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ау то би о гра фи ју, ау то по е ти ку. Чар нок је књи га бри жљи во кон ци пи ра на, 
ко ја је од го во ри ла на стро ге за ко не фор ме. Ипак, она ту фор му сво јом 
суп тил но шћу, сво јом дис крет ном иро ни јом, као и уме ћем да за вр ши 
пе сму и та ко чи та о ца оста ви за пи та ног над дра мом ду ха у ма те ри јал ном, 
ефе мер ном, све ту и пре мо ре ном дру штву, умно го ме пре ва зи ла зи, пе снич
ки осва ја и зре ло шћу над ра ста.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ

ТИ НЕЈ ЏЕР СКИ САН И ПЕ ВА ЊЕ НА ГЛАС

Дра ган Бо шко вић, The Clash, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2016

По след ња пе снич ка збир ка Дра га на Бо шко ви ћа (1970) до и ма се као 
екс пе ри мен тал ни ин тим ни про је кат ко ји на сто ји да тран спо ну је свет 
му зи ке и поп кул ту ре у сфе ру пе сни штва и обрат но. Услед гу сте ин тер
тек сту ал не мре же, на из глед огро ман те мат ски и сим бо лич ки ра спон 
ис по ста вља се, на кон па жљи ви јег чи та ња, као све ден на два ис хо ди шта 
– му зич ко, ро кен рол, од но сно јав но; и ре ли гиј ско, ме лан хо лич но, ин тим
но, ко је од ра ни је за па жа мо у ау то ро вом пе сни штву. Ис кљу чи во ур ба ни 
про стор у ком лир ски ју нак оби та ва (Бе о град, Лон дон, Хам бург, Бер лин), 
а ко ји под у пи ре ње гов бунт сте чен по сред ством му зич ког опре де ље ња 
и кон церт них ис ку ста ва, у по врат ној је спре зи са сим бо лич ким са мо и спи
ти ва њем и тра га њем за иден ти те том.

Бо шко вић от по чи ње свој по след њи пе снич ки ру ко пис на исти на
чин, из ме ђу оста лог, као и у прет ход ној збир ци сло је ви тог на сло ва Отац 
(2013). На сло вља ва ју ћи пе сму ко ја отва ра збир ку „Ка да бих био пе сник”, 
он од мах на по чет ку ус по ста вља иро ниј ски от клон и дис тан ци ра се од 
во ка ци је и ком пе тен ци ја пе сни ка, чи ме, у пост мо дер ни стич ком ма ни ру, 
раз у ве ра ва чи та о ца о сво јим на сто ја њи ма. У ис тој пе сми спон та но иси
ја ва ју мо ти ви ко ји на ја вљу ју те мат ску осно ви цу чи та ве збир ке: „А ка да 
бих умео да пи шем, / – ка ко сам дав но ре као – / за пи сао бих: Те ре за! / 
Ни шта ви ше. / Али, ка да бих био пе сник, / пе вао бих као Joe Strum mer, 
/ ју ла 1976. го ди не...” Да кле, же насве ти ца (ко ја је исто вре ме но и чул на 
же на и љу бав ни ца) и фронт мен бри тан ског панк са ста ва The Clash Џо 
Стра мер ис по ста вља ју се као про та го ни сти и мо тив ске кон стан те овог 
ру ко пи са, при де осна же ни Бо шко ви ће вим сво је вр сним ка та ло гом лич
но сти из поп кул ту ре и ере ро кен ро ла. То, ме ђу тим, зна чи и да пе сник 
по и сто ве ћу је по е зи ју са две ма сфе ра ма – ре ли ги јом и му зи ком – у че му 
ле жи основ на кон цеп ци ја збир ке.
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Збир ка са др жи че ти ри ци клу са ко ји су на зва ни по син гло ви ма гру
пе The Clash: „Whi te Ri ot”, „Lon don Cal ling”, „Ban krob ber” и „Stay Free”. 
Упр кос оче ки ва ном и уо би ча је ном, ци клу си ове пе снич ке књи ге не пред
ста вља ју ску по ве те мат ски бли ских је ди ни ца и ни су за себ не це ли не, већ 
се чи ни да се пе сме и пе снич ке те ме кон ти ну и ра но на до ве зу ју јед на на 
дру гу то ком це ле збир ке. Бо шко вић ин те гри ше кул ту ро ло шке зна ко ве, 
ко до ве и ис ку ства, из не ве ра ва ју ћи хо ри зонт и ка нон ци клу са, што за по
сле ди цу има да се текст не пре ста но ис пи су је и на дру гим ме сти ма у збир
ци. То по твр ђу ју, на при мер, пр ве три пе сме, ко је по се ду ју исти на зив и 
идеј но се на ста вља ју јед на на дру гу – „Ка да бих био пе сник” – али у ва
ри ја ци ја ма на зна че ним у за гра да ма: „(Удри тај бу бањ, Ал фон со!)”, „(Из
ги бо смо, Го спо де!)” и „(из Амо ла)”. У том по гле ду би се мо гло ре ћи да је 
„на ра то ло шка” по тка ове књи ге прин цип то ка све сти, ко ји не рет ко ко
ре спон ди ра и са днев нич ким и пу то пи сним за пи си ма (на ро чи то ци клус 
„Lon don Cal ling”). 

