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ЈЕЛЕНАМАРИЋЕВИЋБАЛАЋ

CON VER SA ZI O NI SUL LA BEL LEZ ZA: 
МАЖАНАБОГУМИЛАКЈЕЛАР–САПФО– 

АНИЦАСАВИЋРЕБАЦ

САЖЕТАК:Настанакесејаинициранјечитањемсрпског
издањакњигеизабранихпесамасавременепољскепесникињеМа
жанеБогумилеКјелар(рођ.1963).Рецепцијаједнимделомзависи
одтогакакосепреведенапоезијауклапаутокове,уовомслучају
српскекњижевности,исачимможедасесамери.Поезијапољске
песникињеумногомекореспондирасапоезијомАницеСавићРе
бац(1892–1953).Линијапоређењауспостављенајепримеримаиз
Сапфинелирике.

КЉУЧНЕРЕЧИ:лепота,бол,насиље,природа,култура

БисеркаРајчићпредставилајесрпскимчитаоцимадосадашњи
песничкиопусМажанеБогумилеКјелар,којичинишестпеснич
кихкњига:Sac ra con ver sa zi o ne (1992),Ma te ria pri ma (1999),Умбра
(2002),Монодија(2006),Salt Mo nody (пољсконемачкоиздање,
2006)иПловидбе(2018).Поговорсугестивногнаслова„Мажана
Кјеларилипобећиодјезикапретходнезбирке”откриванамдасе
„свакањенаследећазбиркатематскиијезичкиразликујеодпрет
ходне.Порединтересовањазакњижевност,филозофију,музику,
ликовнууметност,МажанаКјеларсевеомаинтересујезабиологи
ју,физику,глациологију,геоморфологију,космологију”.1Бисерка
Рајчићопределиласедапреводсвихдосадашњихзбиркиименује
насловомпрвепесникињинекњиге,итосеуконтекстунаслова
њеногпоговоранечинипроизвољним.

1 МажанаБогумилаКјелар,Sac ra con ve sa zi o ne,изборипреводсапољског
БисеркаРајчић,Кућапоезије,БањаЛука2020,156.
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Sac ra con ver sa zi o ne(светиразговор)јетерминизисторије
уметности,којимсеподразумева„темаБогородицеокруженесве
титељима,понекадианђелима[...]штоуказујенатодасликане
причапричу,већнамомогућуједазавиримоунебескидворпун
достојанственихиотменихдворана”.2Свецинасликамауглавном
једвагледајуједниудруге,штоимплицирадасемеђусобнакому
никацијаодвијанадуховном,анематеријалномнивоу.То,такође,
значидајесликаогледаломистичног,анестварногместа,адаје
планистинскекомуникацијеилиразговоранаизгледневидљив,
алинијенесазнатљив.Тименамјеауторкапоговораипреводапо
нудилаједнумогућувизурузасагледавањепоезијепољскепесни
киње.Њенихшестпесничкихкњигаделујупосверазличито,каода
бежи„одјезикапретходнезбирке”иликаодакњигескрећупоглед
једнаоддруге,наликнасвецеураноренесанснимпредставама
sac ra con ver sa zi o ne.То,међутим,незначидамеђусобнонекоре
спондирајувећдасетакомуникацијамеђукњигамаодвијауми
стичномпростору,билодасерадиопросторупесникињинеили
читалачкеимагинације,тедуховнеспознаје.Овакваперспектива
мождасеможеприменитиинаинтересовањаМажанеБогумиле
Кјелар,будућидаиспрваделујекакокњижевност,филозофија,
музикаисликарствонисуусмерененабиологију,физику,глацио
логију,геоморфологијуисл.,алитонезначидаизмеђухумани
стичкихиприроднихнаукаиуметностинепостојиsac ra con versa
zi o ne.Једанодспацијумаукојимасеодвијањиховсветиразговор
јестепросторБогумилиногпесништва.

