи не пред ло шке ње го ве ви зи је атен-
та та на Ке не ди ја. За Ди ла на ће Ке не ди је во уби ство12 по там не ти суд би ну нај моћ ни је 
зе мље све та, ко ју она про жи вља ва већ по ла ве ка (а и мно ге дру ге др жа ве за јед но с 
њом).13 А ни је реч са мо о атен та ту на Ке не ди ја (и о ка сни јим ли кви да ци ја ма дру гих 
про гре сив них по ли тич ких пред вод ни ка по пут Ке не ди је вог мла ђег бра та Ро бер та, па 
Мар ти на Лу те ра Кин га, Мал ко ма Екс а, Џо на Ле но на...), већ и о ра ње ном ср цу Аме ри ке 
и оп штој тра гич ној и не про мен љи вој људ ској суд би ни, ко ја се стал но из но ва по на вља. 
По го то во да нас, у до ба пан де ми је (чо ве чан ство тра у ма ти зо ва но шок до га ђа ји ма у ци љу 
ма ни пу ли са ња, уз по пла ву ла жних ве сти и дез ин фор ма ци ја, омо гу ће них ин тер не том 
и ни кад моћ ни јим ме ди ји ма), где се чи ни да се кон ци из но ва по вла че из „ду бо ких држа-
ва“ на свим стра на ма све та (не ка же уза луд Ди лан сво јим при ста ли ца ма, у ово го ди шњој 
по ру ци уз пе сму: „пом но пра ти те шта се до га ђа и не ка вам је Бог у по мо ћи“). Пре лазе-
ћи на на бра ја ње пе са ма, му зи ча ра и фил мо ва од мах по сле увод ног де ла по е ме, мо же се 
чи ни ти да Ди лан, при кра ју жи во та (80),14 уло гу умет но сти ви ди у не мно го сми сле ном 
скре та њу па жње са ве ли ких тра ге ди ја. Али мо гу ће је и не што дру го – да он ипак же ли 
да ис так не сна гу и зна чај му зи ке (у ши рем сми слу умет но сти) у те шким вре ме ни ма, 

аген ци ја ма рок до 26. апри ла 2020. да об ја ве још нео бја вље не по дат ке о уби ству Ке не ди ја („Ке не-
ди јев фајл“ са сто ји се од око пет ми ли о на стра ни ца тек ста), а он да је 2020. рок про ду жио до ок то-
бра 2021. због „за шти те на ци о нал не без бед но сти“. 
10 Уто ли ко што су об ли ко ва ли аме рич ку по пу лар ну кул ту ру. 
11 У јед ном од пр вих ин тер вјуа ко ји је дао по што је 1997. ско ро умро од рет ке ин фек ци је плу ћа, 
ре као је: „Те ста ре пе сме су мој лек си кон и мој мо ли тве ник... Ве ру јем у Бо га про сто ра и вре ме на, 
али ако ме љу ди о то ме за пит ку ју, ин стинк тив но их упу ћу јем на те пе сме. Ве ру јем Хен ку Ви ли јам су 
ка да пе ва ’Ви део сам све тлост’. Ја сам та ко ђе ви део све тлост.“
12 На вод но је у јед ном ин тер вјуу из 2012. ре као: „Мно ги су ме пи та ли где сам био оног да на кад је 
пред сед ник Ке не ди уби јен. Исти на је да се не се ћам. Бли ске су ми те о ри је за ве ре, али све оне 
про ма шу ју ме ту. Оно што је Аме ри ка ура ди ла Ке не ди ју исто је оно што ра ди сва ком по је дин цу 
ов де ро ђе ном.“
13 На ру чи о ци Ђин ђи ће вог уби ства 2003. у Бе о гра ду (ко год да су) из гле да да су до бро про у чи ли 
све де та ље атен та та на Ке не ди ја. Ђин ђи ће во уби ство у ор га ни за ци о ном по гле ду умно го ме ли чи 
на уби ство аме рич ког пред сед ни ка (чак је и вре ме уби ства го то во исто – под не). По сле атен та та 
на Ђин ђи ћа та ко ђе ће се по ја ви ти те о ри ја о пу ца чу ан га жо ва ном из ино стран ства и о три ис па-
ље на мет ка (уме сто зва нич на два). Пр ви хи тац је, по овој те о ри ји, ис па љен из Бир ча ни но ве ули це 
(та јан стве ни пу цач) и по го дио је Ђин ђи ћа, а дру га два ис па ље на су из Ге пра то ве (пу цач Зве здан 
Јо ва но вић, ка сни је ухва ћен и осу ђен), од ко јих је је дан по го дио Ђин ђи ће вог те ло хра ни те ља, а 
дру ги зид згра де Вла де. Као и у слу ча ју Ке не ди је вог уби ства, где су аме рич ки ме ди ји већ дан по 
атен та ту има ли пре гршт ин фор ма ци ја о Освал ду (већ спре мље них од Ци је), та ко су се и у слу ча ју 
Ђин ђи ће вог уби ства ско ро истог да на по ја ви ле број не ин фор ма ци ја о за ве ре ни ци ма, чла но ви ма 
Зе мун ског кла на.
14 У пе сми “Cros sing the Ru bi con” са ал бу ма Ro ugh and Rowdy Ways от пе ва ће: „Три ми ље се вер но 
од Чи сти ли шта, ко рак од ве ли ког Не по зна тог“, а у ну ме ри “I Con tain Mul ti tu des”, са истог ал бу ма, 
ка за ће: „Спа вам са жи во том и смр ћу у истом кре ве ту.“
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као и то да она мо же би ти ме лем на ра ну у све ту где ни шта не иде она ко ка ко би љу ди 
же ле ли (вра ћа мо се на еска пи зам). 

Код Ди ла на ни шта ни је јед но став но. Ни ова ком би на ци ја на сло ва ту ђих пе са ма и 
фил мо ва, и ње го вих соп стве них ре чи (уз прат њу кла ви ра /Фи о на Епл15 и Ален Па ска/, 
ви о ли не /До ни Хе рон/ и ла ких уда раљ ки), ни је пра во ли ниј ска; и у овој по е ми су зна-
че ња раз гра на та, мно го стру ка. На пи та ње јед ног но ви на ра да ли је „Муч ко уби ство“ 
на пи са но као но стал гич ни хва ло спев дав но про шлом вре ме ну, Ди лан је од го во рио: 
„За ме не пе сма ни је но стал гич на. Не ви дим ’Муч ко уби ство’ као гло ри фи ка ци ју про-
шло сти или не ка кав ра ста нак са из гу бље ном епо хом. Она го во ри о ме ни, у овом ча су.“16 
Као и ве ћи ну сво јих пе са ма, и ову је Ди лан на пи сао слу же ћи се ри ма ма. Ми до но си мо 
пре пев пе сме, са ко мен та ри ма, све сни да се ана ли зи ра њем гу би до ста од Ди ла но ве 
ма ги је (ми то ви не во ле чи ње ни це), као што ће и у пре во ду по ста ти ма ње ја сне мно ге 
ње го ве осо бе не звуч но-асо ци ја тив не ве зе. Ана ли за по е ме по ку шај је да се осве тли 
Ди ла нов тек сто пи сач ки ме тод и то ка ко ње го ве пе сме „ра де“, као и зна че ње ње го вих 
сти хо ва, а по себ но оно што би се мо гло на зва ти кре а тив ним ин стинк том јед ног оштро-
ум ног ти па ко ји сле ди свој њух, не оба зи ру ћи се пре ви ше, у тој сло бо ди, на зна че ње 
и сми сао. За „Муч ко уби ство“, као и за ве ћи део Ди ла но ве ка ри је ре тек сто пи сца, мо гло 
би се при ме ни ти оно што је Џојс ре као за се бе кад су га упи та ли о че му је у Улик су 
за пра во реч: „Ка да бих то от крио, истог тре нут ка бих из гу био бе смрт ност. Оста вио 
сам то ли ко ениг ми и за го нет ки да ће се про фе со ри ве ко ви ма рас пра вља ти о то ме шта 
сам хтео да ка жем.“ 

Де цем бар 2020.

