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Иа ко се ве ро ват но с пра вом мо же ре ћи да сва ка ге не ра ци ја 
љу ди, од Фран цу ске ре во лу ци је на о ва мо, има ути сак да жи ви у ре
во лу ци о нар ним вре ме ни ма по сле ко јих ни шта ви ше не ће би ти исто, 
мо жда не би би ло ло ше, екс пе ри мен та ра ди, за ми сли ти да је са 
на шом ге не ра ци јом за и ста та ко. Овај екс пе ри мент је мо ти ви сан 
по ку ша јем да за ми сли мо ка ко ће по е зи ја из гле да ти у вре ме ни ма 
ко ја до ла зе.

На на шу ан ке ту, са ста вље ну од пет пи та ња, ода зва ло се три
де се так пе сни ка, пе сни ки ња, кри ти ча ра и кри ти чар ки. По све ће ни 
су по е зи ји и то је оно што их спа ја. Раз ли ку ју се по го ди на ма, по е
ти ка ма, по гле ди ма на свет. Све те раз ли ке од ра жа ва ју се и у са мим 
од го во ри ма, као и у ре ак ци ја ма на на шу ан ке ту – по не где су пе
сни ци, уме сто од го во ра, по сла ли Уред ни штву Ле то пи са Ма ти це 
срп ске са мо јед ну сво ју пе сму.

Раз ли ке су до бро до шле: оне са мо по твр ђу ју и све до че да је 
по е зи ја би ла и оста ла јед но од по вла шће них ме ста су сре та и ис по
ља ва ња лич но сти. На да мо се да ће по е зи ја та кву уло гу за др жа ти 
и у бу дућ но сти.

Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске
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