Већ на кон не ко ли ко про чи та них пе са ма, ја сно је да се пред на ма 
на ла зи крат ка исто ри ја ро кен ро ла: Bru ce Spring steen, Ja nis Jo plin, Jef fer son 
Air pla ne, Tal king He ads, El vis, Pat ti Smith, Da vid Bo wie, Motörhead, Le o nard 
Co hen и дру га име на, као и на зи ви рок хи то ва, ис кр са ва ју пред на ма у 
ха о тич ним сла по ви ма, сме њу ју ћи се је дан за дру гим без ису ви ше ор га
ни за ци је и про ми шље но сти. Не пре ста ни ин тер текст са рок пе сма ма 
омо гу ћа ва ау то ру да ва ри ра сми сао, да сти хо ве ли ша ва ори ги нал ног 
кон тек ста и сме шта их у вла сти ти по ет ски про стор. Исто вре ме но, он не
дво сми сле но афир ми ше на ве де не му зи ча ре као сво је вр сне по е тич ке, али 
и жи вот не идо ле: ка да бих био, био бих као Стра мер, Спринг стин и сл. 
Од ви ја ње не пре кид не иден ти фи ка ци је мо дер ног лир ског су бјек та са сво
јим „ре тро ју на ци ма” сме ште но је у про стор ур ба ни зо ва не сва ко дне ви це, 
ко ја је обе ле же на кон зу ме ри змом, масме ди ји ма и дру штве ним мре жа ма 
ко је по се ду ју соп стве ну ико но гра фи ју и ху мор. Та ко се у пе сми „Ле ги
ти ма ци ја не ми ра” на во ди да: „У ери Ke ep Calma, / Ова по е зи ја уно си 
не мир / и вер ни ци ма и не вер ни ци ма / ... и ко не про чи та не ки мој стих 
или не ки ред, / оста ће спо ко јан, / као што су спо кој ни сви они на апа ра
ти ма, / Ke ep Calm and Ca rry On...” 

За ни мљи во је, та ко ђе, на во ђе ње раз ли чи тих име на, не са мо ка да 
је му зич ка сце на у пи та њу већ и име на пи са ца и фи ло зо фа, чи ме се Бо
шко ви ћев спи сак лич но сти про ши ру је. Он и те ка ко по зна је ка нон, али 
с њим ко ке ти ра и раз ме ће се име ни ма: „Ни је то Кјер ке гор, / ни су то Мал
до ро ро ва пе ва ња, / ни је ни вра ћа ње до стој но гне ва, / ка ко је Сло тер дајк 
то ви део код Хо ме ра. / Уо ста лом, о бри зи и Хај де ге ру, / мо ја по е зи ја зна све” 
(„Ле ги ти ма ци ја не ми ра”). По е тич ка ме мо ри ја тек ста скла ди шти ра зно
вр сну и дра го це ну ли те ра ту ру из свих кра је ва све та, чи ме ау тор ус по ста
вља из ве сну ду хов ноисто риј ску па но ра му и мно го број ним ре фе рен ца ма 
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обо га ћу је тек сту ал но тки во. Ме ђу тим, го то во екс пло а ти са ње ре тор ске 
фи гу ре на бра ја ња, ли ше но истин ске пе снич ке свр сис ход но сти, ре зул ту
је ве ли ком хер ме тич но шћу сми сла сти хо ва. Го то во де лу је да су Бо шко ви
ће ве пе сме „ели ти стич ки” ори јен ти са не и на ме ње не са мо про бра ни ма 
ко ји с њим де ле му зич ко, ли те рар но или фи ло зоф ско ис ку ство, и ко ји 
су, са мим тим, ка дри да пе сме и раз у ме ју, што умно го ме огра ни ча ва 
чи та о ца.