15 „За и ста ни сам си гур на за што је ме не иза брао да сви рам у тој пе сми. Про ве ла сам у сту ди ју око 
се дам са ти. Ре кла сам Бо бу да сам не си гур на за све то /сви ра ње кла ви ра/, али он је за и ста био 
фи ни и хра брио ме је. Ре као је: ’Ни си ов де да бу деш са вр ше на, ту си да бу деш оно што је си.’“ https://
pitchfork.com/fe a tu res/co ver-story/fi o na-ap ple-in ter vi ew/ 
16 https://www.nyti mes.co m/2020/06/12/arts/mu sic/bo b-dylan-ro ugh-an d-rowdy-ways.html
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Боб Ди лан

МУЧ КО УБИ СТВО

Мра чан дан у Да ла су, но вем бра ше зде сет тре ће
Дан ко ји ће веч но жи ве ти у сра мо ти17 
Пред сед ник Ке не ди ве дар и чио 
Ди ван дан да се бу де жив, ди ван дан да се мре18 
Из ве ден на кла ње као жр тве но јаг ње19

Ре као је: „Че кај те ма ло, мом ци, зна те ли ко сам ја?“20 
„На рав но да зна мо, зна мо ко си ти“
Он да су му21 раз не ли гла ву док је још био у ау ту
Уби јен као псе то, усред бе ла да на
Би ло је то пи та ње тре нут ка, а тре ну так је био пра ви
Имаш не пла ће не ду го ве, до шли смо да на пла ти мо22 
Уби ће мо те с мр жњом, без има ло по што ва ња
По ни зи ти те и рас па ме ти ти и на тр ља ти ти нос23 
Наш чо век је већ спре ман да за у зме тво је ме сто24 
Да на ка да су кра љу про су ли мо зак 
Хи ља де су по сма тра ле, ни ко ни шта ни је ви део 
До го ди ло се то та ко бр зо, из не на да
Ту, пред очи ма свих 
Нај ве ћи ма ђи о ни чар ски трик под ка пом не бе ском
Са вр ше но из ве ден, ис ку сно од ра ђен
Вулф ма не, хеј, Вулф ма не, хеј, Вулф ма не, за ур лај25 
Ра ба-да ба-да б,26 муч ко уби ство је то

17 Те о дор Ру звелт је ау тор по зна те ре че ни це “A da te that will li ve in in famy”, ко ја се од но си ла на 
ја пан ски на пад на Перл Хар бор.
18 “A good day to die” – ста ри аме рич ки из раз. 
19 Алу зи ја на Ису со ву смрт (Исус – „јаг ње Бож је“)?
20 Сли чан ци тат: “Wa it a mi nu te, boys, this one’s not dead” на ла зи се у Ди ла но вој ну ме ри “Hur ri ca ne”.
21 С об зи ром на то да не ве ру је у те о ри ју о са мо јед ном пу ца чу, Освал ду, Ди лан ов де ко ри сти мно жину.
22 Алу зи ја на гла си не да је Ке не ди је ву по бе ду на из бо ри ма 1960. омо гу ћи ла ма фи ја, ко јој он сад 
тре ба да пла ти за услу гу (у том кон тек сту, по ми њао се Сем Ђан ка на, шеф чи ка шке ма фи је, ко ји је 
у про шло сти имао не ке иле гал не по сло ве са Ке не ди је вим оцем).
23 Мо жда алу зи ја на Ису са, ко ме су се из ру ги ва ли на кр сту и при но си ли му ли цу сун ђер на то пљен 
сир ће том да пи је.
24 Окру жни ту жи лац Њу Ор ле ан са Џим Га ри сон по се до вао је по дат ке о то ме да је та да шњи пот-
пред сед ник САД Лин дон Џон сон био уме шан у за ве ру (Џон сон је у да ну уби ства по стао но ви пред-
сед ник САД).
25 По зна ти ди-џеј Вулф ман Џек је 2002. об ја вио ком пи ла циј ски ал бум Graf  ti Gold Go ofy Gre ats на 
ко ме се на ла зи и пе сма “Rub-a-Dub-Dub” гру пе The Equ als. 
26 “Rub-a-dub-dub” је по зна та бри тан ска деч ја успа ван ка, по ти че још из 14. ве ка. Ди лан успа ван ку 
ов де по ми ње ве ро ват но и по во дом Ке не ди је ве де це. 
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Ти хо, де чи це, ви ће те раз у ме ти
Битлси до ла зе,27 они ће вас др жа ти за ру ку
Кли зни те низ ге лен дер28, узми те ка пут
Фе ри бо том29 пре ђи те Мер си30 и пра во на ствар31 
Три одр па не скит ни це при сти жу32 
Да по чи сте не ред и спу сте за ста ве на по ла ко пља
Ја од ла зим на Вуд сток, до ба је Во до ли је33 
А он да до Ал та мон та34, да сед нем уз би ну35 
Про ту ри те гла ву кроз про зор, не ка за ба ва поч не36 
Жур ка је у пу ном је ку,37 та мо иза Гра си но ла38 
На сла жи те ци гле, за це мен ти рај те

27 До ла зак Битлса у Аме ри ку по чет ком 1964. не ки су ви де ли као се да тив ко ји је чвр сто ру ка шка 
власт уба ци ла мла ди ма у гу шу као лек за све из ра же ни ју де пре си ју по сле уби ства Ке не ди ја.
28 По е ма се укла па у вер зи ју уби ства Ке не ди ја ко ју је од 1966. по чео да из но си окру жни ту жи лац 
Џим Га ри сон – да је глав ни ор га ни за тор атен та та ЦИА (Ке не ди је хтео да рас фор ми ра Ци ју), у са-
рад њи с вр хо ви ма вој но-ин ду стриј ског ком плек са, ко ји су хте ли да на ста ве Хлад ни рат и рат у 
Ви јет на му, као и оста ле рат но ху шкач ке ак тив но сти ко је су до но си ле огром не при хо де, че му се 
Ке не ди ус про ти вио (у овом кљу чу Оли вер Сто ун је 1991. сни мио по зна ти филм ЈФК, за сно ван на 
Га ри со но вој књи зи On the Trail of the As sas sins из 1988). Га ри сон је за уче ство ва ње у за ве ри осум-
њи чио и њу ор ле ан ског пен зи о ни са ног при пад ни ка ФБИ Га ја Ба ни сте ра. Ода тле мо жда игра ре чи 
“sli de down the ba ni ster” (енгл. ba ni ster – ге лен дер).
29 Мо жда игра ре чи: енгл. fe rry – трај кет, фе ри бот, али и пре зи ме Деј ви да Фе ри ја (Fer rie), ко га је 
Џим Га ри сон осум њи чио као јед ног од уче сни ка у за ве ри про тив Ке не ди ја (Фе ри је по зна вао 
Освал да и, као и Освалд, у Њу Ор ле ан су са ра ђи вао с ан ти ка стров ци ма и ан ти ко му ни сти ма).
30 Ge rry & The Pe a ce ma kers: “Fe rry Cross the Mer sey”.
31 Или: „пра во у врат“ – алу зи ја на ме так ко ји је Ке не ди ја по го дио у врат.
32 Скит ни це су или са ми атен та то ри или са рад ни ци атен та то ра (по сто је фо то гра фи је на ко ји ма се 
ви ди ка ко по ли ци ја не по сред но по сле атен та та спро во ди три „скит ни це“ по ред Тек са ског склади-
шта уџ бе ни ка – при ве де ни су у бли зи ни Гра си но ла; за пи сник са са слу ша ња скит ни ца у по ли ци ји 
ка сни је је вол шеб но не стао, или уоп ште ни је ни на пра вљен). Име на те тро ји це су: Cha un cey Holt 
(са рад ник ЦИА), E. Ho ward Hunt (он ће 1972, као са рад ник Ре пу бли ка на ца и Ник со на, уче ство ва ти 
у упа ду у про сто ри је Де мо крат ске стран ке – афе ра Во тер гејт) и Char les Har rel son (уби ца и кри ми на-
лац, отац глум ца Ву ди ја Ха рел со на).
33 Не за ин те ре со ва ни за ак ту ел на де ша ва ња, мла ди су уто ну ли у хи пи фи ло зо фи ју и ро кен рол?
34 Зло гла сни кон церт Ро линг стон са из 1969. у Ка ли фор ни ји, где је, при ли ком об ра чу на „Па кле них 
ан ђе ла“ са пу бли ком, до шло до уби ства јед ног осам на е сто го ди шња ка.
35 Ова два сти ха из го ва ра сам Ђа во?
36 “Let The Good Ti mes Roll” – блуз Лу ја Гор до на из 1946. (из во ди ли су га ка сни је мно ги: Шир ли & 
Ли, Би Би Кинг...).
37 Ван да Џек сон: “The re’s A Party Goin’ On”.
38 “Grassy Knoll” – бре жу љак са др во ре дом на Ди ли пла зи ода кле је, иза др ве не огра де, по све му 
су де ћи, на Ке не ди ја пу цао дру ги атен та тор. С дру ге стра не, у ових не ко ли ко сти хо ва на по ре до се 
ста вља омла ди на из ше зде се тих и се дам де се тих (Вуд сток, Ал та монт...), уто ну ла у ро кен рол и нар-
ко ти ке, и по ли тич ке струк ту ре ко је, по мо ћу уби ста ва сво јих про тив ни ка, учвр шћу ју власт („журка 
у пу ном је ку, та мо иза Гра си но ла“). 
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Не мо же те да ка же те да вас Да лас не во ли, го спо ди не пред сед ни че39 
Уђи те у тенк, на га зи те на гас40 
По ку шај те да стиг не те до тро стру ког под во жња ка41 
Там но пу ти пе ва чу, бле до ли ки клов не42 
Бо ље не из ла зи те на по ље кад сун це за ђе
У квар ту цр ве них фе ње ра има ју свог пај ка на на ду жно сти43 
Ко ји жи ви у ко шма ру Ули це Елм44 
Кад стиг не те до квар та Ду бо ки Елум,45 са криј те ло ву у ци пе лу46 
Не пи тај те шта ва ша зе мља мо же да учи ни за вас47 
Ло ву на сун це48, па ре за ар че ње
Ди ли пла за, скре ни те уле во49 
Од ла зим до ле на рас кр сни цу,50 не ко ће ме већ од ве сти
Ме сто где су ве ра, на да и ми ло ср ђе умр ли51 
Упу цај га док тр чи, мом че, упу цај га док још мо жеш
По ку шај да по го диш не ви дљи вог чо ве ка52 