Управооваквавизура,додатносеусложњаватихимдијало
гомизмеђуеолскепесникињеСапфо(7.векпреновеере)иМа
жанеКјелар,којунеретконазивајууправо„пољскомСапфо”.У
фрагменту„1”античкапоетесаје„интрапоетска’Сапфо’,наводи
снагомсвоггласабогињуљубавидапрођекрозмеђусвет,какоби
дошлакњој,превалившипутодОлимпаипрошавшикроз’етар’”.3
Ипољскапесникињаствараинтрапоетскилирскисубјект,који
нас,„водинаострвобезименогострва”ичијипогледдопире„испод
површинапосматранихслика”.4Местосусретадвејупесникиња
јестенекимистичнипростор,докогаседопирепроласкомкроз

2 Дејвис,Дени,Хофрихтер,Џејкобс,Робертс,Сајмон,Јансоноваисто
ријауметности.Западнатрадиција,прев.ОлгаШкарићиСенаКуленовић,
МоноиМањана,Београд2008,529–530.

3 ЈеленаПилиповић,Калепоти.ЕротолошкочитањеСапфинепоезије,
Академскакњига,НовиСад2016,198.

4 Према:EmiliaGałczyńska,„MarzannaBogumiłaKielar”,Pol ska po e zja 
współczesna.Przewodnikencyklopedyczny:http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/
encyklopedia/marzannabogumilakielar/
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међусветиетарилисамууметност.Отудајеипристајањечита
лацанапутовепоезије,отварањемогућностидасеокушатајна
спознајелепоте.

Запољскупесникињусматраседајестремила„стварањусен
зуалнихиинтелектуалнихканоналепоте,откривањуфилозофских
темељаспознајеиегзистенцијалнихитеолошкихпремисакојесу
неопходнезадетаљноопажање”.5Сапфинокреирањеконцепта
лепотетемељилосена„сложеномпреплетууживањаипатње”.
Метонимијскиназивајућилирукорњачом,Сапфојеаутопоетички
сугерисаласвојесхватањелирике,којабитребалодаусебеинте
гришелепотупроистеклуизбола:„Лепоталирскепесмесвојуизу
зетностдугујепримордијалномнасиљунадневинимбићем[...]
врхунскалепотапесмесвојуизузетностдугујеразарањузаштит
ничкеопне”.6

КодМажанеБогумилеКјеларупроблемдосезањалепотеуме
шалисусенесамопатњаисмртвећиодсуствочовека.Упреглед
номенциклопедијскомчланкуЕмилијеГалчињскекаоважнатема
поезијенаводисеквинтесенцијанетакнуте,дивљедушесвета,затим
дачовекнијенајважнијиидасепојављујеинестајекаодасеслу
чајноупетљаоумакрокосмосприроде,тедајеБогумилинапоезија
кристална,асветоноштоелементидозвољавају.7Тоњенупоези
јуодвајаодантропоцентричности,међутим,стварапотенцијални
осећајусамљеностииносталгијеучитаоцу;можданаликнаонај
окојемговореастронаутикадапосматрајуЗемљуизкосмоса.Они,
наиме,уживајуулепотипогледа,алиосећајучежњузамагнети
змомЗемљеиприсуствомосталихљуди.

УједномодСапфинихантологијскиходломакаимамотри
упечатљивастиха,којабиадекватномогладапредставењенкон
цептлепоте:„Мојесрцејекаозумбул,којиупланини/изгазе
ногамапастири,/пазгаженлежииупурпурукрвари”.8Овапеснич
касликаотварасенавишенивоа.Најпре,„спојфлоралногифеми
ниногуводиСапфинечитаоцеупросторпромишљањалепоте”9,
док„хесиодовскоммотиву’гњечењаГеје/земље’кодеолскепо
етесеодговаралабислика’гажењазумбула’:агресивномењање
природенијеодликаонихкојису’бићакултуре’,већ,напротив,

5 MariuszKalandyk,„MarzannaBogumiłaKielar–chłodnenawigacje”,Nowy 
NapisCoTydzień,nr.5,2019:https://nowynapis.eu/tygodnik/nr5/artykul/marzanna
bogumilakielarchlodnenawigacje

6 Ј.Пилиповић,Калепоти,26–27.
7 Е.Gałczyńska,„MarzannaBogumiłaKielar”:http://przewodnikpoetycki.

amu.edu.pl/encyklopedia/marzannabogumilakielar/
8 Антологијасветскогпесништва1,прир.НиколаСтрајнић,Бистрица

