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Све де ност ис ка за, на су прот по вре ме ној по ов ској рас пе ва но сти, 
го во ри о раз ба ру ше но сти пе снич ке фор ме у Ка лен да ру. У овим пе сма ма 
смо, да кле, су о че ни са по е ти ком не до ку чи во сти, са са оп шта ва њем не чег 
не до вољ но по зна тог иа ко нам се чи ни да га, не ка ко, ипак пре по зна је мо. 
У по за ди ни це ли не ове књи ге на ла зи се и упор но тра га ње за ду би на ма 
бо га тог уну тра шњег жи во та. И упра во се ду би на уну тра шње не до ку
чи во сти пред ста вља као сми сао но вог бив ство ва ња ко ји нас иза зи ва да 
књи зи, у не ком сле де ћем чи та њу, при сту пи мо на нов на чин.

Ге те ов ско уми ра ње као но во уста ја ње или не до ку чи ва иро ни ја. Јер 
сва ка је иро ни ја та мо не где, у да љи ни, не до ку чи ва и сме ши нам се као 
при вид на обич ност.

До бри во је СТА НО ЈЕ ВИЋ

ПО Е ТИЧ КА ДО СЛЕД НОСТ ИЛИ НУ ЖНА МЕ РА  
ПЕ СНИЧ КОГ ЕЛИ ТИ ЗМА

Ни ко ла Жи ва но вић, 22, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра
ље во 2019

Збир ка пе са ма ну ме рич ког на сло ва 22 у мно гим сво јим аспек ти ма 
оправ да ва углед ко ји је њен ау тор сте као то ком про те кле де це ни је у 
по ли фо ни ји са вре ме ног срп ског пе сни штва књи га ма Аста по во (2009) и 
Car mi na Gal li (2014). Тај углед за сно ван је на не сва ки да шњој али ван
ред но из ве де ној сим би о зи та лен та, ин ту и ци је и пе снич ког уме ћа, услед 
че га се јед на из ра зи та пе снич ка ин ди ви ду ал ност на до ве зу је на фор ми
ран тра ди циј ски низ ко ји чи не ра до ви при пад ни ка ста ри јих ге не ра ци ја 
и на ме ће као ре ле ван тан есте тич ки фе но мен. С дру ге стра не, атрак тив на, 
то јест ства ра лач ки жи во пи сна Жи ва но ви ће ва пе снич ка по ја ва, прем да 
по мно гим по е тич ким осо би на ма уса мље на, ква ли та тив но ши ри по ље 
ства ра ла штва вла сти тог на ра шта ја и ис ти че се као је дан од ње го вих 
нај да ро ви ти јих при пад ни ка, ако не и нај да ро ви ти ји. Из тог угла по сма
тра но, збир ка 22 не сум њи во да чи ни пот пу ни јом већ оформ ље ну сли ку 
о ау тор ској по е ти ци Ни ко ле Жи ва но ви ћа.

И у овој пе снич кој књи зи Жи ва но вић сле ди ка нон срп ске, од но сно 
свет ске књи жев но сти, ис пу ња ва ју ћи и вла сти те ви со ко по ста вље не есте
тич ке стан дар де, оли че не у ис тан ча ном по ет ском је зи ку, при ље жној 
об ра ди сти ха, упе ча тљи вим и пам тљи вим пе снич ким сли ка ма из ко јих 
про ис ти чу мно ги асо ци ја тив ни ру кав ци. Упра во прег нант ност вер си
фи ка циј ског за хва та, ка ко у ри мо ва ним та ко и у не ри мо ва ним пе сма ма, 
оправ да ва Жи ва но ви ће во об де ла ва ње у ве за ном сти ху јер му по ла зи за 
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ру ком да са вре ме ним књи жев ним је зи ком уоб ли чи син так сич ку це ли ну 
на лик го вор ном из ра зу, што, на рав но, овим пе сма ма обез бе ђу је ну жну 
ме ру ко му ни ка тив но сти. Ме ђу тим, не рет ки са ти рич коиро нич ни, кат
кад и ци нич ни ис ка зи и ин век ти ве углав ном су ар ти ку ли са ни сло бод ним 
сти хом, у раз ли чи тим ин то на тив ним ре ги стри ма и фи гу ра ци ја ма.