39 “Don’t say Dal las don’t lo ve you, Mr Pre si dent” – на вод но по след ње ре чи ко је је Ке не ди ју ре кла 
Не ли Ко на ли, пр ва да ма Тек са са (она и њен су пруг, гу вер нер Ко на ли, во зи ли су се у ау то мо би лу 
са Ке не ди је ви ма у вре ме атен та та). Ке не ди јој је од го во рио: „Не, сва ка ко да не.“ Не ко ли ко тре ну-
та ка ка сни је, по го ђен је хи ци ма атен та то ра. Ко на ли је ре кла и да јој је нај у пе ча тљи ви је се ћа ње на 
тај тре ну так сли ка ра су тих жу тих и цр ве них ру жа у ло ква ма кр ви сву да по ау то мо би лу.
40 Ве ро ват но се од но си на во за че пред сед нич ке ко ло не („тенк“ би ов де био пред сед нич ки ау то-
мо бил), ко ји од хи та ца атен та то ра бе же низ Ули цу Елм и ка под во жња ку.
41 Elm Stre et, Main Stre et и Com mer ce Stre et, ули це ко је се ра чва ју из Ho u ston Stre et-a, ода кле је 
до шла ко ло на са Ке не ди јем, ули ва ју се ис под тог под во жња ка.
42 Ди лан је 1975, то ком тур не је Rol ling Thun der Re vue, на кон цер ти ма ли це фар бао у бе ло.
43 Мо жда се од но си на по ли цај ца Ти пе та, за ко га се сма тра да га је на ули ци убио Освалд, 45 ми-
ну та по сле атен та та на Ке не ди ја (Освалд је на са слу ша њу из ја вио да га ни је убио).
44 Elm Stre et – глав на ули ца у Да ла су (ко ја во ди до Ди ли пла зе), у ко јој се на ла зи Тек са ско скла ди ште 
уџ бе ни ка, ода кле је, на вод но, Освалд, ко ји је ту био за по слен, пу цао у Ке не ди ја (по дру гој вер зи ји, 
ода тле је пу ца ла дру га гру па за ве ре ни ка); та ко ђе и филм стра ве и ужа са A Night ma re on Elm Stre et 
Ве са Креј ве на из 1984.
45 De ep El lum – не ка да кварт цр ве них фе ње ра у Да ла су, да нас умет нич ки део гра да (у ко ји се ули-
ва Ули ца Елм); “De ep El lum Blu es”: тра ди ци о нал на аме рич ка блуз пе сма, и Ди лан ју је из во дио 
ше зде се тих. 
46 Ина че ће вас про сти тут ке из Ду бо ког Елу ма опе ље ши ти.
47 Из ина у гу рал ног обра ћа ња Џ. Ф. Ке не ди ја (20. ја ну ар 1961). 
48 “Cash on the bar rel head”: пе сма гру пе Lo u vain Brot hers из 1956. Али то мо гу би ти и ре чи не ке 
про сти тут ке из Ду бо ког Елу ма. 
49 Смр то но сно скре та ње у Ули цу Елм („ла кат“ кри ви на), у ко јој ће до ћи до атен та та.
50 Ро берт Џон сон: “Cros sro ads”. По ле ген ди, блу зер Ро берт Џон сон на рас кр шћу је срео ђа во ла 
ко ји му је, под од ре ђе ним усло ви ма, омо гу ћио да сви ра ги та ру бо ље не го ико дру ги. 
51 Ме сто где су Ке не ди ја уби ли.
52 Мо жда алу зи ја на филм Не ви дљи ви чо век из 1933, ис ко ри шће на у кон тек сту Ке не ди је вог уби ства 
– да је не мо гу ће да је Освалд ус пео по го ди ти Ке не ди ја кроз кро шњу ко ја му је за кла ња ла ви дик са 
ше стог спра та Тек са ског скла ди шта уџ бе ни ка, као што се твр ди ло у зва нич ној те о ри ји о атен та ту.



166

Збо гом, Чар ли,53 збо гом, Уј ка Са ме!54 
Искре но, го спо ђи це Скар лет, ни је ме бри га55 
Шта је то исти на? Ку да је оти шла?
Пи тај те Освал да56 и Ру би ја,57 они тре ба да зна ју
„Бо ље ти је да умук неш“, ре кла је ста ра му дра со ва58 
По сао је по сао, и то је муч ко уби ство

