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Хи пе ри о на, бо га по е зи је, ко ја је у сво јој би ти ан ти ре ли ги о зна у 
дог мат ском сми слу ре чи; Нар ци са и ње гов лик, од раз у там ном 
огле да лу, је зе ру или во до па ду, цар ству чу ла или ти ши ни из ко је 
се об зна њу је сва ки по че так. Пе сни ко во фи зич ко и про стор но бив
ство ва ње по ста је из ра зи то спи ри ту ал но, ап стракт но: „Али, то ја 
и за се бе ми слим – ов де сам, а ди шем на / не ком дру гом ме сту где 
во до па ди ви ше не тра же мо је ре чи. Амин” („Опе ра у По же ги”). 
Или у ан то ло гиј ској епи ло шкој пе сми „Ов де се пре слу ша ва ње 
за вр ша ва”: „Ти што ову књи гу др жиш у ру ка ма, / мо ју гла ву у кри
лу др жиш”. Ти ши на као до мен са гла сно сти са би ћем, што је би ла 
те мељ на фи ло зоф ска и по е тич ка пре о ку па ци ја и не ка вр ста ау тор
ске ши фре Јо ва на Хри сти ћа, код Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва 
до би ја још је дан ау тен ти чан об лик опе смо тво ре ња: „Мо ра мо се 
очи сти ти од ре чи / и за ћу та ти да би смо оства ри ли / за јед ни штво 
с по сто ја њем” („Ла ви на”). Или: „Кад пи шем те шем ко лев ку / за 
бај ке ко је пла чу као љу ди, / Стра шан реч ник ми је у усти ма, / а 
опет, не до ста ју ми ре чи” („Па стир”). Хри шћан ска фи гу ра па сти ра 
ко ји го ни сво је ста до и пре тра жу је „ме мљи ве ход ни ке је зи ка” је
сте мо тив ски, стил ски и зна чењ ски про ду же так по је ди них пе са ма 
и ци клу са зби р ке Си ме три ја вр тло га (по себ но ми слим на пе сме 
„Си ме три ја вр тло га”, „Чи шће ње од ре чи”, је дан број пе са ма из 
ци клу са „Олов не ре чи” и „Лу ди во до пад”). Ни је ли сто га на по
мо лу јед на но ва по ет ска три ло ги ја Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва? 
Она у ко јој ре чи пру жа ју уте ху ко ја се мо же при ви ти на ра ну, где 
су и ле по та и гну со ба ну жне осно ве рас тр за не људ ске ег зи стен ци је 
што зја пи над ам би сом са вре ме ног све та. 

Бо ја на СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

МЕМОРИЈСКА ЖИЛА ПОЕЗИЈЕ

Дра ган Ха мо вић, Ме ко је згро – пе сме с пра те ћом при чом, Срп ска књи жев
на за дру га, Бе о град 2016

По е тич ко опре де ље ње Дра га на Ха мо ви ћа усме ре но је на есте ти
за ци ју се ћа ња. Књи га пе са ма, при ча и ау то по е тич ких за пи са Ме ко је згро 
све до чан ство је пе сни ко вог пре да ног труд бе ни штва у не го ва њу кул ту ре 
пам ће ња. То на сто ја ње по ве зу је ње го ву пе снич ку и кри тич ку ег зи стен
ци ју у књи жев но сти и срп ској кул ту ри. 