Те мат скомо тив ски круг у овој књи зи би ва про ши рен сход но Жи
ва но ви ће вом апарт ном пе снич ком сен зи би ли те ту и ду хов ноестет ском 
хо ри зон ту. По ет ска фи ло со фи ја у књи зи 22 – ко ја се умно го ме ре флек
ту је на стил скоје зич ко об ли ко ва ње од ре ђе не те ме – сво је из во ри ште, 
по све му су де ћи, има у ки нич кој фи ло со фи ји. Осло бо ђе ност од еле мен
тар них осе ћа ја, же ља и по тре ба; од ба ци ва ње дру штве них кон вен ци ја 
или фор ме; пре ва зи ла же ње вла да ју ћих пред ра су да; ис по ља ва ње рав но
ду шно сти пре ма по ја ва ма и ства ри ма у око ли ни, или пак пре зри во сти 
про ис те кле из до жи вља ја вла сти те ду хов не и ин те лек ту ал не су пер и ор
но сти еле мен ти су ду хов ног ста ва Жи ва но ви ће вог пе снич ког су бјек та 
ко ји сто ји у по за ди ни ве ћи не пе са ма у књи зи 22. С тим у ве зи је и ки
нич ки mo dus vi ven di, су штин ски од ре ђен од ри ца њем од ма те ри јал них 
за до вољ ста ва, обре ме њен те го ба ма и му ка ма, да кле онај стил ко ји би смо 
на зва ли „на ру бу ег зи стен ци је” или „псе ћи жи вот”. Ње га Жи ва но вић 
по ве зу је са пе снич ким жи во том у ау то по е тич ки осми шље ној пе сми 
„Псе ћи жи вот”, ва ри ра ју ћи бу квал но и ме та фо рич но зна че ње на слов не 
син таг ме. Пе сник је и ов де ли шен ан тро по ло шког ен ту зи ја зма и по тре бе 
да се етич ки од ре ди.

Са ки ни ци ма је еск пли цит ни је на те мат скомо тив ском пла ну по
ве за на и на из глед дру штве но ан га жо ва на пе сма „До ла зи мла ди краљ”. 
Пе сма је и ре пре зен та ти ван при мер већ до бро пре по зна тљи ве Жи ва но
ви ће ве стил ске об ра де од ре ђе них на ра ти ва кул ту ре. Раз ма тра ју ћи ста рост 
по сто је ће ци ви ли за ци је, по ли тич ки при вид но не за ин те ре со ва ни, од но
сно ин до лент ни пе снич ки су бје кат у уло зи пе сни ка при зи ва мо гућ ност 
про ме не у ме та фо ри Мла дог кра ља. Реч је нај пре о алу зи ји на Алек сан дра 
Ма ке дон ског и про ме ну ци ви ли за циј ске па ра диг ме ко ју је он са со бом 
до нео. У за вр шни ци је ак ти ви ра но кул тур но се ћа ње на чу ве ну анег до ту 
о су сре ту мла дог кра ља и слав ног фи ло со фа, та да шњег кул тур ног фе но
ме на Ди о ге на. С дру ге стра не, пе сма пред ста вља ре ми ни сцен ци ју и на 
са рад њу мла дог а екс цен трич ног кра ља Лу дви га II Ба вар ског, стра стве ног 
љу би те ља опе ре, и ве ли ког ком по зи то ра Ри хар да Ваг не ра, ко јег је краљ 
до вео на двор, ис пла тив ши му пре то га све ду го ве. Мла ди краљ је, да кле, 
онај ко ји по шту је, мо жда чак и обо жа ва ми сли о це и умет ни ке јер је као 
лич ност ста сао на њи хо вом ства ра ла штву: „За ми сли, да си не ки ми сли
лац или ге ни је, / И да је ка те би кре нуо не ки мла ди краљ / Ко ји је од ра стао 
на тво јим сти хо ви ма / Об ли ко вао се на твом схва та њу жи во та”. Пе сник 
Ди о ге но во фи ло соф ски пре зри во од би ја ње по ча сти ко је му ну ди краљ 
Алек сан дар Ма ке дон ски ме та по е тич ки сми шље но пре и на ча ва дру гом 
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анег до том о по ну да ма Кра ља Лу дви га II ком по зи то ру Ри хар ду Ваг не ру, 
чи ме по ја ча ва по ен ту о ду хов ној су пер и ор но сти дру штве но ин фе ри ор
ног и мар ги на ли зо ва ног по да ни ка: „Па жљи во он да би рај хо ћеш ли ре ћи: 
/ Скло ни се, за кла њаш ми сун це / Или му тра жи ти да ти са зи да по зо ри ште 
/ И не ко ли ко зам ко ва по Ба вар ској. / У оба слу ча ја тра жиш му цео свет”.