–Филозофскифакултет,НовиСад2007,89.
9 Ј.Пилиповић,Калепоти,33.
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онихкојисуосталиванње:пастири,онинеуки”.10Присутнајечак
ислутњажудњезасмрћу,којабисеостварилакаолепотасмрти,
штосеогледауцветоликомсрцулирскогсубјектакојекрвари,па
тако,дакле,„сликасветасенипризивасвојомрасцветалошћу”.11

КодМажанеБогумилеКјеларимамопарадигматичанпример
дводелноконципиранепесме„Убашти,боса”.Упрвојстрофисе
лирскисубјектколебаинајпреопредељуједапоштедимрава,мада
убрзопостајесведоккакосетајмравпридружујеосталиммрави
макоји„управоубијајунекогинсекта”.12Упризорудругестрофе
имамосликукојасезначајноослањанасапфијскупарадигмупо
сматрањаствари:„Поредусијаногкамења,упљускусунца,тешких
плодова/јединовидишпродорнооко,/слепоокопесника:/само
онајпрождрљивицветслепимгрчкимименом//thanatos/,како
сеотвараизатвара./Инеможештодасхватишнитипровериш
набилокојижив/начин.Оноштоћетиједномзаувекбитидато;
/такорећицрно,слатке/откинутевишњекрваренамомдлану”.13
Кодпољскепесникињетанатосјестецветолик,алипопутбиљке
месождерке,асликазгаженогзумбуланаземљианалогнајеотки
нутимвишњаманадлану.Доккодеолскепесникињенасиљенад
цветомдолазиизсветалишеногкултуре,упесми„Убашти,боса”
вишњеоткидапесникињакаорепрезенттогсветакултуре.Њен
чинсагледавасекаоделикатан,јеруколикоаналогијуизвршимо
докраја,мадасеупесмиексплицитноненазначава,уоткинутим
вишњаматребадасагледамопесникињино„откинутосрце”.Она
намгапружанадлану,сугестивнореферишућиинаБодлерово
Мојесрценадлану(Mon Co e ur mis à nu),тј.проблемнасладенад
учињенимзлом.АнасиљенијекаокодСапфеинициранонекул
туром,већпризортаквенасладеилиспецифичнелепотеможепо
нудитиуметничкоделокаоједнаодманифестацијакултуре.

КодСапфејесрцезумбулпесникињесупротстављеночину
пастира,патакоусрцузумбулутребапрепознатисинегдохукул
туре.Оназаантичкупесникињуотудазначиосећајност,емпати
сањеипрожимањесасветомприроде.Чинкултурејепрепознати
несамолепотузумбулавећиболакојијепретрпеоикојипроизи
лазиизсликењеговепатњеисмрти.Токоначноуоквиреразми
шљањаолепотиуводиипастире,јер„оночимесезапоседалепота
можеисамопостатилепо”14инатајначинсеионикојинепри
падајукултурипреводеуњу.МажанаБогумилаКјелардоводиу

10 Исто,36.
11 Исто,52.
12 М.БогумилаКјелар,Sac ra con ver sa zi o ne,18.
13 Исто.
14 Ј.Пилиповић,Калепоти,180.
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питањекултурусхваћенунаовакавначин.Њенапесмапровоцира
наразмишљањеирасправуокултурикојапроизилазиизнасиља,
алитонасиљечинисамуметникнебилиотелотвориолепоту
којојстреми.Дакле,насиљевршикултуранебилиоствариласвој
концепт,идејуилициљ,аненекултуракојапростонема(са)осе
ћајзалепоизатонеможедагапоштеди.

Српскапесникиња,филозофкиња,хеленистаипреводилац,
АницаСавићРебац(1892–1953)укњизиВечеринамору(1929)
успостављапарадигмупевања,којаједнимважнимделомрачуна
сапоетикомСапфиногпесништва.Упесми„Сафијскаода”песни
кињиносрцепоистовећенојесаСапфиним„усамљенимогњиштем”,
где„уогњенојтузикрварек’оранецветовијесењи;/Згаженидани
настазипрошлостиболнотицветајуснова/усусрет”.15Промена
уодносунаантичкифрагментјестеутомештонијевишесрцепо
истовећеносазумбуломвећсуцветовикојикрвареупесникињином
огњеномсрцуизједначениса„згаженимданима”,тј.прошлошћу.
ЦелаодасажиманекеоднајважнијихначелаСапфиногпесништва,
каоштосуватраиусамљеност.ПлутархизХеронејеговориоједа
Сапфо„изговараречисапламеномизмешанеипесмамаразот
криваужаренуврелинусвогасрца”16,док„фрагмент168бговори
ониктејскојсамоћикојајеплоддвострукогодсуствовања’дивних
бића’–онихземаљских,којихнемаупостељи,ионихнебеских,
којасузашлаизапоноћногхоризонта”.17