53 Char lie (жарг.) – Ви јет кон го вац, али и хе ро ин. Мо жда и алу зи ја на пе сму гру пе Греј тфул дед “Mr. 
Char lie” из 1971, где по сто је сти хо ви “Gon na sca re you up and sho ot you / ‘Ca u se Mr. Char lie told me 
so”, ко ји на ли ку ју Ди ла но вом сти ху из по е ме: “We’ll mock you and shock you with ha tred...” „Чар ли“ 
је, по не ким ту ма че њи ма, Чарлс Мен сон, во ђа зло гла сног кла на ко ји је 1969. сво јим след бе ни ци ма 
на ре дио да уби ју глу ми цу Ша рон Тејт. По сто ји и филм Go odbye Char lie из 1964. ре жи се ра Вин сен та 
Ми не ли ја. На кра ју, мо жда је реч о Чар ли ју Ча пли ну (Ди ла но ва по ја ва сво је вре ме но је на зи ва на 
„ча пли нов ском“). Ке не ди јев пас, вел шки те ри јер, та ко ђе се звао Чар ли.
54 Un cle Sam (по пул.) – вла да САД, али и аме рич ки вој ни ци (у Ви јет на му).
55 Ре тов (Клерк Гејбл) од го вор на пи та ње ко је му по ста вља Ли (игра ла ју је Скар лет О’Ха ра): „Где 
да идем? Шта сад да ра дим?“ (филм Про ху ја ло са ви хо ром).
56 Де цем бра 1963, не ко ли ко не де ља по сле атен та та на Ке не ди ја, Ди лан је не вољ но при стао да 
на гла му ро зном при је му у јед ном њу јор шком хо те лу од Спе ци јал ног ко ми те та за људ ска пра ва 
при ми На гра ду „Том Пејн“. Нер во зан, на пио се том при ли ком и одр жао збу њу ју ћи го вор пред 
око 1400 ли бе ра ла и ра ди ка ла. Пр во их је увре дио у ве зи с њи хо вим го ди на ма: „Љу ди, тре ба ло 
би да сте ви на пла жи. Ово ни је свет ста рих... Кад ста ри ма ко са по се ди, тре ба да оду.“ Он да их 
је до ка чио по по ли тич кој ли ни ји: „За ме не ви ше не по сто ји цр но и бе ло, као ни ле во и де сно. 
По сто ји са мо го ре и до ле, а то до ле је ве о ма при зем но. Ја по ку ша вам да се упу тим на го ре без 
раз ми шља ња о не че му та ко три ви јал ном као што је по ли ти ка.“ Он да је спо ме нуо Освал да, и 
ре као: „Не што од се бе ви дим у ње му.“ Из пу бли ке су се за чу ли зви жду ци и не го до ва ње. Ка сни је 
се Ди лан из ви нио пу бли ци, по слав ши јед но (по дру гљи во) пи смо, где је бра нио сво је но во ан ти-
по ли тич ко рас по ло же ње. Ви ше ни је же лео да пе ва о „на ма“, ре као је, већ о „се би“ (због ово га 
ће га не ки оп ту жи ти да је из дао за јед нич ку ствар и окре нуо се уско лич ном, као и бо га ће њу). 
Го ди не 1964, у Њу јор ке ру је Ди лан об ја снио шта је же лео да са оп шти овим го во ром: „Мо рао сам 
да ка жем не што о Ли ју Хар ви ју Освал ду. Ре као сам им да сам у ра зним спи си ма ко је сам про чи-
тао пре по знао мно го ње го вих осе ћа ња, и да сам знао да је био уз не ми рен. Ре као сам им да сам 
и ја био уз не ми рен, та ко да смо има ли до ста слич них осе ћа ња. Пре по знао сам до ста од се бе у 
Освал ду, ре као сам, а у ње му сам пре по знао до ста од вре ме на у ком жи ви мо. И, зна те, по че ли су 
да ми зви жде. По сма тра ли су ме као да сам жи во ти ња. За пра во су ми сли ли да го во рим да је до бро 
што је Ке не ди уби јен. То ли ко су би ли за стра ни ли. А ја сам са мо го во рио о Освал ду.“ https://body-
lite ra tu re.co m/2020/06/04/ca me lot-re vi si ted-on -bo b-dylan-jfk-mur der-most-foul-and-the-va cu um-in 
-ame ri ca/
57 Џек Ле он Ру би – вла сник стрип тиз клу ба у Да ла су, ду го по ве зан с ма фи јом. Ру би је (пред те ле-
ви зиј ским ка ме ра ма) из пи што ља убио Освал да у су те ре ну згра де да ла ске по ли ци је, док су Освал-
да спро во ди ли у за твор, два да на по атен та ту на Ке не ди ја (сум ња ло се да га је ма фи ја по сла ла да 
уби је Освал да и та ко га ућут ка). Ка сни је је у за тво ру умро од ра ка.
58 Су ге ри ше се да је без бед ни је не го во ри ти ни шта о за ве ри, или бар не ли ци ти ра ти име ни ма 
атен та то ра. Ди лан се исто вре ме но по зи ва на ста ру ен гле ску деч ју пе сми цу: “A wi se old owl li ved 
in an oak / The mo re he saw the less he spo ke / The less he spo ke the mo re he he ard. / Why can’t we all 
be li ke that wi se old bird?”; Kay Kyser има пе сму “The Wi se Old Owl”.
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Чу јеш ли ме, То ми? Ја сам Кра љи ца еси да59 
Во зим се у ду гач кој цр ној лин колн ли му зи ни60 
Во зим се по за ди, по ред сво је же не
Од ла зим пра во у за гроб ни жи вот
На ги њем се уле во, гла ва ми је у ње ном кри лу
Че кај те, на ву кли су ме у не ка кву зам ку
Где ми лост не тра жи мо, ми ло сти не ма мо 
Ту смо, у твом смо кра ју61 
Уна ка зи ли су му те ло и из ва ди ли мо зак62 
Шта су још мо гли да учи не? Да ку ка ју на сва зво на
Али ње го ва ду ша ни је би ла ту где је тре ба ло да бу де63 
Тра жи ли су је по след њих пе де сет го ди на64 
Сло бо да, ах сло бо да, дај те ми сло бо ду65

Жао ми је што то мо рам да ка жем, го спо ди не, али са мо су мр тви сло бод ни66 
По ша љи ми ма ло љу ба ви,67 не мој ме ла га ти
Ба ци пи штољ у слив ник68 и од ше тај69 

59 Сти хо ви из рок опе ре То ми гру пе Ху из 1969. То ми је глу ви и сле пи ча роб њак на фли пе ри ма. 
За пра во, ове ре чи су ком би на ци ја на сло ва пе са ма “Tommy Can You He ar Me?” и “The Acid Qu e en” 
исто и ме не гру пе. „Кра љи ца еси да“ је, по не ки ма, Ди ла но ва алу зи ја на сли кар ку Ме ри Пин шо Ма-
јер, Ке не ди је ву љу бав ни цу од 1961. (бив ши муж јој је ра дио за Ци ју), ко ја је с Ке не ди јем, на вод но, 
при ли ком по се та Бе лој ку ћи, екс пе ри мен ти са ла са дро га ма. И са ма је уби је на са два хи ца из пи-
што ља док се ше та ла, го ди ну да на по сле Ке не ди ја (те о ре ти ча ри за ве ре од мах су за уби ство осум-
њи чи ли про фе си о нал ног уби цу Ци је јер је Ма је ро ва зна ла мно го то га о Ке не ди ју и на вод но је 
јав но оспо ри ла из ве штај Во ре но ве ко ми си је да је по сто јао са мо је дан пу цач, об ја вљен не ко ли ко 
не де ља пре не го што је уби је на).
60 Ел вис При сли: “Long Black Li mo u si ne”; али – и Ке не ди се у тре нут ку уби ства во зио у цр ном лин-
колн кон ти нен та лу.
61 Џон Мајкл Кинг: “On the Stre et Whe re You Li ve”. Али – Аве ни ја Пен сил ва ни ја се на ла зи у бли зи ни 
Бе ле ку ће у Ва шинг то ну, а у тој ули ци се на ла зио глав ни штаб ФБИ (и ФБИ је осум њи чен да је уче-
ство вао у за ве ри). 
62 Ке не ди јев мо зак, из ва ђен при ли ком ау топ си је у Да ла су, не стао је 1966. из На ци о нал ног ар хи ва. 
При ста ли це те о ри је за ве ре то су про ту ма чи ли по ку ша јем вла сти да при кри ју да је Ке не ди уби јен 
спре да, по след њим хи цем са бре жуљ ка на Ди ли пла зи, што би се ви де ло ана ли зом оште ће ња 
мо зга. Дру ги су су ге ри са ли да је Ке не ди јев брат Ро берт на ре дио укла ња ње мо зга да би се при-
кри ле чи ње ни це о уз на пре до ва лим Ке не ди је вим бо ле сти ма, као и о ле ко ви ма ко је је узи мао.
63 Тј., ни су мо гли да уби ју на ду, оп ти ми зам, те жњу за про ме ном... – „ду шу“ Аме ри ке, ко ју Ди лан 
тра жи, и на ла зи (у дру гом де лу по е ме), у му зи ци (али не у кла сич ним ро кен рол пе сма ма већ пре у 
ау тен тич ном џе зу и блу зу, фол ку и го спе лу итд.), при зи ва ју ћи и ле ген дар ног ди-џе ја Вулф ма на Џе ка 
и ње го ве ра диј ске му зич ке еми си је из ше зде се тих и се дам де се тих, где се та ква му зи ка еми то ва ла.
64 И ови ко ји су по ку ша ли да уби ју „ду шу“ Аме ри ке, као и они ко ји су хте ли да је са чу ва ју. 
65 Мо жда Џо ан Ба ез: “Oh, Fre e dom”.
66 Шкот ска из ре ка.
67 Литл Ри чард: “Send Me So me Lo vin” (1957).
68 Мо жда је реч о Освал до вом пи што љу, из ко га је, по зва нич ној те о ри ји, убио по ли цај ца Ти пе та, 
или о пу шци из ко је је, опет по зва нич ној вер зи ји, убио Ке не ди ја.
69 Берт Ба ка рак: “Walk On By”. Стрен глер си су ау то ри јед не од по зна ти јих вер зи ја.
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Про бу ди се, ма ла Су зи,70 хај де мо у во жњу
Пре ко ре ке Три ни ти,71 пла мен на де да одр жи мо72 
Укљу чи ра дио, али не ме њај ста ни цу
Бол ни ца „Пар кленд“,73 још са мо шест ми ља74 
Слу ђу јеш ме, го спо ђи це Ли зи,75 на пу ни ла си ме оло вом76 
Твој ма гич ни ме так77 уле тео ми је пра во у гла ву
Жр тве но јаг ње сам ја, по пут Пет си Клајн78 
Ни кад ни ког ни сам упу цао, ни спре да ни от по за ди
Окр ва вље ног ока, окр ва вље ног уха79 
Не ћу ус пе ти да пре ђем Но ву гра ни цу80 
За пру де ров филм,81 то сам већ ви део
Ви део га три де сет три пу та,82 мо жда и ви ше
Од вра тан је и вар љив, окру тан и га дан
Не што нај у жа сни је икад ви ђе но