Но ве Жи ва но ви ће ве пе сме ка рак те ри шу оп скур не и би зар не сли ке, 
лир ски ис ка зи руб но или цен трал но обо је ни ла сцив но шћу, кат кад и 
цр ним ху мо ром, што је би ла јед на од од ли ка и ње го вих прет ход них књи
га, сра чу на та на то да скан да ли зу је чи та о ца или, бар, уне ко ли ко про ме
ни угао ње го ве ау то ма ти зо ва не пер цеп ци је. Иа ко је реч о стра те ги ји са 
ду гом тра ди ци јом у срп ској и свет ској књи жев но сти, у Жи ва но ви ће вим 
пе сма ма она про из во ди афо ри стич ки и, нај че шће, сна жан естет ски учи
нак. На при мер, у по е ми „У тво ју сла ву, Го спо де”: „Са хра не би тре ба ло 
/ Да се оба вља ју кри шом, / Као ве ли ка ну жда”, или, на при мер, у пе сми 
„Ша ре ни да ни”: „Ов де сам по ло мио но гу / Кост је ви ри ла из ме са кроз пре
пла ну лу ко жу, / Бе ла кост, а крв је ка па ла на тра ву, / Ја гор че ви ну, по тич ни
цу, ма сла чак. / Све је би ло на сво ме ме сту”. Из емо ци о нал но фун ди ра них 
пе снич ких сли ка и пси хо ло шких рас по ло же ња, че сто на мер но на ту ра ли
стич ки илу стро ва них, про ис ти че и ефе кат би зар но сти, чи је је ис хо ди ште 
снис хо ђе ње, то јест де тро ни за ци ја уз ви ше них осе ћа ња и то по са.

Као и у прет ход ној књи зи, где у пе сми „Чо век ко ји ни је имао ни шта” 
ве ли: „ба нал но сти има ју не че га све тог у се би / по ди жу жи вот на ви шу 
ра зи ну / са мо у ба нал ном жи во ту не сре ћа је при хва тљи ва / са мо у ба нал
но сти ма љу ди су шти ну на зи ру”, Ни ко ла Жи ва но вић се ни у књи зи 22 
не при бо ја ва да пи ше о при вид но ба нал ним ства ри ма ка ко би из њих 
из ву као ду бље ег зи стен ци јал не по ру ке. Ба нал но на те мат ском пла ну он 
ре ла ти ви зу је. Оно је из јед на че но са „озбиљ ним” ме та те ма ма. Та ко Жи
ва но ви ће ва пе снич ки ис ко ше на ви зу ра ства ри успе ва да на дну на зре 
есен ци јал но и уз ви ше но, а у уз ви ше ном по нор, три ви јал ност и без на ђе. 
Не мо же мо де цид но твр ди ти да је по сре ди ка ква пост мо дер ни стич ка 
де па те ти за ци ја, јер Жи ва но вић од па те ти ке не бе жи – бар не на пла ну 
је зич ке ар ти ку ла ци је осе ћа ња и од ре ђи ва ња ме ста пе снич ког су бјек та – 
већ пре по ку шај да се уз ви ше но на ђе у при зем ном, да се учи ни са став ним 
де лом људ ског ис ку ства, чак и у на из глед бе за зле ним си ту а ци ја ма без 
драм ског или естет ског по тен ци ја ла, од но сно у ми нор ним по ја ва ма које 
се не чи не до стој ним по е зи је. Ов де је пре вас ход но на де лу со фи сти ци
ра на, суп тил на па те ти ка.