Дакле,даеолскапесникињанијенастаниласрцесрпскепе
сникињекаоштојеАфродитаиспунилаСапфу18,небињеносрце
посталоогњиштеукојемтугапочињедагори,аранекрваре.Сапфо
је„дивнобиће”којеиспуњавасамоћулирскогсубјектаиогањкојим
испуњавасрце,отудајепрочишћујућиликатарзичан,па„згаже
нидани”вишенисусамоболнивећилепи.НатајначинјеАница
СавићРебацимплицираладајезањучинкултуреуспрезисамо
гућношћуданемилапрошлостипакможееманиратилепоту.

ИкодМажанеБогумилеКјеларимамозанимљивпримерне
насловљенепесмекојаелиптичношћуналикујенахаику,алиноси
сапфијскупатину:„такосиблизу,гранотрњине;глатка/каокожа
младејабуке/уменијетишина:непеваптица//већсамоватра”.19

15 АницаСавићРебац,Поезијаимањипесничкипреводи,прир.Даринка
Зличић,КњижевназаједницаНовогСада,НовиСад1987,87.

16 Ј.Пилиповић,Калепоти,11.
17 Исто,67.
18 Радисео„ХимниАфродити”,гдеутугомијадомиспуњеноСапфино

срцедолазиАфродита:„Шаротрона,бесмртнаАфродито,/вештакћериДивова,
молимтисе,/недајдаодтугеијада,госпо,/срцемипуца!//Негодођиакоси
кадаипре/издалекамолитвемојечула”.Антологијасветскогпесништва1,85.

19 М.БогумилаКјелар,Sac ra con ver sa zo ne,27.
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Целоњенобићеиспуњенојеватромиватраизњепевасвојом
тишином.Истакнутупоследњемстихуиузавршниципесме,као
поента,мотивватречиниседајеметонимијазасамуСапфо,чије
суречи„спламомизмешане”,пасетакоможеговоритиотомеда
јепољскапесникињапризвалаусебееолскупесникињу,каошто
јеСапфопризвалаАфродиту,асрпскапесникињањуусвојесрце.

МотивјабукечиниседауистуравандоводииСапфинфраг
ментодевојци:„Слаткајеруменајабукаонанагранивисокој,/
највишој,наврхвршке;заборавилијеузбратиљуди./Не,незабо
равишејеузбратидивну–/досећијенисумогли!”20Ватракојаје
испунилапесникињуиизњепевајестедоказдајејабукаизСап
финепесмедосегнута.Упрвимстиховимаонајеблизу,песникиња
јеслутиипривиђајојсекрозшароликесликемодроплаветрњине,
азатимижућкастоцрвенозеленејабуке,учемусемогунаслутити
обрисииАфродитеиСапфо:„’блиставумногобоја’,’онајкојисе
преливаушаренилубоја’,утапасеумозаичкиописАфродите[...]
’преливањемногихбоја’моглабибитиисвојеврснаметафоричка
дефиниција’сапфијскогсопства’и’сапфијскоггласа’”.21

УБогумилинојпесми„Лист”експлицитнијесеговорио„про
менљивојкошуљицибоја”22,патакопоузданијеможемоговорити
офлоралнимманифестацијамаАфродитеиСапфо.КодАнице
СавићРебацпак„преливањемногихбоја”повезанојеса„лепотама
борејским”,леденицимаи„евритмијомбојâ”23,штојеприближава
поетиципољскепесникиње,будућидaонапеваолепотамародног
Балтикаисевернихкрајева:„Каснопролећнимразоштетиојена
бубрелепупољке,/начеозаметкевоћананискимјабукама,/нажбу
њуцрвенеижутерибизле”(„Мајскимразеви”)24;„већнассаоне
страненеограђујеништа//чакнимаглеизнадБалтикаизимске
плаже/којесууклонилеграницемеђустихијама,ујутру,идиме
сесада/високо”(„Обала”).25СрпскапесникињајеВечеринамору
једнимделомзамислилакаопутовањесопственедуше,којасекре
ћеод„Маљорке,ТенерифаиАсорија”допрогонствау„леднојНор
вешкој”иврхунацсвојеспознаједостижеупесми„Зимњаноћ”.
Међутим,маколикоуморна„одјесениизима”,онауспевадаспо
зналепоту„ноћипоснегуодзвездаиодкристала,/Величанствена
–зракјечистибезмаглетешке,/Брегови,краљевигорди,сбојом