70 Ве ро ват но се од но си на Су зи Ро то ло (Su ze Ro to lo), Ди ла но ву де вој ку (“Wa ke up Lit tle Su zie” – “ 
Su zie” са “z”), с ко јом је из сво је њу јор шке со бе пра тио раз вој до га ђа ја по сле Ке не ди је вог уби ства. 
“Wa ke up Lit tle Su sie” (“Su sie” са “s”) – поп пе сма из 1957. го ди не Евер ли бра дер са.
71 Пре ко ре ке Три ни ти пре ла зи се на пу ту до Бол ни це „Пар кленд“, где се упу тио цр ни ка ди лак са 
по го ђе ним Ке не ди јем.
72 Сло ган де мо крат ског по ли ти ча ра и бор ца за гра ђан ска пра ва Џе си ја Џек со на из осам де се тих 
го ди на био је “Ke ep ho pe ali ve”.
73 По го ђе ног Ке не ди ја во зе у обли жњу Бол ни цу „Пар кленд“. 
74 По сто ји и пе сма Хен ка Ви ли јам са “Six Mo re Mi les (To The Gra veyard )” из 1948.
75 Ле ри Ви ли јамс: “Dizzy Miss Lizzy”.
76 По ве зи ва ње с уби ством Ке не ди ја – „на пу ни ти не ког оло вом“ – упу ца ти ко га.
77 Алу зи ја на не ло гич ну пу та њу смр то но сног мет ка, ко ји кри ву да. Во ре но ва др жав на ко ми си ја 
за кљу чи ла је да је пу та ња мет ка би ла ло гич на (по те о ре ти ча ри ма за ве ре, циљ Ко ми си је био је да 
се ис кљу чи мо гућ ност по сто ја ња дру гог атен та то ра и да се од бра ни зва нич на те о ри ја о са мо стал-
ном пу ца чу на Ке не ди ја – Ли ју Хар ви ју Освал ду). По овој те о ри ји, на зва ној те о ри ја „ма гич ног“ 
мет ка, је дан је ди ни ме так по го дио је Ке не ди ја и гу вер не ра Ко на ли ја и на чи нио се дам ула зних и 
из ла зних ра на на оба чо ве ка.
78 Пет си Клајн – аме рич ка пе ва чи ца, по ги ну ла мла да у ави он ској не сре ћи; “Patsy li ke Patsy Cli ne” 
– има ги нар не ре чи ко је Ди лан ста вља у уста Освал ду (он је сте, на кон хап ше ња, из ја вио но ви на-
ри ма да је жр тве но јаг ње – “I didn’t sho ot anybody, no sir... I’m just a patsy!”).
79 Ди лан ов де ско ро у пот пу но сти по на вља соп стве ни стих из пе сме “Blood in my eye” из 1993: “I’ve 
blood in my eye, got blood in my ear.”
80 Не ки сма тра ју да „но ва гра ни ца“ озна ча ва Ке не ди јев ам би ци о зан де мо крат ски по ли тич ки про-
грам, ко ји је на ја вио у јед ном го во ру 1960. го ди не: „Сто ји мо да нас на са мој иви ци Но ве гра ни це 
– гра ни це ше зде се тих, гра ни це не слу ће них мо гућ но сти и опа сно сти, гра ни це не ис пу ње них на да 
и не ис пу ње них прет њи...“ Или су ово Освал до ве ре чи; или – и Ке не ди је ве, и Освал до ве.
81 Чу ве ни ама тер ски филм ко ји је сни мио Еј бра хам За пру дер, где се ви ди ка ко ко ло на во зи ла са 
Ке не ди јем про ла зи Ди ли пла зом, а он да се ви ди и са мо уби ство. За пру дер је од мах по атен та ту 
про дао пра ва на филм ча со пи су Li fe за око ми ли он до ла ра (200.000 до ла ра је по кло нио удо ви ци 
по ли цај ца Ти пе та, уби је ном на ули ци, за шта је осум њи чен Освалд). Умро је од ра ка 1970. го ди не.
82 Асо ци ја ци ја на Ису со ве го ди не, ко ји је, по Би бли ји, ра за пет у сво јој три де сет тре ћој го ди ни?
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Уби ли су га јед ном, па га уби ли и дру ги пут83 
Уби ли га као људ ску жр тву84 
На дан кад су га уби ли, не ко ми је ре као: „Син ко,
До ба Ан ти хри ста упра во је по че ло“85 
Ва зду хо плов бр. је дан про ла зи кроз ка пи ју
Џон сон по ла же за кле тву у 2.3886 
Ја ви ми кад од лу чиш да ба циш пе шкир у ринг
Оно је што је, муч ко уби ство је то

Шта има но во, мач ки це?87 Шта сам то ре као?88 
Ре као сам да је ду ша на ци је рас ко ма да на
Да је по ла ко по че ла да се рас па да
И да смо у три де сет ше стом89 са ту Суд њег да на
Вулф ман Џек,90 он го во ри не му штим је зи ком
Га ла ми на сав глас
Пу сти ми пе сму,91 г. Вулф ма не
Пу сти је за ме не у мом ду гач ком ка ди ла ку
Пу сти ми ону: „Са мо до бри уми ру мла ди“92 
Од ве ди ме до ме ста где је Том Ду ли обе шен93 

83 Мо жда – пр вим мет ком (у врат), па он да дру гим (у гла ву). Или – уби ли су га јед ном, фи зич ки, а 
он да стал но из но ва, кле ве та њем ње го вог угле да. Или – уби ли су пр во Џо на Ке не ди ја, па он да и 
ње го вог бра та Ро бер та.
84 Хри шћа ни ве ру ју да је Ису со ва смрт жр тва ко ја је свет ис ку пи ла од гре хо ва.
85 На го ве штај да љих зло гла сних (по ли тич ких) уби ста ва у САД (Мар ти на Лу те ра Кин га, Ро бер та 
Ке не ди ја, Мал ко ма Екс а, за тим Ша рон Тејт, Џо на Ле но на...).
86 Лин дон Џон сон по ло жио је за кле тву у пред сед нич ком ави о ну пред са мо по ле та ње из Да ла са 
(са мр твим Ке не ди јем у ков че гу).
87 “What’s new, pussycat?” – хит То ма Џон са из исто и ме ног фил ма из 1965, за ко ји је Ву ди Ален на-
пи сао сце на рио.
88 “What’d I say?”: ну ме ра Ре ја Чар лса.
89 По сто ји аме рич ки филм 36 Ho urs из 1965, за сно ван на крат кој при чи „Чу вај се пса“ Ро ал да Да ла. 
По сто ји и хе бреј ска ле ген да о 36 пра вед ни ка, на ко ји ма по чи ва свет, без чи јих би не се бич них де-
ла он одав но био уни штен.
90 Вулф ман Џек (1938–1995), по пу лар ни аме рич ки ди-џеј и во ди тељ.
91 Одав де па до кра ја пе сме Ди лан ско ро сва ки стих, као не ку ман тру, по чи ње ре чи ма „пу сти ми...“. 
Ален Гин сберг је у по е ми „Ур лик“ (“Howl”) из 1956. чи нио то исто с ре чи ма „ко ји су...“, „Мо лох“ и 
„све ти...“ (Ди лан и пет на ест го ди на ста ри ји Гин сберг би ли су до бри при ја те љи).
92 “Only the Good Die Young” – пе сма Би ли ја Џо е ла.
93 Рат ни ве те ран Кон фе де ра ци је, бе лац Том Ду ли, обе шен је 1866. због (не до ка за ног) уби ства сво-
је љу бав ни це. Пе сму “Tom Dooly” из во ди ли су мно ги; јед на од по зна ти јих вер зи ја је “Hang down 
your head Tom Do o ley” гру пе The King ston Trio из 1958; Нил Јанг ју је об ра дио 2012, као „Том Ду ла“. 
Ов де се Том Ду ли мо жда до во ди у ве зу са Освал дом, ко ме та ко ђе ни је до ка за на оп ту жба да је убио 
Ке не ди ја.
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У Па ла ти кра ља Џеј мса94 пу сти „Бол ни цу Све тог Џеј мса“95 
Ако хо ћеш да упам тиш, бо ље за пи ши сва та име на
Пу сти и Ету Џејмс,96 пу сти ми „Ра ди је бих осле пе ла“ 
Пу сти је за чо ве ка с те ле пат ским умом97 
Пу сти Џо на Ли ја Ху ке ра, пу сти „По че ши ми ле ђа“98 
Пу сти га за оног вла сни ка стрип тиз клу ба по име ну Џек
Ги тар Слим успо ра ва99 
Пу сти га за ме не и Ме ри лин Мон ро100 

Пу сти „Мо лим те, по мо зи да не оста нем не схва ћен“101 
Пу сти то за Пр ву да му,102 не осе ћа се она до бро
Пу сти До на Хен ли ја, пу сти Гле на Фра ја103 
До сег ни гра ни цу104 и пу сти да про ђе
Пу сти не што и за Кар ла Вил со на
Ко ји гле да у да љи ну низ Аве ни ју Га у ер105 
Пу сти „Тра ге ди ју“,106 пу сти „Вре ме су мра ка“107 

94 Ке не ди јев отац Џо зеф је 1938. го ди не по стао аме рич ки ам ба са дор у Бри та ни ји. “The Co urt of St. Ja-
mes” је зва нич на адре са дво ра бри тан ске мо нар хи је, и за аме рич ке ам ба са до ре у Бри та ни ји го во рило 
се да од ла зе „у Па ла ту Св. Џеј мса“. Го ди не 1979. об ја вљен је и CD гру пе Лед це пе лин с на зи вом “In the 
Co urt of King Ja mes”. Те ло прин це зе Да ја не по чи ва ло је у Па ла ти Св. Џејмс пет дана пре са хра не 1997. 
95 “St. Ja mes In fir mary Blu es” – аме рич ка блуз пе сма не по зна тог по ре кла (из во дио ју је и Луј 
Армстронг).
96 Ета Џејмс: “I’d Rat her Go Blind” (1968).
97 “The man with the te le pat hic mind” – мо жда се од но си на Кри све ла (Cri swell), про по вед ни ка и 
на вод ног ви дов ња ка ко ји је, опет на вод но, пред ви део Ке не ди је ву смрт, ре кав ши да се не ће кан-
ди до ва ти за дру ги ман дат „јер ће му се не што до го ди ти но вем бра 1963“. Ди лан је по ми њао Кри-
све ла у сво јим ра дио-еми си ја ма и знао је за ње га. Мо жда је реч и о ви дов ња ку Ури ју Ге ле ру, ко ји 
је 2017. из ја вио да је уче ство вао у ис тра зи по во дом уби ства Ке не ди ја. По сто ји и при ча да је не ко 
звао те ле фо ном, по ла са та пре атен та та, јед ног бри тан ског но ви на ра и ре као: „Спре ма ју се да 
уби ју аме рич ког пред сед ни ка, зо ви те аме рич ку ам ба са ду“, и пре ки нуо ве зу.
98 Слим Хар по: “Baby Scratch My Back”.
99 Ги тар Слим је за пра во Мем фис Слим, а пе сма је “Goin’ Down Slow”.
100 Би ла у јав но-тај ној ве зи са Џо ном Ке не ди јем. На ђе на мр тва у свом ста ну го ди ну да на пре Ке неди-
је вог уби ства услед (на вод ног) пре до зи ра ња пи лу ла ма. Ове ре чи мо жда из го ва ра уби је ни Ке не ди.
101 Пр во из во ђе ње 1964: Ни на Си мон – “Don’t Let Me Be Mi sun der stood” (Ди лан је из у зет но це нио 
Ни ну Си мон, а и сам је 2015. из ја вио да би во лео да сни ми сво ју вер зи ју ове пе сме). Од по зна ти јих 
из во ђе ња: Ени мал си, Ел вис Ко сте ло, Џо Ко кер...
102 Пр ва да ма је Џе ки Ке не ди, али мо жда и Ме ри лин Мон ро („пр ва да ма“ за све му шкар це, по себ-
но за Ке не ди ја).
103 Обо ји ца из гру пе Иглс.
104 Иглс – “Ta ke It to the Li mit”.
105 По кој ни пе вач Бич бој са Карл Вил сон пе вао је пра те ће во ка ле у ну ме ри “De spe ra dos Un der the 
Ea ves” Во ре на Зе во на из 1976, ко ја се за вр ша ва сти хом “lo ok away down Go wer Ave nue”.
106 “Tra gedy” мо же да се од но си на пе сму гру пе Би џиз из 1979, или на исто и ме ну ну ме ру гру пе The 
Fle et wo ods из 1961. 
107 Пле тер си: “Twi light Ti me”.
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Вра ти ме у Тал су,108 на ме сто зло чи на109 
Пу сти још јед ну и „Још је дан је за гри зао ле ди ну“110 
Пу сти „Ста ри из ан ђа ли крст“111 и „У Бо га ве ру је мо“112 
По ја ши ру жи ча стог ко ња дуж ду гог уса мље ног пу та
За ста ни та мо и са че кај да му гла ва екс пло ди ра113 
За г. Та јан стве ног пу сти „Та јан стве ни воз“ 
За чо ве ка ко ји се сру шио по пут не у ко ре ње ног др ве та114 
Пу сти је за пре ча сног,115 пу сти је за па сто ра
Пу сти је за пса без го спо да ра116 
Пу сти Оска ра Пи тер со на, пу сти Сте на Ге ца
Пу сти „Пла во не бо“,117 пу сти Ди ки ја Бет са
Пу сти Ар та Пе пе ра, Те ло ни ју са Мон ка,
Чар ли ја Пар ке ра и све те ста ру ди је118 
Све те ста ру ди је и „Сав тај џез“119 
Пу сти не што и за Пти ча ра из Ал ка тра за120