Увод на, про зноесе ји стич ка це ли на, с по ет ском ау ром, оцр та ва 
за ча ра ни свет де тињ ства и ње го ве кључ не ак те ре. Ћо пи ћев ски до жи вљај 
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све та, очу ђе ње ствар но сти бли ско Ба шти сље зо ве бо је, у све сти де ча ка, 
фор ми ра од нос пре ма исто ри ји и тра ди ци ји. Раз гра на то по ро дич но ста
бло и мно штво ро ђач ких ли ко ва ис пр ва у де ча ко вој, а по том у зре лој, 
пе сни ко вој све сти чи не је дан бо љи, ком пакт ни ји свет. То су ју на ци раз
ли чи тих то ко ва мо дер не срп ске исто ри је. Се ћа ње на њих при зи ва кон
крет не исто риј ске до га ђа је: Бит ку код Вуч јег до ла у Хер це го вач ком 
устан ку (1876), Ве ле и здај нич ки про цес у Пр вом свет ском ра ту (1915–
1916), Април ски рат (1941), Бит ку на Су тје сци (1943), зло чи не на про сто
ру Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (1941–1945). Кроз њи хо ве бит не при че 
де чак ула зи у је дан ве ли ки исто риј ски на ра тив, пре су дан и за ње го во ка
сни је са мо о дре ђе ње. Бај ко ви та пред ста ва де тињ ства ов де ни је по сле ди ца 
пси хо ло шки мо ти ви са не но стал ги је зре ле осо бе, из не ве ре них оче ки ва
ња и су че ље не с не ма ни ма све та од ра слих, већ при бе жи ште, „ора хо ва 
љу ска”, мо дел са гле да ва ња све та и се бе, као ста ри јег соп ства, обре ме ње
ног пра ви ли ма, кон вен ци ја ма, узу си ма, ра ци о на ли за ци ја ма и ау то ма
ти зми ма. То је ау то по е тич ки осве шће на по вест, уну тра шњи пе снич ки 
то пос и дра го це но из во ри ште умет нич ке енер ги је. У „по ве сти из љу ске” 
мо же се ослу шну ти ко ле ба ње, суп тил на на пе тост из ме ђу ау то би о граф
ског, гла са по ни клог из деч је тач ке гле ди шта, и ме мо ар ског, раз бо ри то
шћу обре ме ње ног гла са пе сни ка, већ скло ног ин тро спек ци ји. У овом 
сег мен ту Ха мо вић про ду бљу је при чу из Ма тич не књи ге (2007) и на до
ве зу је се на Га да ме ро во „по врат но огле да ње јед ног ово стра ног ис ку ства”, 
јер су све по ро дич не фи гу ре, њи хо ве би о гра фи је и ка рак те ри сти ке, већ 
део пе снич ке лич но сти. Оби та ва ју ћи у ме мос фе ри од ра ног де тињ ства, 
као „су сре ти ште за јед нич ких успо ме на”, пе сник је по зван да „на срп ски 
пре во ди сиг на ле по врат не” („Се дам де се те”).

Де чак од ра ста, осве шћу је се, и из Ар ка ди је де тињ ства се ли се у 
исто ри ју. Ње му се свет отва ра, по син хро ној и ди ја хро ној ко ор ди на ти, 
у ши ри ну и ду би ну, са свим же ље ним и не же ље ним са др жа ји ма. Све док 
по за вр шет ку опи са ау то би о граф ског кру га, уну тра шњег ис тра жи ва ња 
по ду би на ма ко лек тив ног соп ства и са мо о сми шља ва ња, ни је схва тио 
да је све вре ме тај са др жај све та, у сим бо лич ком сми слу, већ пре би вао 
у ње му: „У лич ни не ис пу ње ни са суд ута као сам при че оних што ме окру
жу ју и шти те. Ута пао жед ну ду шу у зби р но, усме ра ва ју ће и за штит но 
се ћа ње. При па да ми – ма кар би ло и по сво је но” („Не мач ки бо деж”). Лич но 
се, ме ђу тим, по ет ски на ди ла зи и ин те гри ше у ко лек тив но, чи је кли це 
но си још из нај ра ни јег, фор ма тив ног пе ри о да. Ко лек тив ни исто риј ски 
та лог је у пе снич кој ко смо го ни ји Ме ког је згра увек ли чан. То је још је дан 
раз лог за по све ће ност кул ту ри пам ће ња. Упра во про жи ма њем лич ног 
и ко лек тив ног исто риј ског бив ство ва ња и осми шља ва њем њи хо вих ег зи
стен ци јал них и ме та фи зич ких ис хо да Ха мо вић ар ти ку ли ше и уце ло
вљу је на ра тив ни иден ти тет. Реч је о ду хов но по ве сном са мо о дре ђе њу, 
ау тен тич ном са мо о пи су, зна њем, пе снич ком и исто риј ском са мо све шћу 
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опре мље ном да се су о чи с ис ку ше њи ма са вре ме не епо хе и пре о вла ђу
ју ћег (са мо)за бо ра ва. 

За то су „Је згра”, као дру га це ли на књи ге, са чи ње на од се дам ци
клу са, опис ду хов ног пу то ва ња кроз ве ко ве и срп ски кул тур ни про стор, 
на лик ду хов нолир ском хо до ча шћу Вас ка По пе у Ус прав ној зе мљи. На ша 
се ћа ња, ка ко пе сник про ми шља, есте ти зу ју од ре ђе не исто риј ске то по
ни ме и на ра ти ве. Пе сник ма пи ра сим бо лич ка те жи шта по ро дич не и 
ви ше ве ков не срп ске исто ри је (Ма глич, Сме де ре во, При зрен, Сту де ни ца, 
Све ти За ум, За ва ла, цр ква зе му ни ца у Па кле њу, Зеј тин лик, Ја се но вац, 
Пре би лов ци) и из ну тра са гле да ва исто риј ски усуд по је ди них, за кон сти
ту и са ње срп ског ду хов но по ве сног ли ка не за о би ла зних лич но сти (Све ти 
Ва си ли је Остро шки, Га ври ло Прин цип, Јо ван Аран ђе ло вић, Ђор ђе Ми
ха и ло вић, Жар ко Ви до вић итд.). По чет на и крај ња ста ни ца пу то ва ња 
лир ског соп ства ло ци ра на је на Бе жа ниј ској ко си, да нас, у мо мен ту ар ти
ку ла ци је ср жне по е зи је („По глед с Бе жа ниј ске ко се”, „Уз огра ду Бе жа
ниј ског гро бља”). По глед на ко нач ност и ва ни ску стве ну ег зи стен ци ју 
би ва пре о бра жен, на та ло жен до жи вља јем ствар но сти ко ји пре ва зи ла зи 
све сти хи је тре нут ка; ве зе из ме ђу ово стра ног и оно стра ног ожи вље не 
и при сут ни је, а фе но ме но ло шко вре ме ап стра хо ва но у ко смо ло шком 
по рет ку по е зи је. 

За гле да ност у ода бра на сим бо лич ка ис хо ди шта про шло сти ути че 
на пе снич ки трет ман исто ри о граф ских и ег зи стен ци јал них да та. Ме ко 
је згро ну ди осо бе ни вид исто ри о граф ске ме та по е зи је, ана ло ган исто
ри о граф ској ме та фик ци ји, већ у те о ри ји фор му ли са ној за јед ну зна чај ну 
ли ни ју пост мо дер не и са вре ме не про зе са исто риј ском те ма ти ком. По
сре ди је ин тен зив но про ми шља ње пе снич ког, као над вре мен ског, ме та
фи зич ког од го во ра на исто риј ска пи та ња и от кри ва ње ис хо да умет нич ке 
есен ци ја ли за ци је са др жа ја исто риј ског ме та на ра ти ва. Об ја ва та кве ау то
по е тич ке све сти пред ста вља пр во ра зред ни кул тур ни гест с мне мо тех
нич ким пред у ми шља јем упр кос упо р ном од ба ци ва њу сва ке ве ли ке при че 
у са вре ме ној јав ној све сти: „Од ба ци ли смо при чу ве ли ку / Глав не се стра
не нај пре от це пе / Окре ну ти пре ма свом не ли ку / Раз ра ђу је мо бо ље кон
цеп те” („При ча”). Ха мо вић та ко фун ди ра ва жно ме та по е тич ко свој ство 
Ме ког је згра, ко је пре ра ста у од ре ђу ју ћи аспект сва ке па и срп ске кул
ту ре. Реч је о „ко нек тив ним струк ту ра ма”, мен тал ном и кул ту ро ло шком 
ме ха ни зму ко ји у исто риј ској са мо све сти „ве зу је ју че за да нас та ко што 
об ли ку је ис ку ство и се ћа ње и одр жа ва их у са да шњо сти”. Та кав аспект 
кул тур не са мо спо зна је, пре ма Ја ну Асма ну, „те ку ћи хо ри зонт са да шњо
сти до пу ња ва сли ка ма и при ча ма не ког дру гог вре ме на и ти ме ства ра 
на ду и се ћа ње”. За то пред ста вља те мељ мит ских и исто риј ских при ча. 
За хва љу ју ћи овим мен тал ним спо на ма из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, 
кроз под у ку и при по ве да ње, мо гућ је осе ћај при пад но сти и по сто ја ње 
– за пе сни ка пре суд ног – за јед нич ког иден ти те та – је дин стве ног „ми”. 
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Упра во свест о за јед нич ки про жи вље ној про шло сти и уса гла ше не вред
но сти, као са др жај ко нек тив не струк ту ре, ин ди ви дуу ин те гри шу у „ми”, 
што је ко лек тив на, има нет но це ло ви та пред ста ва о се би: „Скло њен, 
при пи јен ме ђу сво ји ма / На злат ној гре ди кућ ног на си па // Чу вар не се ни 
су ште До ма је / Сво ји ме ме ђу се бе удо ме” („Ме ђу сво ји ма”). У Ме ком 
је згру по ро дич но „ми” има сна гу да лир ско соп ство осве сти за при пад
ност ко лек тив ном „ми”, да га уве де у за јед нич ки про жи вље ну про шлост, 
обре ме ни исто риј ским ме та на ра ти вом и на ве де на ње гов умет нич ки 
пре о бра жај. Ме ђу тим, Ха мо вић не при бе га ва то ли ко ми то по ет ској пред
ста ви исто ри је ко ли ко на сто ји да исто риј ско ис ку ство кул ту ро ло шки 
осве сти и ак ту а ли зу је. Ту се ра ци о на ли за ци ја, као пер ма нент но пам ће
ње, се лек ци ја и са би ра ње до жи вља ја и ау тен тич но до се за ње по ет ске 
прав де у од но су на не прав ду са мо за бо ра ва, пе снич ки су ге ри ше ра ди 
про све ћи ва ња исто риј ске са мо све сти вла сти те кул ту ре и ње них но си
ла ца. Реч је о ду хов ноесте тич ком на по ру фун ди ра ња кул ту ре ду ха, 
ко ја је, пре ма Бог да ну По по ви ћу, по жељ ни мо дел по на ша ња по је ди на ца 
и уче ство ва ња у кул тур ном жи во ту јед не исто риј ске за јед ни це: „Та ко 
су све ча но сти се ћа ња, јав не и скро ви те, бит ни је не го што се кат кад чи не, 
озна че и такт го ди шњем кру гу, у чи јем се оп то ку жи ви. Око за сни ва ју
ћих фи гу ра се ћа ња са бир ци по ста ју збир, за јед ни ца мо же да по ста не 
јед но, а сва ки са би рак по зна шта је сте и ку да сме ра” („Пра зник у там
ни ци”). Умет нич ки ефек тан на го вор на пам ће ње као пр во ра зред ни кул
тур ни по ду хват, ак ти ван и од го во ран од нос пре ма на сле ђу, ну ди пе сма 
„Рад ња на ау то бу ској ста ни ци у Кра ље ву”, вер ба ли зо ва на сли ка с нат
пи сом „По пра вљам успо ме не”. Пре ма исто риј ски осве шће ном пе сни ку, 
осе ћа ње при пад но сти и кул ту ра ду ха ини ци ја то ри су са кра ли за ци је 
сим бо лич ких те жи шта исто ри је ко ји јед ну кул ту ру чи не Кул ту ром. Кул
ти ви са ни је и оду хо вље ни је „ми” вер ни је са гле да ва и ис ку ше ња вла сти те 
епо хе, опи са не у VI ци клу су („Ка њи жа”, „Сен ке Сен те, ти ски цве то ви”, 
„Ту тин, на не ви ђе но”, „Град ња ку ће, ви ше Жи че”, „Во да, Обре но вац”).

Сход но та квом по е тич ком по сту ла ту, Ха мо вић ка но ни зу је лич не 
и (име но ва не и не и ме но ва не) ко лек тив не жр тве и под ви жни ке кул ту ре 
ду ха, уви дев ши ду бо ко се жност њи хо вих на ра ти ва у на шем са мо ра зу
ме ва њу. То је по себ но уоч љи во у „Мол би за пре бри са не”: „Очи у пра зно 
што су упр ле, / Пру же не ру ке пра зне, ка на ма. // Пи шем их, Оче, ме ђу 
при сут не. / Сва ког мо же мо да хом так ну ти.” Жр тва је за лог сло бо де, а 
из сло бо де про ис ти че спо зна ње ва се ље не, во ља за се ћа њем и за тран
сцен дент ним ис ку ством, спо је ним у уни вер зал ном ако р ду ис по вед не 
мо ли тве с ес ха то ло шким при зву ком: „От криј ли ца на ше ва сè ље не / У 
не знан па ле, ру ком по гла ди / Ду ше од те ла гру бо де ље не / На до ме сти 
их и на док на ди // Жи ви ма да руј пу ну при ме ну / Не ка сок стру ји, ки кот 
бȍко ри / Вра ти глас гла су, име име ну / И не дај си ли да нас по ко ри” („Опет 
мо ли тва”). 
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По е ти за ци јом и ка но ни за ци јом то по ни ма и при ча из на шег се ћа ња 
обез бе ђу је се оп ста нак на ра тив ног иден ти те та, мер не је ди ни це афир ма
тив не кул ту ре. У тој кул ту ри се ду хов ноду шев ни свет вред но сти одва
ја од ци ви ли за ци је и уз ди же из над ње, пре ма пе снич ком уве ре њу из 
Ме ког је згра, уз ди жу ћи и са му ци ви ли за ци ју. Ме та по е тич ко про ми шља
ње, кон цен три са ни је из ре че но у сед мом ци клу су, от кри ва ну жност упо
тре бе је зи ка у свој ње го вој лек сич кој рас ко ши. Јер је зик, с „про ве ја ним 
ис ку ством”, „ста ри ји од свих нас”, и сâм део ба шти не, пам ти, чак и кад 
се сум ња у моћ из ри ца ња: „Не опи су ју дис кур си / Тај струј ни удар низ 
ко сти” („Пи сак”), чак и кад се пе снич ки ћу ти.

„Гру два” за то по ста је сим бо лич ка пред ста ва на ра тив ног иден ти
те та на кон пре ђе ног ци клу са са мо спо зна је: „Хлад ни крај сва ке го ди не 
/ Са би ја ме не гли не на / На твр ду гру дву сво ди ме / Ли ше на ума, име на 
// Ја гу ста ма са ро ди не.” То је исти ни то бив ство ва ње соп ства, ко је је но
си лац осо би на пре да ка и у се бе је са би ло ду хов но и ма те ри јал но на сле ђе. 
Оно је нит, ја ка ве за про шлог и са да шњег, из ме ђу оно стра но сти и ово
стра но сти, чу вар све те ва тре спо зна ња исто риј ске тај не, је мац да смр ти 
не ма.

И ту пе сник, из о штре ног ви да, ре ги стру је но во ис ку ше ње, до ми
нан тан лик са да шњег „ми”: мно штво, од ро ђа ва ње, оту ђе ње, од ри ца ње, 
пи ла тов ство: „Пој мим (ма сва ко бу дан по и ма) / У ли ку што се пар ча, 
ра си па” („Ме ђу сво ји ма”); „Би ће мо ско ро кри ла ти / Ми, уве жба ни пи
ла ти” („Ми, пи ла ти”). Оту да, упр кос пе снич кој про зор љи во сти, ње го ва 
не ви на збу ње ност: „Очи се са ме у све ту по гу бе / Бу не их све тлотам ни 
опи ти (...) Очи се пре ну, ве о ма укруп не / Од о нуд сен ке, отуд ро мо ри / 
Срк ну пре ду кус гор чи не укуп не” („У очи ма”). 

Пе ва ње је за то сми сле ни од го вор на аи сто риј ску те ско бу, на мет
ну ти страх и гно се о ло шко сле пи ло. Пе снич ка реч, ме ђу тим, као прет ход
ни ца и озна ка есен ци је бив ства и об на вља ју ћег жи во та, мо ра би ти жр тво
ва на. Не ви на мла да жр тва ре чи ме лан хо лич ног пе сни каиде а ли сте, 
тра га о ца ло го сног по рет ка у бес по ре ци ма ег зи стен ци је, по твр ђе на је 
са крал нори ту ал ним под тек стом у се ман тич ки са би је ној пе сми „Аг нец”: 
„Ре чи се по кре ну (бе ла звуч на ста да), / Јед на ме ђу њи ма, не чу ве но мла
да, / Ис тр чи пре дру гих, се чи ву по вр ви. // Пред се чи вом те ло за те же се, 
згр чи, / Је ди но реч Аг нец тр чи, тр чи, тр чи / У но во де тињ ство, иза сво је 
кр ви.” Не сум њи ва је древ на во ља за ес ха то ло шким раз ре ше њем исто риј
ског усу да.

По но во смо у при чи о је згру у ора хо вој љу сци, јер упра во из ла ском 
из де ти њег „ја” и ула ском у од ра сло „ми” соп ство мо же по све до чи ти 
ра су тост као ду хов но ста ње: „Љу ди по зе мљи као и ора си / Злат но су 
је згро у су вој ко ру би” („Ора си на риб нич кој оба ли”). Иа ко ње го во „ми” 
прет по ста вља за о кру жен кул тур но и сто риј ски про стор и кри стал ну пред
ста ву о се би, као нус по ја ва ду хов не кли ме епо хе по ја ви ла се дис пер зи ја 
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на ра тив них иден ти те та оних ко ји би тре ба ло да чи не то за јед ни штво: 
„Ску пи на ова ни штав на” („Гру два”). Ње го ва умет нич ка во ља за об је ди
ње ним „ми” има, ме ђу тим, сми сла у ду хов но сти по е зи је. Соп ство ис по ља
ва же љу да ту ра су тост пе смом ску пи („Са жми нас, Жи ви, не са оп шти ви”), 
вра ти у про бит но, при па да ју ће, „ср жно” ста ње, као на ра ста ју ћи про ти
цај, без об зи ра на хи ро ве ма ти це.

Ха мо ви ћев је згро ви ти лир скоесе ји стич ки на ра тив от кри ва та ко 
не пре ки ну ту, али за по ста вље ну сми сло твор ну нит, спо зна ти кул тур ни 
ме ха ни зам по ко јем се на сле ђе при сва ја и на ко јем оп сто ја ва, за са да са
свим си гур но у спа со но сној бар ци по е зи је.

Ја на АЛЕК СИЋ

УБЈЕ ДЉИВ ПО ВРА ТАК ПО Е ЗИ ЈИ

Ран ко Чо ла ко вић, Је си ли жив жи ви пе сни че, Бран ко во ко ло, Срем ски Кар
лов ци 2016

Ран ко Чо ла ко вић (ро ђен 1951. у Ме до је ви ћи ма на Ро ма ни ји) об ја вио 
је ра ни је че ти ри зби р ке по е зи је, а нео бич но је то што је по сљед ња од 
њих иза шла при је пу них три де сет го ди на. Ри јеч је о збир ка ма Ослу шки
ва чи (1975), По но вље но ли це (1979), Про ду же ни бо ра вак (1981) и Се зон
ске еле ги је (1986). Те књи ге из ла зи ле су у Са ра је ву, гра ду у ко јем је пје сник 
жи вио до рат не 1992. го ди не. Не за бо ра вља мо ни зби р ку пје са ма за дје цу 
Ако ће мо за о пра ве (1987).

Умје сто да на га ђа мо о раз ло зи ма та ко ду ге па у зе у пи са њу и об ја
вљи ва њу по е зи је, бо ље ће би ти да за по че так про чи та мо не ко ли ко чел них 
пје са ма Чо ла ко ви ће ве но ве зби р ке Је си ли жив жи ви пе сни че, ко је упра во 
те ма ти зу ју пје снич ки жи вот и по зив у сви је ту у ко јем је пје снич ка умјет
ност скрај ну та на не ке по све спо ред не ко ло си је ке.

У увод ној пје сми „Ре чи” пjесник ће, из ме ђу оста лог, от кри ти ка ко 
се он то ба ви ри је чи ма: „У де вет во да их пре бе љу јем / Сва ку рђу и па ти ну 
/ Са њих спи рам”. А у на слов ној пје сми (тај на слов се по на вља као ре
френ), ме ђу пи та њи ма о му че нич ком жи во ту „жи вог пе сни ка” на ла зи мо 
и ова: „У ко ли ко си во да / Пре та пао ре чи / Да се у тво јој пе сми / Огле да 
не бо / Кад скло пиш очи / Као да те не ма // Са ко ли ко си очи ју / Раз гле дао 
свет / Да у ње му / Трун до бро те угле даш”. Иза ових дви ју сли је ди пет 
ду жих пје са ма – јед на се мо же на зва ти и по е мом – у ко ји ма је, ску па са 
за вр шном пје смом зби р ке, рас пра ва о сми слу и бе сми слу пје снич ког 
по сла до ве де на до крај њих гра ни ца и до сво јих вред но сних вр ху на ца. 
По лет ни, енер ги јом на би је ни го вор ових пје са ма, у го то во не за у ста вљи вим 