Пр ви ци клус, „Whi te Ri ot”, сем што при ка зу је умет нич ки опре де
ље ног по је дин ца ко ји функ ци о ни ше у са вре ме ном по рет ку и до слов но 
жи ви сти хо вемак си ме пре до че не у сво јим оми ље ним рок пе сма ма, зна
ча јан је још по то ме што са др жи пре вод, од но сно пре пев две ју пе са ма: 
„Be ca u se the Night” од Пе ти Смит и „Hal le lu jah” Ле о нар да Ко е на. У пи
та њу је то бо же до сло ван пре вод обе ју пе са ма на срп ски је зик, те сти хо
ви сва ка ко зву че вр ло не зграп но, али се чи ни да је то и би ла пе сни ко ва 
на ме ра: „Ни сам те ви део ка ко се ту ши раш, / тво ја ле по та ме је пре тво
ри ла у во ду, / а ср це оста ви ло без до ма, / по сле си ме ве за ла, ма зи ла ми 
ко су, / и с мо јих уса на обри са ла Але лу ја!” („Але лу ја”). Ме ђу тим, ау тор 
не до зво ља ва да пе сма оста не пу ки пре пев Ко е но вог де ла, те чи ни сит
ни је ин тер вен ци је ко је су иро ниј ски обо је не: „Чуо сам тудум буб ња, / 
Тар ју и њен со пран, / али ти не ма риш за му зи ку, зар не?”; или упо тре бља
ва од рич не гла го ле, чи ме ме ња сми сао ори ги нал не пе сме. Исти по сту пак 
за па жа мо и у тре ћем ци клу су, где се пе сник „об ра чу на ва” са пе смом 
„In to My Arms” Ни ка Кеј ва (Nick Ca ve & The Bad Se eds). 

По нов но чи та ње, и, још ва жни је, по нов но пи са ње култ них пе са ма 
пред ста вља у овом слу ча ју исто вре ме но и апо ло ги ју од ре ђе ном му зи ча ру 
кан та у то ру, али и под ри ва ње тек ста, те ње го во ко ри шће ње као кре а тив
ног ма те ри ја ла ко ји се ре ци кли ра. Та ко Бо шко вић пи ше сво ју пе сму као 
од го вор на Ко е но ву (или Пе ти Смит, од но сно Кеј во ву), тво ре ћи сво је
вр сни co ver, од но сно умет нич ку пре ра ду тек ста. Овај по сту пак би мо гао 
да се ту ма чи, у кон тек сту по тро шач ког дру штва и пост мо дер ни зма 20. и 
21. ве ка, и као из ве сни пе снич ки readyma de, ко ји озна ча ва суб вер зи ју 
по ку ша ја да се умет нич ком де лу да ја сна де фи ни ци ја. Исти слу чај је при
су тан и ка да је у пи та њу пе снич ка, уоп ште књи жев на тра ди ци ја: пе сма 
„(Фу га)” је об ра да Це ла но ве пе сме „Фу га смр ти”; а пе сма ко ја за тва ра 
збир ку, „Ју тро мо је Бо го ро ди це тек до ла зи”, пред ста вља хи брид но спа
ја ње пе са ма „Од бра на на шег гра да” Ми о дра га Па вло ви ћа и „Ла мент над 
Бе о гра дом” Ми ло ша Цр њан ског. Мо же се го во ри ти и о из ве сном им пли
цит ном упу ћи ва њу на по че так ро ма на Ал бе ра Ка ми ја Стра нац у пе сми 
ко ја по чи ње баш као и ово ег зи стен ци ја ли стич ко де ло: „Да нас ми је умр ла 
мај ка.”