Пу сти Ба сте ра Ки то на, пу сти Ха рол да Лој да121 

108 Боб Вилс – “Ta ke Me Back To Tul sa”.
109 Ра сни ма са кр у Тал си из 1921. Алу зи ја на уби ство Ке не ди ја.
110 Квин – “Anot her One Bi tes The Dust”. Ов де се, на рав но, на слов од но си на уби је ног Ке не ди ја.
111 Џо Ста форд: “The Old Rug ged Cross”.
112 The Dead Ken nedys: ал бум In God We Trust (1981). То је и зва нич ни мо то САД (на ла зи се и на па-
пир ном и ко ва ном нов цу). 
113 Ri de the Pink Hor se – кри ми на ли стич ки филм из 1947. (по исто и ме ном ро ма ну До ро ти Б. Хјуз). 
Мо жда је зна че ње овог сти ха у скла ду са по ру ком фил ма/ро ма на: не та ла сај, не тра жи од го во ре 
на сва пи та ња јер не ке ми сте ри је су не ре ши ве. Овај стих (као и прет ход ни) мо жда се од но си на 
Ке не ди је ву во жњу ау том до ме ста где је по го ђен у гла ву (од удар не сна ге мет ка, чи ни ло се да му 
је гла ва екс пло ди ра ла).
114 Пе сму “Mystery Train” ори ги нал но је из во дио Џу ни ор Пар кер, али то је био и ве ли ки хит Ел ви са 
При сли ја, ко ји је мо жда тај „г. Та јан стве ни“. Не ки су сма тра ли да је При сли усво јио стил цр нач ке 
му зи ке, али без ду ше, и у по след њим го ди на ма жи во та ко мер ци ја ли зо вао се у шља ште ћег ла све-
га ског из во ђа ча, па је мо жда он ово не у ко ре ње но др во ко је је пре мла до па ло мр тво (али стих 
мо же да се од но си и на са мог Ке не ди ја; Ди лан је у Хро ни ка ма за смрт Хен ка Ви ли јам са ре као да је 
то за ње га би ло „као да се сру ши ло не ко огром но ста бло“).
115 Мо жда Мар тин Лу тер Кинг.
116 Мо же да се од но си на Едва ра Џ. Ху ве ра, ше фа ФБИ, по не ки ма та да нај моћ ни јег чо ве ка све та, ко ји 
је од 1924. до 1972. био на тој ви со кој по зи ци ји у САД (то ком ње го вог ман да та про ме ни ло се осам 
пред сед нич ких ад ми ни стра ци ја). Ху ве ро ва уло га у Ке не ди је вом уби ству оста ла је не ра све тље на.
117 “Blue Sky”, пе сма Ал ман бра дерс бен да из 1972. (Ди ки Бетс је ги та ри ста Ал ма на). 
118 Или је мо жда “junk” у “all that junk” алу зи ја на хе ро ин.
119 По зна та ком по зи ци ја из мју зи кла Чи ка го из 1975. (мно ги су је из во ди ли) и исто и ме ног фил ма 
Бо ба Фо са из 1979. го ди не; “all that jazz” је и аме рич ки иди ом и зна чи „и та ко то“, па овај стих, као 
и мно ги дру ги у по е ми, мо же има ти ви ше зна че ња.
120 Ро берт Френ клин Строд, по зна ти ји као „Пти чар из Ал ка тра за“, осу ђе ник на до жи вот ну ро би ју. 
Про вео је у за тво ру ви ше од 50 го ди на. Умро је дан пре Ке не ди је вог уби ства. По сто ји и ин стру-
мен тал Ри ка Вејк ма на „Пти чар из Ал ка тра за“ из 1977.
121 Од но си се на му зи ку из фил мо ва Ба сте ра Ки то на и Ха рол да Лој да, по зна тих аме рич ких ко ми-
ча ра из ере не мог фил ма.
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Пу сти Баг зи ја Си ге ла,122 пу сти Ле пог деч ка Флој да123 
Играј на те бро је ве,124 играј на си гур но
Пу сти „Ис пла чи ми ре ку“125 за го спо да ра бо го ва126 
Пу сти Број де вет,127 пу сти Број шест128 
Пу сти то за Линд си ја129 и Сти ви Никс
Пу сти Нет Кинг Ко ла,130 пу сти „Де те при ро де“131 
Пу сти „Да ле ко у пред гра ђу“132 за Те ри ја Ма ло ја133 
Пу сти „До го ди ло се јед не но ћи“,134 и „Ноћ гре ха“135 
Два на ест ми ли о на ду ша упра во слу ша ју136 
Пу сти „Мле тач ког тр гов ца“,137 пу сти Тр гов це смр ћу138 
Пу сти „Сте лу под све тло шћу зве зда“139 за ле ди Маг бет140 

122 По зна ти кри ми на лац Си гел уби јен је 1947. с два пуц ња у гла ву (кроз про зор) док је чи тао но ви не 
у сво јој ку ћи.
123 Флојд је био пљач каш ба на ка с по чет ка 20. ве ка, на вод но ве ли ко ду шан пре ма си ро ма шни ма. 
“Pretty Boy Floyd” је и про тест на пе сма Ву ди ја Га три ја из 1939.
124 Игра ти на од ре ђе не бро је ве у иле гал ној лу три ји, по пу лар ној то ком ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на у си ро ма шним кра је ви ма САД? Или алу зи ја на ру лет.
125 “Cry Me A Ri ver”: џез стан дард из пе де се тих. По зна ти ја из во ђе ња: Дај на Во шинг тон, Ела Фиц џе-
ралд, Џо Ко кер. По след ње: Џа стин Тим бер лејк (2002).
126 Мо жда алу зи ја на цр те же Ју ли ју са Сно ра фон Ка рол сфел да (1794–1872), по зна тог по илу стра ција-
ма би блиј ских те ма. Или је мо жда реч о Ин дри, Оцу бо го ва, вр хов ном бо гу из ин диј ске ми то ло ги је.
127 Мо жда се од но си на ко ла жну екс пе ри мен тал ну пе сму Битлса “Re vo lu tion 9” с њи хо вог Бе лог 
ал бу ма из 1968. (ау то ри пе сме су Ле нон и Јо ко Оно), а за ко ју је не ко ре као да „у тих осам ми ну та 
с ал бу ма ко ји се зва нич но зо ве The Be a tles, уоп ште не ма Битлса“.
128 Мо жда је реч о по пу лар ној деч јој пе сми ци “The Num ber Six” (StoryBots); мо жда је реч о џу бок су, 
па се би ра ју пе сме; не ки овај стих до во де у ве зу с ну ме ром Џи ми ја Хен дрик са “If 6 was 9”, и ту ма че 
је као омаж Хен дрик су, ко га је Ди лан це нио. А мо жда је јед но став но реч о ста вља њу нов ца на 
бро је ве 6 и 9 на ру ле ту, ко ји се на ла зе је дан до дру гог.
129 Линд си Ба кин гам, му зи чар гру пе Фли твуд Мек.
130 Нет Кинг Кол је био оми ље ни пе вач Ди ла но вог оца, и у ку ћи где је Ди лан од ра стао че сто су се 
слу ша ле ње го ве пло че.
131 Нет Кинг Кол: “Na tu re Boy”.
132 Би ли Џо Ро јал: “Down in the Bo on docks” (1965).
133 Te rry Mal loy је име луч ког рад ни ка ко га је Мар лон Бран до играо у фил му На до ко ви ма Њу јор ка.
134 It hap pe ned One Night, филм Френ ка Ка пре из 1934.
135 Ел вис При сли: “One Night Of Sin”
136 Об ја ву но ви на ра Си-Би-Еса Вол те ра Крон кај та на дан атен та та – да је Ке не ди умро?
137 Ди лан ука зу је на Ке не ди је ве уби це, ко ји су до шли по „свој ко мад ме са“ (Шај лок у Мле тач ком 
тр гов цу тра жи да му се дуг пла ти ко ма дом ме са ду жни ка).
138 Из раз “mer chants of de ath” пр ви пут се по ја вио три де се тих го ди на у САД, да ока рак те ри ше 
ин ду стри јал це и бан ка ре ко ји су фи нан си ра ли Пр ви свет ски рат. По сто ји и сту ди ја с тим на сло вом, 
Mer chants of De ath, из 1934, као и филм из 1988. у ре жи ји Ро са Хеј ге на (и још је дан с истим на сло вом 
из 1999).
139 Мајлс Деј вис: “Stel la By Star light”.
140 Ке не ди је ве уби це су „тр гов ци смр ћу“, са окр ва вље ним ру ка ма по пут ле ди Маг бет; али мо жда 
је Џе ки Она зис, Ке не ди је ва же на, ле ди Маг бет, сва окр ва вље на у ау ту по ред свог му жа.
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Не бри ни те, г. пред сед ни че, по моћ сти же
Ва ша бра ћа до ла зе,141 би ће па кле ног ру сва ја
Бра ћа? Чи ја бра ћа? Шта то по ми ње те па као?
„Ре ци им да их че ка мо, са мо не ка до ђу
И њих ће мо сре ди ти“142 
На По ље љу ба ви143 је ње гов ави он сле тео
Али ви ше ни је ус пео да уз ле ти 
Те шко је све то би ло пра ти ти, пре те шко
Уби ли су га на ол та ру из ла зе ћег сун ца144 
Пу сти „Ма гло ви то“145 за ме не и „Ста ри ђа во Ме сец“146 
Пу сти ми „Све мо же да про ђе“147 и „Мем фис у ју ну“148 
Пу сти „Уса мљен на вр ху“149 и „Уса мље ни су хра бри“150 
Пу сти то за Ху ди ни ја, ко ји се пре вр ће у гро бу
Пу сти Џе ли ја Ро ла Мор то на, пу сти „Лу сил“151 
Пу сти „Ду бо ко у сну“,152 пу сти „Во лан“153 
Пу сти „Ме се че ву со на ту“154 из фис-мо ла
И „Кључ за ау то-пу т“155 за кра ља усне хар мо ни ке156 
Пу сти „Мар ши ра ју ћи кроз Џор џи ју“157 и „Буб ње ве Дам бар то на“158 