На чин по сту ли ра ња пе снич ког све та и при ме се па те тич ног у са мом 
је зи ку у ве зи су са ис ко ше ном пер спек ти вом Жи ва но ви ће вог лир ског 
соп ства, ре флекс, пре не го по ја ва де ло ва ња тзв. „цен тра на ра тив не гра
ви та ци је су бјек та”, јед не за опис овог пе снич ког слу ча ја за хвал не ап
страк ци је те о ре ти чар ке Са би не Колш Фојз нер. Тај у умет нич ком сми слу 
по при лич но нар ци со и дан пе снич ки ен ти тет мо гу ће је об ја сни ти по сред
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ством без број опи са и ту ма че ња, али и са мо о пи са и са мо ту ма че ња, од 
ко јих је са чи ње на би о гра фи ја су бјек та и ње гов ду хов ноду шев ни склоп. 
Упра во је та кво лир ско сре ди ште фундaмент са мо и ден ти фи ка ци је ко ја 
се ис по ља ва кроз је дин стве ну пе снич ку на ра ци ју. Жи ва но ви ће во лир ско 
соп ство ро бу је сво јој искре но сти или по зи искре но сти ко ја му до зво ља
ва да про би је та буе и ка же оно што је, пре ма пре ћут ном кон сен зу су дру
штва, кон крет не гру пе или кру га, бо ље пре ћу та ти. При то ме, не же ли 
да се пред ста ви бо љим не го што је сте или да по вла ђу је би ло ка квим 
оче ки ва њи ма, већ ра ди је као жон глер, кловн или ка кав џо кер. (Ин ди ка
тив на је пе сма „Ноћ ве шти ца у ма лом гра ду”.) Он за пра во не ма на ме ру 
да се, по пе снич ком ау то ма ти зму или сте ре о ти пу, огла си као де жур но 
ми сле ће, пре о се тљи во или ра њи во би ће ко је про ми шља уни вер зал не 
исти не, ис по ве да ши рок спек тар сво јих или ту ђих осе ћа ња, уна пред 
ра чу на ју ћи на то да ће чи та лац са пру же ним опи сом апри о ри да се иден
ти фи ку је. Пе сник не по зи ва на са у че ство ва ње, већ са свим су прот но: он 
же ли да чи та лац ко ји се др жи увре же них етич ких, естет ских и дру штве
них нор ми за др жи дис тан цу у од но су на ње га (осим у пе сми „Ствар ни 
жи вот”, у ко јој је, због те ме из бе гли штва, и јед ног ви да ко лек тив ног 
исто риј ског ис ку ства, ем па ти ја оче ки ва на). За то из пе сме у пе сму сво ју 
ег зи стен ци ју на гла ша ва као ал тер на тив ну, до не кле и изо ло ва ну, па и 
ениг ма тич ну – на шта упу ћу је се ман тич ки по лу за там њен ну ме рич ки 
сим бол 22 – не са мо за то што би ти ме де мон стри рао умет нич ку ори ги
нал ност, већ и што би сво је апарт но по сто ја ње учи нио под јед на ко ре
ле вант ним за уче шће у про ми шља њу све та. Ипак, и та квим ста вом 
спрет но увла чи чи та о це у свој кон тем пла тив ни и емо тив ни ко смос. 

Пе сме у ко ји ма се су бјект из ри чи ти је од ре ђу је је су „Укле та но га”, 
где се ква ли тет жи во та оце њу је пре ма бо ле сној но зи: умет нич ки вр ло 
до бро уоб ли че на пе сма са блас фе мич ним ефек том због ин верз не иден
ти фи ка ци је ни ског и уз ви ше ног кроз по и гра ва ње са хри шћан ском дог
мом о Све тој Тро ји ци „Хи по ста зе”; пе сма у ко јој се пе снич ки су бјект 
удва ја „Да кле, од ла зиш”, као и „Гра ча ни ца”, пе сма са упа дљи вом ме ло
ди јом у ко јој се до не кле от кри ва сим бо ли ка бро ја у на сло ву књи ге и 
пе сни ко ва ки нич ка дис тан ца пре ма све ту, то јест оту ђе ност, чак и у 
ра ди кал ним жи вот ним окол но сти ма. 

А у по ет ској ствар но сти, мо жда и сва ко дне ви ци ове збир ке при ви
ле го ва не су ве ли ке те ме, ко је је Жи ва но вић већ осво јио у прет ход ним 
књи га ма: те ма ста ро сти, смр ти, љу ба ви, бо ле сти, из бе гли штва, за гроб ног 
жи во та, по ро ди це. Естет ским учин ком и ду би ном уви да па жњу при вла
чи де скрип тив на пе сма „Па ли лул ско гро бље у Кра гу јев цу”, као и три 
не на сло вље не пе сме ко је при па да ју слич ном те мат скомо тив ском кру гу, 
у ко ји ма се ин си сти ра на од су ству ме та фи зич ког. На њих се на сла ња 
пе сма „Деч ји ре кви јем”, где је ме та фи зич ко по ста вље но ин ди рект но, на 
ни воу прет по став ке, а ра ди оства ре ња ха р мо ни је из ме ђу све то ва: „На 
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је дан деч ји ус клик, са дру ге стра не гро ба / За чу је се још је дан, од јек, 
од зив или ка да / Не ко шти му је кла вир или по чи ње про ба, / А гла со ви 
се тра же, пи па ју пут до скла да”. Вр ца ви пе снич ки дух и стил скоје зич
ка Жи ва но ви ће ва ве шти на ис кр са ва ју и у ми ни по ро дич ном ци клу су 
ко ји чи не пе сме „Све ће” (пре ма на шем ми шље њу јед на од естет ски нај
у о бли че ни јих пе са ма у књи зи), „Две ста ро сти” и „Ба би на смрт”. При мер
ну упо тре бу по ступ ка оне о би ча ва ња, као за кри вље ни угао по сма тра ња 
ме ђу људ ских од но са де ли кат ног пе снич ког су бјек та, на ла зи мо у пе сма
ма „Веч на љу бав”, „За јед нич ки жи вот”, „Пр ви ути сак” или „Све па ре 
про сја ци ма”. У њи ма на се би свој ствен на чин пе сник де кон стру и ше 
оп шта ме ста или кли шее, као и од ре ђе не жи вот не по сту ла те. По сво јој 
се ман тич кој сло же но сти из два ја се де ком по но ва на по е ма „Ђу ли ћи” на 
за че љу књи ге, у ко јој Жи ва но вић, ати пич но у од но су на већ ра ни је по
ста вље не ко ор ди на те вла сти те по е ти ке, екс пе ри мен ти ше са је зи ком и 
фор мом, на тра гу над ре а ли стич ких по е тич ких кон цеп ци ја, ко ла жа и 
ау то мат ског пи са ња. 

Про ми шља ње вла сти те по е ти ке, пи са ња, ди стри бу ци је пе са ма, 
дру штве не уло ге пе сни ка па и књи жев ног жи во та Жи ва но вић, до след но 
вла сти тим умет нич ким на зо ри ма, на ста вља и у овој књи зи. По е тич ка 
са мо свест, под чи јим окри љем се про блем ски тре ти ра ве ћи на на ре че них 
те ма у збир ци, сво је из во ри ште има у его цен трич но сти су бјек та ко ји 
уну тар по е зи је жи ви и оп се сив но ана ли зи ра он тич ке и естет ске чи но ве 
пи са ња. Већ пр ва пе сма, „Вол ту Вит ме ну”, оглед ни је при мер Жи ва но
ви ће вог ау то по е тич ког са мо о дре ђе ња, од но сно опре де ље ња за пе снич ку 
тра ди ци ју на ко ју ће се на до ве за ти, сход но сен зи би ли те ту, из ра жај ним 
мо гућ но сти ма, па и по ет ској фи ло со фи ји. Вит мен и Ели от пред ста вља
ју си нег до хе или не зва нич не епо ни ме два до ми нант на пе снич ка то ка 
свет ског мо дер ни зма. Пе сма је об ја ва про ме не мо ду са са ели ти сти ке 
ели о тов ске на си ро ви ју вит ме нов ску естет ску и је зич ку тра ди ци ју. Пе
сме окре ну те пи та њи ма сми сла пи са ња („Ен ци кло пе ди ја”, 15. пе сма у 
окви ру по е ме „У тво ју сла ву, Го спо де”, „Рад ни ци”, „Псе ћи жи вот”, „Ис
тим по кре том”, „Да кле од ла зиш”); по че та ка пи са ња пу тем пре во ђе ња 
(„Шко ла пи са ња”); из во ри шта ин спи ра ци је или по ре кла по е зи је („На ше 
ве че”); на чи на пи са ња и ве шти не уоб ли че ња пе снич ке сли ке или ат мос фере 
(„Ше шир”, „Ро штиљ”); пре во ђе ња као он то ло шког за дат ка („Пре во ђе ње 
по е зи је”) или те ку ће књи жев не сце не и књи жев ног жи во та („На лог”, 
„При ја те љу пут ни ку”) чи не око сни цу књи ге 22 и пе сни ко ве сва ко дне ви
це у ко ју се ули ва ју мно го број ни вољ не и не вољ не жи вот не си ту а ци је.