20 Антологијасветскогпесништва1,90.
21 Ј.Пилиповић,Калепоти,27–29.
22 М.БогумилаКјелар,Sac ra con ver sa zo ne,12.
23 А.С.Ребац,Поезијаимањипесничкипреводи,45,47,112.
24 М.БогумилаКјелар,Sac ra con ver sa zo ne,135.
25 Исто,43.
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одбледаопала,/Сјају[...]Лепотеборејскепунјеснегкрвав,вода
смрзнута”.26

Лишенаватре,АфродитеиСапфо,тј.мораитоплогМедите
рана,песникињинадушаспознајелед,хладноћуимаглу,али,
самимтимштојеуњеномсрцуборавилаеолскапесникиња,она
усевернимпределимаипакдоживљава„величанственост”.Ти
пределисуМажаниБогумилиКјелардомовинаи,посебнозбирка
Пловидбе,има„густинубазалтасевернихземаљакојесуутисну
теупесникињудушу”.27Дакле,заразликуодсрпскепесникиње,
којојсусевернипејзажитекједноодместадокојихједоспела
њенадуша,пољскапесникињаносиихудушиисрцу:„Изсрца,
изњеговогзидапокривеногснегом,садасестропоштавајулавине
прашине./Иусамљеностјекаостаротектонскојезеро,садном/
пунимдубокихбразготина,тополина,муљевитихровова”.28

Обепесникињепишумедитативнупоезијуизкојепрогова
рајунесамоњиховенежнедушеивисокнивоопажајнесвести
већдоносетанануистинуочовеку,„слушајућиминерале”иства
рајућисликекојепосредујуо„крхкостисвегаизамагљивањагра
ницаизмеђуљудииживотиња,животињаиприроде,прожимања
свихелемената”.КакотоефектнопотцртаваАлисКетринКарлс,
читаоциимајумогућностдастекнуувиду„мистеријустварииз
међудезинтеграцијеиуједињења”.29ЗаАницуСавићРебацморе
представљаводу,којамамињенудушунапловидбу,док,кадаје
речоМажаниБогумилиКјелар,критичарипишуозначајувелике
чистеводеипоистовећивањулирскогсубјектасајезером,каоо
архимицкијевичевскоммотиву.30

Орфичкизаветнизаписи,такозвани„златнилистићи”,нађени
угробовима[...]откривајукомплементарнусликуводеукојојсе
оваплоћујесећање.Мнемосине,„Памћење”,имејеоностраногјезе
раиизворакојиизњегаистиче,чијимгутљајемсесенпокојника
[...]можесетитисвојепредегзистенцијалнеприроде,којанијеземаљ
скавећнебеска.31

26 A.СавићРебац,Поезијаимањипесничкипреводи,116.
27 AliceCatherinCarls,„Présentationdel’oeuvredeMarzannaBogumila

Kielar”,Poésie & Mon des poéti qu es,4.6.2019:https://www.recoursaupoeme.fr/
marzannabogumilakielar/

28 М.БогумилаКјелар,Sac ra con ver sa zo ne,99.
29 Цитираниделовиизпретходнеиовереченице,наведенисупрема:А.

Carls,„Présentationdel’oeuvredeMarzannaBogumilaKielar”.
30 Уп.М.Kalandyk,„MarzannaBogumiłaKielar–chłodnenawigacje”:

https://nowynapis.eu/tygodnik/nr5/artykul/marzannabogumilakielarchlodne
nawigacje

31 Ј.Пилиповић,Калепоти,56.
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Можда,натомтрагу,имореијезеропостајуимагинативни
подстицајдаседопредопредегзистенцијалнихспознајаиутиска
дапољскапесникиња„медитираопочецимасвета”ивраћасе
„предкамбријскомдобу”,пајетако„садашњостлишенасвегашто
нијеуспомена”.32