141 Ке не ди је ва бра ћа.
142 И Ке не ди јев ро ђе ни брат Ро берт уби јен је под не раз ја шње ним окол но сти ма на јед ном пред-
из бор ном ску пу 1968, ка да се кан ди до вао за пред сед ни ка САД.
143 Зва ни чан на зив да ла ског ае ро дро ма је „По ље љу ба ви“.
144 Асо ци ја ци ја на тра ди ци о нал ну фолк пе сму “Ho u se of the Ri sing Sun” (нај по зна ти ја је об ра да 
гру пе Ени малс), ко ју је Ди лан увр стио на свој пр ви ал бум Bob Dylan.
145 Пе сма Еро ла Гар не ра “Misty” из 1954. (мно ги су је из во ди ли). По сто ји и филм Ма гла Џо на Кар-
пен те ра из 1980. 
146 Пе сма “Old De vil Moon” је из мју зи кла Fi ni an’s Ra in bow (1947). Цео стих гла си: “It’s that old de vil 
moon in your eyes...” Сни мио ју је 1954. и Квар тет Мај лса Деј ви са. Филм ска вер зи ја Fi ni an’s Ra in bow 
је из 1968. (ре жи ја Ф. Ф. Ко по ла).
147 Anything Go es: по зна ти бро двеј ски мју зикл из 1934. за ко ји је му зи ку на пи сао Кол Пор тер.
148 Хо ги Кар мајкл: “Memp his In Ju ne” (1945). Об ра де: Ни на Си мон, Ени Ле нокс и др.
149 Ве ро ват но се од но си на пе сму “Lo nely at the Top” Рен ди ја Њу ме на из 1987 (мно ги су је из во ди ли).
150 Lo nely Are the Bra ve: ве стерн с Кир ком Да гла сом из 1962.
151 Литл Ри чард: “Lu cil le” из 1957. (ка сни је раз не об ра де).
152 Чет Беј кер: “De ep In A Dre am” (1952–1959).
153 Литл Џу ни ор Пар кер: “Dri ving Whe el”, пе сма из 1961. (мно ги су је из во ди ли). Мо жда је Ке не ди 
за ожа ло шће ну Аме ри ку био њен „упра вљач“ (а сад јој је нео п хо дан но ви). 
154 Лу двиг ван Бе то вен – “Mo on light So na ta”.
155 “Key to the Hig hway” – ста ри блуз стан дард. Ди лан је по себ но во лео об ра ду Биг Би ла Брун зи ја 
из 1941.
156 Мо жда се од но си на Џе за Ги ла ма, аме рич ког блуз усног хар мо ни ка ша (1902–1966).
157 “Mar ching Thro ugh Ge or gia” – пе сма из вре ме на аме рич ких гра ђан ских ра то ва у сед мој де це-
ни ји 19. ве ка. Јед на од по зна ти јих об ра да: Те не си Ер ни Форд (1961). 
158 Тра ди ци о нал на шкот ска пе сма из вре ме на гра ђан ских ра то ва у 18. ве ку. Мно ги су је из во ди ли. 
Гру па The Be ers Fa mily of Fox Hol low из Њу јор ка по пу ла ри зо ва ла ју је ше зде се тих го ди на. 
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Пу сти та му,159 и смрт ће до ћи ка да до ђе
Пу сти „Во ли ме или оста ви“ ве ли ког Ба да Па у е ла160 
Пу сти „Кр вљу на то пље ну за ста ву“,161 пу сти „Муч ко уби ство“162 

159 Не ки ће сма тра ти да се реч „Та ма“ од но си на Еми не мо ву пе сму “Dark ness”, об ја вље ну ја ну а ра 
2020, с те мом о ма сов ном уби ци и пуц ња ви у Лас Ве га су из 2017. Дру ги да је ту реч о пе сми „Та ма“ 
Ле нар да Ко е на из 2012. Тре ћи да је то по зи ва ње на Шек спи ро вог Ју ли ја Це за ра: “Co wards die many 
ti mes be fo re the ir de aths; The va li ant ne ver ta ste of de ath but on ce. Of all the won ders that I yet ha ve 
he ard, it se ems to me most stran ge that men sho uld fe ar; Se e ing that de ath, a ne ces sary end, will co me 
when it will co me.”
160 Пе сма је на ста ла 1928. за бро двеј ски мју зикл Who o pee! Мно ги ће је по том из во ди ти, али не ја сно 
је да ли уоп ште по сто ји вер зи ја Ба да Па у е ла. У сва ком слу ча ју, он је ни је на пи сао. 
161 “The Blood Sta i ned Ban ner” је хри шћан ска ду хов на пе сма ко ју је ком по но вао ир ски еми грант 
Џон Р. Кле ментс (Cle ments) и об ја вио је 1916, а би ла је по пу лар на у афро-аме рич ким цр ква ма јер 
је про па ги ра ла хра брост и по сто ја ност у те шким вре ме ни ма: “We are sol di ers in the army / We have 
to fight alt ho ugh we ha ve to cry / We ’ve got to hold up the blood-sta i ned ban ner / We ’ve got to hold it 
up un til we die!” “Blood-sta i ned ban ner” у Ди ла но вој пе сми ве ро ват но је и алу зи ја на Ису сов огр тач, 
на то пљен ње го вом кр вљу при ли ком ра за пи ња ња. “The Blood Sta i ned Ban ner” од но си се и на борбе-
ну за ста ву Кон фе де ра ци је и тре ћу по ре ду на ци о нал ну за ста ву Кон фе де рал них др жа ва Аме ри ке, 
усво је ну 4. мар та 1865. (са др жа ва ла је, као што су ју жња ци же ле ли, „нај ма њу мо гу ћу ко ли чи ну 
јен ки јев ске пла ве бо је“). Ди лан ов де на мер но иде за ви ше стру ким зна че њем јер је на не ко ли ко 
ме ста у пе сми по ме нуо те о ри ју за ве ре: да Ке не ди је во уби ство ни је чин јед ног чо ве ка већ за ве ра 
ју жњач ких Де мо кра та и ин ду стри ја ла ца ко ји су же ле ли (и ус пе ли) да смак ну Ке не ди ја и по ста ве 
Лин до на Џон со на за пред сед ни ка. Мо жда и по ру ка да се и тре нут но у Аме ри ци де ша ва ју ло ше 
ства ри – Трамп, бе ли су пре ма ти зам, ра си зам итд. (ко је та ко ђе по ти чу из кон зер ва тив них кру го ва САД).
162 Иза брав ши на слов не ре чи за крај, Ди лан пе сму за вр ша ва сим бо лич но, с по врат ком на по че так, 
при зи ва ју ћи мо жда сим бол Уро бо ро са (зми је ко ја је де соп стве ни реп), и но ву на ду у апо ка лип тич-
ном вре ме ну. И Џој со во Фи не га но во бде ње за вр ша ва се ука зи ва њем на по че так тек ста, на пун круг.


