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Р А З  Г О  В О Р

ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

САВ НА ПОР ПО Е ЗИ ЈЕ СВО ДИВ ЈЕ НА  
ЧЕ СТИ ТОСТ И ЧИ СТО ТУ, НА СЈАЈ БИ ЋА

Раз го вор во ди ла Са ња Ми лић

Жи во рад Не дељ ко вић (1959) је до са да об ја вио пе снич ке књи
ге По гре шна прог но за (1991), Мај ка (1994), Ту тин и још 50 пе са ма 
(1998), Је зик уве ли ко (2000), Тач ни сти хо ви (2001), Су шти по сло ви 
(2002), Не где бли зу (2003), Дру ги не ко (2005), Овај свет (2009), Не
у ме ре ни рад го ди на (иза бра не пе сме, 2011), Та лас (2012) и Ула зак 
(2014). Пе сме су му пре во ђе не на ен гле ски, не мач ки, ру ски, пољ ски, 
фран цу ски и шпан ски је зик.

Не дељ ко вић је до бит ник на ших нај ва жни јих књи жев них на
гра да. Нај но ви ја је Жич ка хри со ву ља (2016) за, ка ко је то жи ри 
обра зло жио, „по е зи ју уну тар ње све тло сти и ср ча не по тра ге за сми
слом”. Та на гра да је и по вод на шем раз го во ру. 

Са ња Ми лић: Ве ћи на на гра да ко је сте до би ли но се име на по 
пе сни ци ма, на гра де Је фи ми јин вез, „Ђу ра Јак шић”, Зма је ва, Ди со
ва, Дра ин че ва на гра да, на гра де „Бран ко Миљ ко вић” и „Вас ко По па”. 
Ве зе из ме ђу де ла пе сни ка по ко јем на гра да но си име и на гра ђе ног 
пе сни ка не ка да по сто је, по не кад су са свим да ле ке. Ка кав је Ваш 
од нос пре ма пе снич кој тра ди ци ји ко ја Вам прет хо ди? Да ли пе сник 
мо же да бу де „сам се би пре дак”?

Жи во рад Не дељ ко вић: Пе сник ни ка да, чи ни ми се, ни је се би 
пре дак, као што чо век, та ко и пе сник, сам се би не да ру је жи вот. 
Не на ста је ни из че га, а кад на ста не по треб но је да уз бри жност 
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бли жњих и за јед ни це оја ча, да би и сам мо гао да об ли ку је жи вот, 
се бе у ње му, да га да ру је и дру ги ма и се би. Као што се ди вим сво
јим ро ди те љи ма, за хва лан због бри жно сти ко ју су ми по кла ња ли, 
осе ћа ње за хвал но сти имам и за сву по е зи ју ко ја ме је учи ла ста
са ва њу, у ко јој сам од ра стао. Учи ме и да нас, иа ко је од ра ста ње у 
би о ло шком сми слу уве ли ко иза ме не. Ди ве ћи се је зи ку и ње го вој 
сна зи, ди вим се и свим пе сни ци ма ко ји су и истин ски ства ра о ци 
и про вод ни ци ње го вих мо ћи, за хва лан опет што се та бес крај на 
нит ра чва и до ме не, што осе ћам да је жи ва док се у њој као елек
тро ни кре ћу и су да ра ју трај на и тек от кри ве на зрн ца и на кра ју 
жа ре у те лу, тво ре ћи све тлост.

Мно го је пи са но о сва ко днев ни ци у Ва шој по е зи ји, о та ко зва ним 
„ма лим ства ри ма”, о де та љи ма, о кон крет ном као о по ла зи шту 
Ва ших пе са ма. Oд че га за ви си да ли ће не што из сва ко днев ног 
жи во та по ста ти мо тив пе сме, или под сти цај за на ста нак пе
сме, мо же ли се то ра ци о нал но об ја сни ти?

