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Јосиф Бродски

РАНЕ ПЕСМЕ

УСПАВАНКА

Зимско вече лампу пали,
дан од ноћи да удаљи.
Бели лист и светлост бледа
штите мозак од повреда.

Ја савијам прсте руку
у бешумном једном кругу,
прсти нек се беле снова
за десет тамних редова. 

Да запалим лампа ће дати,
њоме ћу се и обријати
и кошуљу опрати у њој,
данима се не зна број.

Лампу пали зимско вече,
вене руку да исече.
Зимско вече лампу пали.
Ржу коњу сад у штали.

1964.
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НОЋ. СОБА. ЧИГРА:
Ноћ. Соба. Чигра
врти се, зеницом ми игра.
Чај срче дежурни у кухињи.
Себи се као канта за смеће чиним.
Куда ће судбина смеће да гурне.
Тамо где се свако смеће испљуне.

Бодљикавих жица лира,
иза тоалета доминира.
Блато усисава нагиб,
и стражар на фону неба,
сасвим личи на Феба.
Аполоне, где си залутао ти?

1965.

МАРТ
Дани све дуже трају,
ноћи све краће бивају.
Свеће више не горе,
не умире се од досаде,
и све брже се хладе
цигле у цик зоре.

Од снега до бола,
дан је дужи од поља
без међе. И може бити
да се ни високом слогу,
ни пространству, нити Богу 
душа неће приближити.

И нема краја зацело,
својим кретањима тело.
И само сна ограда
дели њиве и поља ова,
ради њихових плодова.
Пролеће долази сада.

1967.
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ПЕСМИЦА О СЛОБОДИ

Булату Окуџави

Ах, слобода, ах, слобода.
Ти си – пето годишње доба,
Ти си – листић на танкој јели,
Ти си – осми дан у недељи.
Ах, слободо, ко ли те створи,
Брига ме само једна мори
Зашто на свету нема завода
Где се прави та слобода.
И кад се, рече учени чова,
Прави од црних слова,
Нема доста белог папира.
Нема слободе, питања не дају мира.
Зашто птичица по небу лети?
Има ту навику – зими и лети.
Зашто на свету нема завода
Где се прави та слобода?
Чак ако је, мисли мудрост лака,
Праве од нас, из наших отпадака,
Нема једнакости и братства, мили,
Да би се у соби једној сакупили.
Зашто у мору не тоне риба тешка?
Можда је у питању нека грешка?
Зашто је то што је птици и риби лако
Простом човеку тешко тако?
Ах, слободо, ах, слободо.
Твоја још није дошла мода.
Све у чему смо ходали и седели,
Ми бисмо скинули и теби надели.
Зашто се од кишних тешких облака
Може спасити гомила свака?
Зашто на свету нема завода
Где се прави та слобода?
Ах, слободо, ах, слободо.
Ти имаш своја годишња доба.
Ти си жртва ћудљиве климе.
И кад се појавиш, неће да те приме.

1965.
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* * *

Заспиш ли са угризеном усном,
поред ситних тата и пропалица.
Заплакаће горко над тобом
Овидије, прва пропалица.

Он стално сања виноград,
доле у Италији рођеној.
А ти шта видиш? Лењинград 
у зими неизбежној његовој.

Када на кеју пада снег,
пробијајући се сред улице,
леђима ка ветру ће се човек
наћи на тезги продавнице.

Тада долази нови стих,
нема решења његовој сили,
и нема бранитеља таквих
који би тачност ову заштитили.
Тада је туга попут сврдла, 
да су јој стављена, по праву 
вагона, седишта тврда, 
која претичу славу.

1964.

* * *

Доћи на море ван сезоне,
осим материјалне користи за нас,
има и тај резон што је,
макар привремен – али излаз
из заграда година, на вратима
тамнице. Смејући се криво,
нека Време мито не узима,
пространство је то среброљубиво!

Орао на двадесет копејки имао је право
што је годишња доба нарушити знао.
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Када те нека туга ухвати
и знаш да може бити горе,
ничије подршке немој чекати,
седи на воз, и правац море.
Оно је шире. Оно
је и дубље. То јесте предност,
не превише радосна. Но
ако већ треба осећати усамљеност,
онда је боље на тим местима
где више немира, него рана има.

1969.

ВРАТИТИ СЕ У ДОМОВИНУ

Вратиш се у домовину. Па, шта.
Гледаш наоколо, коме си ти нужан,
ко ли још од другова за тебе зна?
Вратиш се и купиш себи, тужан,

флашу некаквог слатког винца,
па гледаш у прозор, у мисао убогу –
за све је само твоја кривица.
И добро. Хвала. Слава Богу.

Како је добро никог не кривити.
Како је добро што ничим ниси везан.
Како је добро до смрти љубити.
Теби нико на свету није обавезан.