Еклек тич но по зајм љи ва ње ту ђих сти хо ва и скла па ње ко ла жа, те 
ства ра ња но вог, вла сти тог кон тек ста огле да се и у мно штву алу зи ја на 
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ико нич не пред зна ке ро кен ро ла и ал тер на тив ног, бун тов ног жи во та: лир
ски ју нак пу ши Marl bo ro Lights; кон зу ми ра раз ли чи та ал ко хол на пи ћа; 
сва ко ве че из ла зи у хам бур шки панк клуб Ха фен кланг; уз гла сну му зи ку 
са ра ди ја пе ва на сав глас док во зи, и све до чи о мно го број ним кон цер ти
ма из лич ног или по сред ног ик су ства. Та ко, на при мер, у пе сми „Пи тај 
Али су!” крај је на зна чен у ви ду post scrip tuma ко ји је сво је вр сна ре пор
та жна се квен ца са кон цер та Jef fer son Air pla nea: „Ни је по зна та тач на 
сат ни ца ка да су Jef fer sonи иза шли на би ну. Исто ри ча ри roc k’n’rolla се 
сла жу да је то би ло не где из ме ђу по ла осам и осам, 16. ав гу ста 1969. го
ди не, на кон на сту па гру пе The Who у три по сле по но ћи. ’So me body to 
Lo ve’ су от пра ши ли као дру гу, ’Whi te Rab bit’ као прет по след њу ствар...”

Дру ги ци клус, „Lon don Cal ling”, об је ди њу је два де сет и пет пе са ма 
без на сло ва, са из у зет ком спо ме ну те пе сме „(Фу га)”, и умно го ме са др жи 
еле мен те пу то пи сног и ис по вед ног. Пи та ње иден ти те та се по но во пре
и спи ту је, али овог пу та у од но су на град у ком се лир ски ју нак на ла зи: 
„Град све ви ше мој, ја ње гов”. Он се кре ће раз ли чи тим европ ским гра
до ви ма (Бер ли ном, Хам бур гом, Лон до ном, Бе о гра дом), у ма ни ру бо дле
ров ског fla ne urа, и бе ле жи о сит ним до га ђа ји ма и ис ку стви ма из сва
ко дне ви це – пи је у па бу, се ди на ивич ња ку ули це, гур ман ски ужи ва у 
спе ци ја ли те ти ма, сре ће раз ли чи те љу де, ку пу је Ра стака пу, и по чи ње 
да се раз ли ку је, да има иден ти тет. Овај ци клус, та ко ђе, бе ле жи и пре
ци зне, пла стич не опи се un der gro und сце не, те јед на од пе са ма без на сло ва 
са др жи и сво је вр сни лајт мо тив це ле збир ке, а то је сли ка ја го ди ца пр сти ју 
ко је ви ре из по це па них ру ка ви ца и ми лу ју ли це: „Дво је ал ко са се та ко 
ле по ма зи ло по ли цу, / са мо ја го ди ца ма пр сти ју ко је ви ре из по це па них 
ру ка ви ца”. Упра во се у ек ста зи рок му зи ке и сла бо осве тље ним клу бо ви
ма пе сни ков иден ти тет ра си па; он ста вља ру ку на шанк, и от кри ва да она 
ви ше ни је ње го ва, да би ду хо ви то али и ре зиг ни ра но за кљу чио: „Ра сут 
си сву да, шта ће ти ру ка”. Че сто се, та ко ђе, ин си сти ра на ман гуп ском 
ста ву ко ји укљу чу је при сност са ле ген дар ним фи гу ра ма рок му зи ке или 
фил ма: „Ја се ја вим Len nonу и еки пи, и про ђем” („Све бо ли, све је жи
вот...”), или „Се дим та ко на ивич ња ку / и про да јем ду шу, / а до би јем смс 
од Уме Тур ман: / „Дра ги, ка да ће мо на ка фи цу?” („У ау то бу су ме по до
зри во гле да ју...”), ко ји се, иа ко до па дљив, не рет ко до и ма и на ив ним.