Ни сам из ме штен из сва ко дне ви це, она је та ква ка ква је сте, 
пу на и сре ће и на де, и ту ге и ве ре, и пра зни на и аве ти; у ис тој згра
ди се ра ђа ју бе бе и уми ру ста ри и бо ле сни, је дан ави он пре ле ти 
цр но мо ре и спу сти пут ни ке у град све тло сти, дру ги се сру ши и 
по то не. Све је сва ко дне ви ца, све та ко бли зу, и дра жи гра до ва све
тло сти и по у ке веч них гра до ва, и све мо же у по е зи ју ко ја је, иа ко 
огром на, по ста ла ма ла, го то во не ви дљи ва ствар или, још пре, твар. 
По сле ди це тог ци ља ног ума ње ња бол но осе ћа мо по след њих де
це ни ја, и ду го ће мо се с њи ма су о ча ва ти. Све је та ко бли зу, а ду ша 
не хр ли сву да, од го вор на и ми ло сти ва др жи се про жи вље ног и 
оних зр на ца ко је мо же да оба ви је, са чу ва их и ство ри би сер. О 
ра њи во сти је по нај пре реч. Да кле, би ра на ше уну тра шње би ће, 
ре кох и ода кле по рив, али ре ци мо и да ствар ност, не за си та и на
ср тљи ва, на ме ће сво је мо ти ве. За ми сли мо да је мо гу ће да пе сник 
у свом не по сред ном окру же њу бу де за и ста спо ко јан, да има пу но 
раз у ме ва ње ва зда за је дљи ве за јед ни це, да је у ми ло сти моћ ни ка 
и ме це на ко ји се по шта па ју ње го вим сти хо ви ма, да је, при знат у 
ака дем ским кру го ви ма што бри ну за ду хов но здра вље и је др ост 
на ци је, ли шен ег зи стен ци јал них бри га, да је на чи сто са ра зор ним 
не до у ми ца ма ко је су га као не гве спу та ва ле и раз је да ле ње го во 
ми сле ће би ће, за ми сли мо та кву иде ал ну по зи ци ју, а да не мо ра мо 
да за ми шља мо сав окол ни че мер и јад. Не мо же мо да за ми сли мо 
да би пе сник пе вао о свом спо ко ју; ако се ди рект но и не до ти че 
пу сто ши и ми ми кри је у њој, пра ви ће пе сник бар про ви ри ти из 
сво је љу шту ре, за ми сли мо и да је има, и оста ви ти траг. И да се 



ма ло по и грам: исто је пе ва ти и са о се ћа ти. Са мо што за ово јед на
че ње она нај ве ћа усто ли че на пу стош го то во да не ма ри, за ба вље на 
сво јим ми ми кри ја ма и спо кој стви ма.

Раз вој ни лук Ва шег пе ва ња мо же се украт ко опи са ти као 
суп тил но уну тар ње пу то ва ње од ве ри зма до ме ди та ци је. Да ли 
се вра ћа те сво јим пе сма ма на ста лим пре че тврт ве ка, да ли 
раз ми шља те о про ме ни у соп стве ним сти хо ви ма, ка ко ви ди те 
ту про ме ну?

Вра ћам се сво јим ста рим књи га ма, не та ко че сто, кад по же
лим не што да про ве рим, кад се се тим под сти ца ја за пе сму или кад 
је ми по треб но се ћа ње на окол но сти у ко ји ма су пе сме на ста ја ле. 
Те окол но сти су и да нас ва жне за ме не, ле ко ви те, јер су би ле, упро
шће но ре че но, бо ље и леп ше од ве ћи не у ко ји ма пе сме да нас на ста
ју. Ни је реч о увек нео п ход ном сен ти мен ту, о че жњи за вре ме ном 
кад сам био от пор ни ји, мо жда иму ни ји на бо ле сти до ба, ни је о то ме 
реч. Реч је о по тре би да се ма кар у се ћа њу, ма кар на крат ко, би ће за
кло ни, за шти ти од ци ви ли за циј ског су но вра та, ство ри ути сак да 
се и он умо рио, скло нио. Да по ве ру је да му је до ста све га, а нај пре 
мр цва ре ња с на ма ова кви ма, спрем ни ма да тр пи мо и да у тр пље
њу и ми не мо. Оста је на да да се не кад, ма кар у да ле кој бу дућ но сти, 
се ћа ње не ће ла ћа ти са да шњих ку ли са, ре жи се ра и ак те ра на ше 
дра ме, тра же ћи па ли ја ти ве. На рав но, кад се вра ћам сво јим ста рим 
књи га ма, та да и учим. Уче ње је мо жда кључ на реч, уз от кри ва ње 
вла сти тих тај ни и сри ца ње тај ни и ле по та све та, за об ја шње ње и 
са гле да ва ње ду жи ко ја се пре о бра зи ла у лук. Да ка ко, по ми шљам 
ка ко би би ло ле по, мо жда и ко ри сно, да лу там, још ви так. Ех.

Че шће сте лир ски не го иро нич ни ко мен та тор све та. Је ли 
то ствар при ро де или опре де ље ња?