Како је добро што кроз таму никад 
ничије те руке нису испратиле.
Како је добро што ћеш кадикад
пешице проћи сред бучне гомиле.

Како је лепо у домовини, непрестано 
хватати себе у речима неоткривеним,
и одмах схватити како се душа, лагано,
брине о променама новим, нескривеним.

1961.
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* * *

Бесмртности од смрти не иштем,
уплашен, заљубљен и бедан уједно,
али сваким даним све сигурније дишем,
уверено, слатко, чисто и праведно.

Како је широко на обалама мени,
како је вечно, хладно и ветрено, 
као ови облаци у прозору весели,
што делују прозрачно и разбијено.

Ни у јесен, ни на лето умрети нећу,
још неизгужван зимски чаршав стоји,
погледај, љубави, како у углу, између
мене и живота, паучина гори.

И нешто згажено, налик пауку,
у мени бежи и чудно гаси се!
Али уздаси моји и махање руку
између времена и мене висе.

Да. Време – о сопственој судбини,
вичем гласом испуњеним очајем,
Да. Говорим себи у горчини,
али ми време одговара ћутањем. 

Лети у прозор, у огњу дрхти, 
слети на фитиљ жедни, зорно.
Звижди, реко, звони у помен мени,
мој Петрограде, моје пожарно звоно.

Нека време о мени ћути још јаче.
Нека лако јеца ветар рески,
а над мојим гробом јеврејским
нека млади живот постојано плаче.

1961.
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ПРАЧЕЧНИ МОСТ
На Прачечном мосту где смо нас двоје
као казаљке на сату
загрљени у дванаест, пре
растанка, не на дан, већ заувек,
рибар, оболео од комплекса нарцисизма,
буљи, заборавивши на пловак,
у свој титрави одраз.
Река га чини младим, па онда старим, 
час се појављују младалачке црте,
час се боре навлаче на чело.
Он је заузео наше место. Па, у праву је! 
Одавно све оно што је усамљено 
симболизује друго време;
а ово... тек налог за простор. Нека
он мирно гледа на наше воде
и нека се чак и препозна. Њему
сада река припада по праву;
као кућа, у коју су унели огледало,
а престали да живе.

1968.

УСАМЉЕНОСТ
Кад губи равнотежу блиску,
твоја савест посустала,
када прагови по том степеништу
одлазе испод ногу
као палуба,
када пљују на човечанство
твоје ноћно самство,

ти можеш размишљати о вечности
и сумњати у непорочности
идеја, хипотеза, у вредности,
производа уметности,
и стваралачког чина,
и – уосталом – у зачеће самог
Мадониног Исуса сина.
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Но боље је клањати се датости 
и дубоким њеним гробовима,
која ће се потом,
због старости,
показати мила свима.

Да, 
боље је поклонити се датости
са кратким јој путевима,
који ће потом,
до невероватности
показати се широким,
показати се веселим,
прашњавим,
посејаним компромисима,
показати се са великим крилима
показати се великим птицама.

Да.
Боље је поклонити се датости, 
с убогим њеним мерилима,
којом ће се потом до крајности,
служити рукохватима
(са којих су отпале боје)
држећи у равнотежи
храмајуће истине твоје
на том степеништу што бежи.

1959.

* * *
Ветар је шуму оставио
и ка небесима се устремио,
гурнуо облаке у висину
и плафона белину.

И као смрт хладна, 
стоји сама и јадна
без стремљења и токова
и без посебних знакова.

1964.
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* * *
Шта жбуње говори узгред,
ветру, листом бедним?
Речима, наизглед
једноставним и тамним.
Ублажујући канте звекет,
столице шкрипање –
„Данас си силан, а предвече
дуваш далеко мање.“
А ветар ће им: „Зима, долази!“
„О, немој да квариш“
А можда – „с ума силазим!“
„У љубави не шкртари“
И у сумрак се почиње трести
мој балкон.

И дијалог се не дâ разумети
јер је усамљен он.

1962.

* * *
Дани беже нада мном 
попут облака над шумом,
под крошњом јој големом,
стадо се бело скупља.
И заставши над потоком,
без мицања и звона,
све наслањајући се боком
на ограду загона.

Хоризонт на брегу тад 
о бекству ни реч да проговори, 
а у зору, понекад –
ни трунке о прошлости не збори.
Најављујући транзит тмурно,
само јучерашње вече узданица,
клизи журно
преко чворака и ораница.

1964.
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* * *

С јесени из гнезда 
кренула на југ до звезда,
певајућих птица најезда.

Са заборављеним јајетом
виси гнездо над оградом,
са њушком изобличеном.

И као дух осветнички, зао,
из ког се сав гнев није повукао,
на кокошињцу је петао 

кукурикао, док није промукао. 
А кућа, шкрипи и стоји, као
отровна печурка, право.

1964.

(С руског превео Светислав Травица)