Иа ко у књи зи 22 не ма круп ни јих по ма ка на пла ну Жи ва но ви ће ве 
ин ди ви ду ал не по е ти ке, ове пе сме су у умет нич ком сми слу вред не и 
кри тич ке и чи та лач ке па жње. Из ме ђу оста лог и за то што, по пут пе са ма у 
књи га ма Аста по во и Car mi na Gal li, рав но прав но ко му ни ци ра ју и са чи та
лач ки ис ку сним и са на ив ни јим ре ци пи јен ти ма, им по ну ју ћи раз ли чи тим 
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чи та лач ким уку си ма и по е тич ким пре фе рен ци ја ма. Жи ва но ви ћа би смо 
не дво сми сле но мо гли оква ли фи ко ва ти као пе сни ка у кла сич ном сми слу 
ре чи, ко јем је пи са ње по е зи је ели ти стич ка ак тив ност, а не дру штве ни 
за да так или вид ар ти ку ла ци је ка квог иде о ло шког ста но ви шта. Без об зи
ра на то да ли је ели о тов ски „упе глан” или вит ма нов ски про до ран и 
екс це сан, он од луч но сто ји на бе де му од бра не чи сте по е зи је, по е зи је као 
та кве, по е зи је као умет нич ке (са мо)све сти и ег зи стен ци је по се би. За то 
је до сто јан по што ва ња.

Др Ја на М. АЛЕК СИЋ
на уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
ti a ma ta lek sic @gmail.co m 

РИ ТАМ МО ДЕР НЕ СРП СКЕ ЛИ РИ КЕ

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Чист об лик ек ста зе: сту ди је и есе ји о срп-
ском пе сни штву, По ве ља, Кра ље во 2019

Сту ди је и есе ји о срп ском пе сни штву Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић 
уо бру че ни су по све ин те ре сант ним и упу ћу ју ћим на сло вом Чист об лик 
ек ста зе. У увод ном тек сту „О овој књи зи” ау тор ка на ја вљу је да ће чи та
лац би ти у при ли ци да про пра ти

...јед ну спе ци фич ну, мо гли би смо ре ћи, са свим услов но, су ма тра
истич ку ли ни ју на сле ђа и раз во ја срп ске по е зи је до да нас. Због то га је и 
на слов књи ге „Чист об лик ек ста зе” у зна чењ ској са гла сно сти са књи гом 
„На сле ђе су ма тра и зма” у ко јој смо ана ли зо ва ли од ре ђе не фе но ме не срп
ског пе сни штва кра ја про шло га ве ка. Су ма тра и зам, као по ет скофи ло
зоф ски по глед на свет Ми ло ша Цр њан ског под ра зу ме ва но ве фор ме, но ви 
дух и но ву осе ћај ност ко ји се сим бо лич ки јед на че са по зна тим ци та том 
из ау то ро вог есе ја „Об ја шње ње Су ма тре”. Пе сни ци чи ја се де ла ов де ту
ма че, од ро ман ти ча ра и Ди са до са вре ме них пе сни ка, обе ле же ни су не са мо 
но вим пе снич ким је зи ком и прак сом, већ и ду би ном они рич ког и ни хи
ли стич ког епо хал ног ис ку ства, сна, ви зи је и ха лу ци на ци је, кри тич ким и 
про роч ким го во ром, хи пе ре ро ти зо ва ним то по си ма, по тра гом за иден ти
те том, флу ид но шћу су бјек та, са свим на тра гу ау то по е тич ких про ми шља ња 
и по е ти ке као не по сред ног пред ме та пе ва ња.

Кон текст по зна тог ци та та из „Об ја шње ња Су ма тре” гла си ова ко:

Без ба нал них че тво ро ку та и до бо шар ске му зи ке до са да шње ме три
ке, да је мо чист об лик ек ста зе. Не по сред но! По ку ша ва мо да из ра зи мо 