СтичесеутисакдасупесникињепловилеипилеизМнемо
сине,тедаречињиховихпесамакодирајуистинуиначинкакоо
томесведочити.ПопутјабукеизСапфиногфрагмента,којајена
врхудрветаинеможеседосегнути,алисеможевидетииоњој
семожеиспеватипесма,АницаСавићРебациМажанаБогумила
Кјеларговореосвојимпримордијалнимвизијамауправокрозовај
мотив.Кодсрпскепесникињејабукајесигнумбескраја:„Јабуко
златнаизсунчевакрила,/Спуштенауструјеатлантскогасјаја,/
Земљепоследњиопроштајсеслива/Натебисапрвимпоздравом
бескраја”(„Тенерифа”)33;„Игранејабукауцвету,свимиотвараху
чуднебескраје”(„Априлскојутро”).34

„ПољскаСапфо”песмом„Јабука”дајесложенусликусмрти
љубави:„подижемвоћку,плесњиваје;нехотицедотичем/чисту
странућутње,смрти./Поредстопалаизгужванчаршавтраве,
тежакодросе/јеротвараноћаусобицинаспрату,/послеповрат
ка/усамљеност:бучнептицекојекруже,истеране/сасвогсвако
дневногместа;/пропадаш,пролазиш(љубави)исатобомоно/
беззначењаштојошувекбудинежност/(малиожиљакнапалцу,
наочаресрожнатимоквиром),/безтрага,савршено”.35Сâмапесма
јеспознајакојадолазисонестранејабукекојасејошнијепоква
рилаиомогућуједасеспознаи„доброизло”једнељубавиу
умирању.Онаћенестатибезтрагаисавршенозатоштоједини
траговикојиостајујесумалиожиљакнателу,алинеинадуши,
инаочаре.Њиховрожнатиоквирмождаупућујенавратаснаса
чињенаодрога,којакодХомерапредстављајувратаистине.36Оно
штонаочаресарожнатимоквиромпредстављајујестеистинакоја
седобровидиитокадасекрозњихпогледаусрце.УМицкјевиче
војпесми„Романтика”тематизујесе„проматрањесрца”,алибез
наочара,јер„чувствоивјерајачезборемени,/Негмудрогстакло

32 А.С.Carls,„Présentationdel’oeuvredeMarzannaBogumilaKielar”:https:
//www.recoursaupoeme.fr/marzannabogumilakielar/

33 А.С.Ребац,Поезијаимањипесничкипреводи,101.
34 Исто,103.
35 М.БогумилаКјелар,Sac ra con ver sa zi o ne,20.
36 „Двојасувратакрозкојаништавниизлазеснови:/једнасуодрогова,

адругаодслоновекости./Којидођукрозвратаодрезанеслоновекости,/тосу
варљивисновиилажнедоносеречи,/којинаонаглаткаизилазерожанаврата,
/истинујављајуони,кадсмртниквидиихкоји”(Одисеја,19.певање).Премаи
детаљнијеотомеу:Ј.Пилиповић,Калепоти,65.
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иоко”.37Суптилносеослањајућинаовупесму,Богумиласведочи
ојасномиистинитомпогледукојим„проматра”сопственосрце
иувиђадајељубавпрошла.

*

Наовајначинпредстављенајеједнамогућакомпарацијаиз
међупоезијеАницеСавићРебациМажанеБогумилеКјелар,у
огледалупоезијеифрагменатаеолскепесникињеСапфо.Српска
ипољскапесникињанисусемоглепознаватиимеђусобночитати,
алисузасигурнообебилепосвећенеСапфинимстиховима.То
искуствоомогућилоимједакреирајуизразитоиндивидуалнеи
упечатљивепоетикеупокушајимаистраживањадуше,духовно
сти,љубави,смртииконцепаталепоте.

Најпосле,акотипкомпарацијесагледамокаосликуренесан
снепредставеsac ra con ver sa zi o ne,Сапфоињеналирикамоглеби
дафункционишукаоБогородицасаДететомококојесунасликане
АницаСавићРебациМажанаБогумилаКјелар,какогледајусвака
усмерусвогпевања,незнајућиједназадругу,алитонезначида
њиховепесмемеђусобнонекореспондирају,мистичносеобело
дањујућикаоcon ver sa zi o ni sul la bel lez za.
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