До дир са тран сцен ден ци јом и ин тим ним огле да се у пе сми „А Бер
лин, као Бер лин...”, где се ево ци ра ју ан ђе ли ко ји си ла зе у град да би се 
за љу би ли, што пред ста вља и алу зи ју на култ ни филм Не бо над Бер ли ном 
(Der Him mel über Ber lin): „По не кад, ре кох, ка да се за љу би у не ку гер ман
ску ле по ти цу, / и ан ђео по ста не чо век”. Овај про блем се да ље раз ви ја и 
у тре ћем ци клу су, „Ban krob ber”, у ко јем су пре до че не сли ке љу бав ног 
од но са са же ном ко ја је тра ди ци о нал но оли че ње све то сти и чул но сти: 
Бо го ро ди ца, Ма ри ја, или Те ре за Авил ска, ко ји ма се обра ћа у еу фо рич ном 
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за но су. Не што не по сред ни је и ин тим ни је ис по ве сти на ла зи мо у пе сма
ма „Чај од ли пе”, или „И же лим...”, у ко ји ма се, кроз ја ке ви зу ел не сли ке, 
ево ци ра ју раз ли чи ти до га ђа ји ко ји су на лир ског ју на ка оста ви ли тра га 
до вољ но сна жно да оне мо гу ће ја сну ар ти ку ла ци ју ми сли и осе ћа ња. Сто
га он при бе га ва оно ма то пеј ским уз ви ци ма и гла со ви ма („Оно ма то пе је”, 
„Кваква”), као и раз у зда ном го во рупе ва њу, при че му ни је у ста њу да из
рек не ми сао до кра ја, већ је пре ки да и за вр ша ва сти хо ви ма рок пе са ма.

То ком це ле збир ке, па и у овом, тре ћем ци клу су, от кри ва мо по је ди
не (ау то)би о граф ске по дат ке о про та го ни сти: да је про фе сор, отац дво је 
де це, да су му ро ди те љи пре ми ну ли, да је ка то лич ке ве ро и спо ве сти итд. 
Ва жно је ис та ћи да с ова квим ау то би о граф ским упли вом ра чу на ју, та ко
ђе, и мно ги тек сто ви рок по е зи је. У пе сми сим бо лич ног на сло ва „Бо го
ро ди ца је све пла ти ла” он о се би са оп шта ва и нео бич не де та ље: „У јед
но кре вет ним со ба ма хо те ла / пи шким у ла ва бо, / кра дем за си на ка пе за 
ту ши ра ње”. У том сми слу, чи ни се да се ра спон иден ти те та лир ског 
су бјек та про те же од по зи ци је стра стве ног, бун тов ног адо ле сцен та ко ји 
је за гри жен за ро кен рол, пре ко не стал ног, ду би та тив ног дис кур са у ком 
се, го то во по кај нич ки, пре и спи ту ју ка те го ри је вла сти тог иден ти те та 
(„Имам ли пол? / Да ли сам у пра ву, да ли гре шим? / Бо же, шта сам то 
учи нио...”), до ста бил ног соп ства ко је је у до ди ру са (ау то)би о граф ским 
и ин тим ним.

По след њи ци клус, „Stay Free”, по ред основ не по ру ке ко ју са др жи 
са мо зна че ње на сло ва, до но си све га две пе сме, на мен ски пи са не као 
ве ли ки ин тер тек сту ал ни кре шен до чи ја је функ ци ја да су ми ра оп шти 
сми сао збир ке. Пе сма „Ја го ди це” ва ри ра ви со ко за сту пљен мо тив ја го
ди ца пр сти ју у ис це па ним ру ка ви ца ма ко ји опо ми ње на так тил ну зо ну 
пи сма – пе сник не што ра ни је ка же: „Ова по е зи ја се чи та ја го ди ца ма 
пр сти ју”. Мо тив Бо го ро ди це на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у за вр шној 
пе сми, већ спо ме ну тој „Ју тро мо је Бо го ро ди це тек до ла зи”. Лир ски ју нак 
је сло бо дан; ко нач но про на ла зи сво ју Бо го ро ди цу и, у ко ме мо ра тив ном 
то ну, за вр ша ва сво ју му зич копе снич ку аван ту ру.