Ка же се да је иро ни ја ору ђе сла бих. Ни сам јак, не мо гу ће је и да 
бу дем, и не же лим сна гу у уо би ча је ном зна че њу ре чи, а опет, зар 
да се на сто стру ки ци ни зам све та од го во ри иро ни јом; ла ви рин ти 
у ко ји ма, по ме тен, ту ма ра, би ли би још стра шни ји. Нит ли ри ке и 
по сто ји да би се свет из ба вио и за у век ли шио упли та ња по пра ви лу 
гнев них бо го ва, али он ср ља, све ду бље, по ста је соп стве но чу до
ви ште. Ку ти је зла су одав но отво ре не, али по сто ји и она ку ти ји ца 
у ко јој клуп ко би ва све ве ће и све не стр пљи ви је. Име му је ср це.

Ва ши сти хо ви су пу ни све тло сти, чак и до слов но, у лек сич ком 
сми слу. На при мер у чи та вој књи зи Ула зак реч та ма по ја вљу је се 
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са мо јед ном (пе сма „На оче ви ни”), а при дев мрач ни та ко ђе јед ном 
(пе сма „Ле то”), док је све тло сти и дру гих ре чи из ње из ве де них 
на пре тек. У но вој књи зи ко ју спре ма те (не ко ли ко пе са ма об ја вље но 
је у овом бро ју Ле то пи са Ма ти це срп ске) има те и пе сму „Гла го ли 
мра ка”. Шта се про ме ни ло, да ли се не што про ме ни ло? Ка кав је Ваш 
од нос пре ма све тло сти и та ми, у сим бо лич ком сми слу, раз у ме се?

Ова је зи ма по че ла тму р ним и хлад ним да ни ма. Де си се да 
по не ки зрак ство ри пу ко ти ну на та ва ни ци од обла ка и спу сти се 
до тла. Та да се про ме ни рас по ло же ње, осме си оба сја ју ли ца, ре чи 
бу ду то пли је, иа ко је и да ље хлад но. Да би се не што про ме ни ло у 
на шим жи во ти ма, да би смо зна ли за соп стве ну не по но вљи вост, 
за вред ност и ва жност све тло сти у на ма, а не са мо за дра го це ност 
не бе ског сја ја што га ин стинк тив но при хва ти мо и не за пи тав ши 
се о ње го вим на по ри ма, ве ро ват но је ну жно да до не ке ме ре упо
зна мо и та му. До не ке ра зум не гра ни це. Ов де као да та гра ни ца 
не по сто ји, као да је одав но не ста ла у ла гу ми ма и ка та ком ба ма, у 
без ум но сти. Ци нич но је и по ми сли ти да не ко екс пе ри мен ти ше 
же ле ћи да све тлост ко ју ће мо као је дин ке из не ти из ду би на бу де 
што ја ча. Ако је та ко, он да је оглед опа сан да опа сни ји не мо же 
би ти. Ово је је дан аспект од но са пре ма све тло сти и оно ме што је 
по ти ре, али и ра ђа, а број ни дру ги по вла шћу ју у мо јим сти хо ви ма 
дру га чи је из во ре и мо гућ но сти све тло сти, оне ко је нас без бол но, 
ако је од су ство бо ла уоп ште мо гућ но, из во де из ла гу ма, на че жњи
ве про план ке ума и ср ца. Кад те че жње не бу де, или је бу де ма ње, 
за си ја ће пу на свест о на шој не по но вљи во сти, а у пу но ћи и зна ње 
о то ме шта нам при па да и за што смо ус кра ће ни и за пу ку еле мен
тар ност док про ла зи мо ле пим овим по љем у ко ме је све ви ше 
ин ва зив них вр ста.

Да ли ка да пе ва те ми сли те на бу ду ћег чи та о ца, је ли по тен
ци јал ни чи та лац Ваш има ги нар ни са го вор ник?

Кад сам био млад, пи шу ћи ми слио сам, у ме ри у ко јој је то 
мо гу ће кад се пр вен стве но па жња усме ра ва ка за да ци ма и не до у
ми ца ма ко је је по треб но ре ши ти, на не ког од пе сни ка ко ји ма сам 
се нај ви ше ди вио, а њи хо вој по е зи ји при ла зио са стра хо по што ва
њем. По ми шљао сам ка ко би они при хва ти ли по је ди на мо ја ре
ше ња, да ли би пре ма њи ма би ли бла го на кло ни. Ве ћи ну на ших 
пе сни ка ко ји ма сам се та ко обра ћао ка сни је сам упо знао, не ки ма 
од њих по стао бли зак, а од оног стра хо по што ва ња оста ло је огром
но по што ва ње за њи хо ве до се ге, че сти тост и не пот ку пљи вост, али 
и по ко ја че сти ца ле пог стра ха. Чи ни ми се да је и тај страх вр ло 
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ва жан. Да кле, и да нас им се обра ћам, али је на чин дру га чи ји, јер 
су го ди не до не ле из ве сну си гур ност. Овој не ве ли кој гру пи пе сни ка 
тре ба при до да ти и не ко ли ци ну ту ма ча по е зи је. Оне ко ји су пи са
ли о мо јим књи га ма, от кри ва ли оно што ми је би ло не по зна то, 
осве тља ва ли ва жне де та ље, али и пред ра су де и устру ча ва ња. Ми
слим и на мо гу ћег обич ног чи та о ца, обра ћам се не ко ме ко га по зна
јем, и по ми шљам да би по е зи ја у ње му мо гла на чи ни ти дру га чи ји 
рас по ред, или у дру гом пак слу ча ју да мо же учвр сти ти ње го ва уве
ре ња, у на ди да то и чи ни. Сав на пор по е зи је сво див је у крај њем на 
че сти тост и чи сто ту, на сјај би ћа. Још да ка жем да има до ста до ка за 
о дру га чи јем рас по ре ду, о сна же њу уве ре ња, о бла го твор ним учин
ци ма по е зи је. Кад је о рас по ре ду реч, по не ко је и про го во рио ко ју 
реч о ње му, а че шће сам био све док по сте пе них про ме на у по на ша
њу по је ди них љу ди, не на вик ну тих на пре и спи ти ва ња, ста ме них у 
ис тра ја ва њу да мно же сво је ма не, сла до стра сно ја ча ју оно нај го ре у 
се би, не ма ре ћи за дру гог, за че жњу и бри гу бо љег све та. От кри ва
ју ћи дру га чи ја сво ја би ћа, тек по не ком алу зи јом би за хва ли ли по е
зи ји, при зна ли њен не про це њив на пор. До вољ но за ње не но ве упор
но сти. А се бич ни мо ји раз го во ри с љу ди ма слич них уве ре ња и 
од но са пре ма на чи ни ма жи вље ња од у век су истин ски пра зни ци.

Углав ном пи ше те у сло бод ном сти ху, али пи са ли сте и со не те. 
Ка кав је Ваш од нос пре ма пе снич кој фор ми?

У нај кра ћем: те же ми је да пи шем у сло бод ном сти ху, а кад је 
не што те же, иза зо ви су ве ћи. Не ко ме ве за ни стих мо жда омо гу
ћа ва ви ше сло бо де, ве ћи за мах, по ста вља круп ни је зах те ве, до но си 
те шко ће. Дру гим ре чи ма, ми не би ра мо фор му, она би ра нас. У 
би ти, пи та се наш са др жај. Со не те сам пи сао кад сам по чи њао да 
пи шем, вр ло ра но, а ин тен зив но и де се так го ди на ка сни је, же ле ћи 
ваљ да и да про ве рим уме ће у тој зах тев ној фор ми ко ју по шту јем 
и во лим; про ве ра уме ћа и су ча ва ње с њим, исто вре ме но и с ње го
вим не га ци ја ма, дра го це но је ис ку ство. Оно нај бо ље што је на пи
са но у фор ми со не та стал на је мо ја лек ти ра. Ве ћи ну со не та и пе са ма 
у ве за ном сти ху ни сам об ја вио, а мо жда се де си да на пу сте сво је 
фа сци кле, мо жда бу де и но вих про ве ра, уко ли ко до ђе до ре ла ти
ви за ци је тврд ње о те жи ни и са др жа ју. 

У но ви јим књи га ма не ма те ау то по е тич ких пе са ма у ужем 
сми слу ре чи. Ко ли ко је де ли кат но об ја шња ва ти соп стве но пе ва ње?

И ни је и је сте де ли кат но. Кад сам ра ни је об ја шња вао, чи нио 
сам то обра ћа ју ћи се пе сни ци ма и ту ма чи ма и оном по ме ну том 
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стра хо по што ва њу, же ле ћи да ту ма чим, да при бли жим, ка жем да 
знам, из рек нем да сам сав у пе сми; да дру ге ствар но сти сем ствар
но сти пе сме не ма. И се бич но је и не се бич но, у исти мах, та кво обра
зла га ње. А ка ква је тек се бич ност жи ве ти у ствар но сти пе сме. Ка ко 
је са мо не про це њи во то ис ку ство.

Ка кав је по Ва шем осе ћа њу ста тус по е зи је да нас у на шој 
књи жев но сти?

Су штин ски, за ста тус у књи жев но сти, упр кос сил ним по сред
ним и не по сред ним ума ње њи ма, не ма бо ја зни, већ и због то га што 
је по е зи ја, по не по де ље ном ми шље њу, бо љи њен део, ако су по ре
ђе ња из ме ђу ро до ва уоп ште из во ди ва и упут на. Дру штве ни ста тус 
књи жев но сти и по себ но по е зи је ни је за ви дан, еу фе ми стич ки ре
че но. На рав но, ов де је мо гу ће по ву ћи па ра ле ле са дру гим умет но
сти ма или са обла сти ма кул ту ре и укуп ног дру штве ног ус тр ој ства 
и до ћи до за кључ ка да ве ћи на њих не ма ста тус ка кав за слу жу је. 
Ако се у овој вр ло си ро ма шној и ду хов но опу сте лој и оту пе лој зе
мљи го то во не ма ри за умет ност и кул ту ру, он да је те шко на зре ти 
пу ко ти ну на тму р ном не бу ко је је већ и пре ви ше бли зу. А по е зи ја 
је сјај је зи ка и би ћа; про би ће се. Кад се го во ри о ста ту су по е зи је 
у књи жев но сти, тре ба ука за ти на трет ман пе снич ких књи га код 
из да ва ча ко ји још об ја вљу ју по е зи ју, на трет ман у књи жа ра ма, у 
ме ди ји ма. Као и дру ги пе сни ци, с ко ји ма раз го ва рам о за јед нич
ким му ка ма и про бле ми ма, и раз у мем и не раз у мем од нос пре ма 
по е зи ји. С тим да тре ба ре ћи да су ма ли из да ва чи ко ји об ја вљу ју 
по е зи ју за и ста све тле тач ке; све сни сво је уло ге и ми си је, они су 
по нос ове кул ту ре. Мо ра се ре ћи по не што и о ста ту су нај ве ћег бро
ја пе сни ка и нео п ход но је ука зи ва ти на ње га. Пе сни ци не до би ја
ју хо но ра ре за сво је књи ге, а по све те им, не ка бу де и па те тич но, 
жи вот, не са мо не ко ли ко го ди на у ко ји ма на ста ју, за уче шће на 
књи жев ним ве че ри ма и про мо ци ја ма нов ча на на док на да је сим
бо лич на или је не ма. У та квој си ту а ци ји, кад су мно ги ства ра о ци 
на са мом ег зи стен ци јал ном ру бу, не са мо на дру штве ној мар ги ни, 
све до ци смо сва ко ја ких ра са па, тр ве ња око мр ви ца, не ча сних и 
не схва тљи вих рад њи у ра зу мљи вој же љи да се при гра би не ка од 
на гра да, фа мо зна на ци о нал на пен зи ја или ка ква апа на жа. Све до ци 
не че га што ни је до стој но, што не при ли чи ио ле уре ђе ном дру штву 
ко је др жи до се бе. Пра ви пе сни ци су истин ска ели та јед ног на ро да, 
оно нај бо ље што уз дру ге истин ске ства ра о це има. Ис тра жу ју ћи 
мо гућ но сти, от кри ва ју ћи мо ћи по е зи је, оста вља ју траг у нај вред
ни јем што је дан на род има, у је зи ку, и чи не га још вред ни јим. Низ 
је не ло гич но сти у од но су пре ма по е зи ји, оне су још ви дљи ви је и 
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по ра зни је ако их упо ре ди мо са не ло гич но сти ма у од но су пре ма 
та ко зва ној три ви јал ној књи жев но сти, пре ма три ви јал но сти уоп ште, 
са не ра зум ним од но сом три ви јал ног пре ма се би. Овај по след њи 
од нос је ви дљив и на на слов ни ца ма но ви на ко је нас оба ве шта ва ју 
ко ли ко хи ља да евра ко шта ју не чи ја тор ба или оде ло, ко ли ко сва
ко днев не обес ти. Ре ци мо да јед на обест углав ном ко шта ко ли ко и 
об ја вљи ва ње де се так пе снич ких књи га, до дај мо и из нос скром них 
хо но ра ра.

По сле че тврт ве ка об ја вљи ва ња по е зи је и уз при зна ња ко ја 
до би ја те и од пу бли ке и од кри ти ке, да ли не ка да сум ња те у соп
стве не сти хо ве и у сми сао пи са ња по е зи је уоп ште?

Не не ка да, стал но сум њам у сво је сти хо ве, јер сум ња сна жи, 
отва ра но ве ви ди ке и про би ја пу те ве у не про ход но сти, ства ра их 
у пра зни ни да би би ло још до се га и по стиг ну ћа. Да би на сво је до
шла и са ма су шти на би ћа. Ле ко ви та, та сум ња ис кљу чу је сум њу 
у сми сао пи са ња по е зи је; узми мо и да је у не кој зе мљи или у не ком 
до бу чу да тај сми сао уоп ште мо гу ће до ве сти у пи та ње. Зна но је и 
да сум ња спу та ва, очас се отрг не кон тро ли, уто ли ко ни је на од мет 
би ти опре зан с њом и ње ним до се зи ма, не до зво ли ти јој да по ка же 
сво је дру го ли це. Ни је ма ла ве шти на на ла же ње рав но те же у ко јој 
је за до вољ ство оства ре ним ста вље но на тас нај о се тљи ви је уну тра
шње ва ге, а опет је ви дљи во и опи пљи во. И ја сно и ре чи то, и због 
сва ко вр сних не га ци ја с ко ји ма се че сти тост су о ча ва. Ко је сва ки 
успех иза зо ве да та ла си ма зло бе и пр љав шти не на ср ну на на ше 
оба ле. Због оба ла и њи хо вих зр на ца за и ста ва ља би ти опре зан.

Је сте ли ра до сни ка да пи ше те?

Ма ло је ра до сти ко је се мо гу по ре ди ти са овом. И све се ти чу 
по ро ди це и оног клуп ка ко је нам пру жа сво ју нит, ку ца у на ма и 
одр жа ва нас ме ђу слич ни ма. Ра до стан сам и за хва лан на, ве ру јем, 
за слу же ној ми ло сти. Пи са ње по е зи је до жи вља вам као азил, по е
зи ја ме скла ња од три ви јал но сти, шти ти од ата ка до ба. Ни сам ра
до стан што уоп ште по сто ји по тре ба за скла ња њем, за за шти том од 
до ба ко је је прог на ло стид и бе стид но нам го во ри да мо же би ти 
још го ре, бе срам но уце њу је и пот це њу је. Ни је ла ко ство ри ти азил, 
за шти ти ти се, за мно ге та ква мо гућ ност не по сто ји. Сва ко днев но 
сре ћем љу де за ко је ни ко не ма ри, они су жр тве ко ли ко тран зи ци
је, то ли ко и сво је че сти то сти и не ви но сти. Сти дим се сво је бес по
моћ но сти, а то ли ко је љу ди ко ји не ма ју ни шта, ко ји ма је по треб но 
та ко ма ло, са мо ма ло ра до сти, на де. Сти дим се и за то што не знам 
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шта да чи ним. За то што не знам шта ћу са сти дом. Сем да се из ње га 
вра ћам ра до сти пи са ња.

Ве о ма Вам је ва жна реч „оза ре ње”, ко ју у сва ко днев ном го во ру 
рет ко чу је мо. За што Вам је ва жна?

Сва ко днев но сре ћем ве дре и бла ге, све тле љу де, али и љу де 
ко ји се дру ги ма осо р но обра ћа ју, охо ле, ли ше не са о се ћа ња, не пра
вед не нај пре пре ма се би и сво јој људ ској су шти ни. А ни је те шко, 
зна ју ве дри и бла ги, упр кос не ле пим дру штве ним окол но сти ма, 
упра во због њих, на ћи бар ма ли зрак све тло сти на свом не бу и пу
сти ти га да ја ча; он зна шта ће и ка ко ће. Ни је те шко, а као да се 
не пра вед ни љу ди бо је сво јих све тло сти, њи хо вог из ри ца ња, а тек 
ка ко се бо је све тла ко је ни је њи хо во, а бли зу је, ка ко са мо за зи ру. 
Ве ли ка је то пу стош, јер из гле да да не ма ре ни за ону све тлост и 
по е зи ју што из нај ве ће ви си не до ла зе у на ша те ла. И опо ми њу, уза 
све дру го што би да учи не. Оту да и огром на ва жност ре чи оза ре ње 
и оза ре ња са мог. 