Вре де ло би не што ре ћи и о Бо шко ви ће вом сти лу и је зи ку. Ова обим
на збир ка, ко ја бро ји око 150 стра ни ца (што би пред ста вља ло јед ну од 
ње них глав них ма на), на пи са на је јед но став ним, спон та ним, ко ло кви
јал ним го во ром ко ји по дра жа ва пулс и ди на ми зам не спу та ног жи во та, 
али и рок му зи ке. Она го то во да се не пре ста но чу је у по за ди ни сти хо ва 
ко ји по дрх та ва ју у опи је но сти ги тар ским ри фо ви ма и ба се ви ма ко ји во де 
у сво је вр сну аку стич ку и ре фе рен ци јал ну екс пло зи ју. Фор ма сло бод ног 
сти ха омо гу ћа ва ве ли ки је зич ки и стил ски за мах чи је је из во ри ште асо
ци ја тив ност, те се сли ке, у дис тор зи ји успо ме на, ути са ка и ми сли, ка леи
до скоп ски сме њу ју и рас пр шу ју, што за по сле ди цу има сти хич ну струк
ту ру пе сме. Бо шко ви ће во ко ке ти ра ње са стал ним пе снич ким об ли ци ма 
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огле да се на фо ну на ра тив но сти, јер мно ге пе сме по се ду ју из ве сну на
ра тив ну ли ни ју ко ја се, чак, мо же пра ти ти и кроз це лу збир ку. При том, 
по на вља ње од ре ђе них ис ка за и ре че ни ца го то во да под се ћа на ре френ, 
иа ко је реч о ци та ту. На при мер, у пе сми „Оди се ја”, стих „Твој по љу бац је 
сла дак / Твој зној је ки сео” до слов но је пре у зет из пе сме „Da ma ged Go ods” 
панк гру пе Gang of Fo ur. Упр кос сти хо ви ма у ко ји ма је ус по ста вљен ди
ја лог са ин тим ним, а ко ји су не рет ко на гра ни ци ба нал ног, Бо шко вић 
по не где при јат но из не на ђу је сна жним лир ским сли ка ма: „И, од љу ба ви, 
у ста ну би из ра сла још јед на со ба” („Кад бих био пе сник (Из ги бо смо, 
Го спо де!)”), или: „А мај ка је би ла бла га и упла ше на као све тлост” („Ода 
мо јим ро ди те љи ма”). Ви зу ел но под сти цај не сли ке, иа ко од лич не, у овој 
књи зи ни су че сте („А ноћ је би ла та ко там на и та ко ду бо ка, / а ње го ве 
ви ли це су на са мр ти би ле ужа сно отво ре не”, из пе сме „Је дан чо век је оти
шао”, чи ји је на слов иден ти чан пр вом сти ху пе сме Ни ка Кеј ва „Good son”), 
па је го то во не мо гу ће не за жа ли ти што их не ма ви ше.

The Clash ода је ути сак тек ста ка квим га је сам ау тор у пе сми „Да
нас су Би би...” ау то по е тич ки ока рак те ри сао: „ау то би о граф ски де сти лат, 
тек чи ста бол, / мој roc k’n’roll ДНК, ли те рар на лич на кар та и оти сак ка
жи пр ста”. Чи та лац пра ти ток све сти ко ји је по др жан оно ма то пеј ском рап
со ди јом зву ко ва, сти хо ва, ин тер тек сту ал них ре фе рен ци, и ко ји је енер ги
чан по пут жан ра му зи ке ко ји опе ва. Не пре кид но суб вер зив но по и гра ва ње 
про за ич ним, кул ту ро ло шким с јед не стра не, и ду хов ним/ре ли гиј ским 
с дру ге, тво ри дис курс ко ји је умно го ме па ра док са лан али не ар ти ку ли
сан, ха о ти чан и про сеч ном чи та о цу те шко про хо дан упра во због гу сте 
ци тат не мре же. Ви зу ел ни на дра жа ји као да има ју бла гу пред ност у од но
су на ва ља ну ин тро спек ци ју (што ни је био слу чај са прет ход ним Бо шко
ви ће вим збир ка ма), те лир ски су бјект би ва при мо ран да се бе са оп шта ва 
ра зно род ним сти хо ви ма рок пе са ма, чи ме му је иден ти тет рас пар чан. 
Ово ме као да је Бо шко вић и био на тра гу у са мо кри тич ким сти хо ви ма 
„А тај де чак у ме ни ни ка ко да са зри, / а тај пе сник ни ка ко да по ста не” 
(„Кад бих био пе сник (Из ги бо смо, Го спо де!)”). До кра ја збир ке не оста је 
ја сно где се за вр ша ва ју алу зи је, ци та ти, пре пи си и пре пе ви, а где по чи ње 
ау тен ти чан Бо шко ви ћев лир ски глас.

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ




