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ВЛА ТИ ТРА ВЕ (1855)
[Предговор]1

Аме ри ка не од ба цу је про шлост ни ти оно што је она про из ве ла по сво јим об ли ци-
ма или сред дру гих по ли тич ких уве ре ња ни ти иде ју о ка ста ма ни ти ста ре ре ли ги је... 
при хва та ту лек ци ју с ми ром... ни је та ко не стр пљи ва као што се прет по ста вља да се 
учма лост и да ље ле пи за ми шље ња и по на ша ње и књи жев ност док је жи вот ко ји је 
слу жио ње ним по тре ба ма пре шао у но ви жи вот но вих об ли ка... уви ђа да се леш по-
ла ко из но си из тр пе за ри је и спа ва ће со бе ку ће... уви ђа да он ма ло по че ка на вра ти ма... 
да је био нај при клад ни ји за сво је вре ме... да је ње го во де ла ње на сле дио креп ки и ле пи 
на след ник ко ји се при бли жа ва... и да ће он би ти нај при клад ни ји за сво је вре ме.2

Oд свих на ци ја у свим до би ма на пла не ти Аме ри кан ци има ју ве ро ват но нај пот пу-
ни ју по ет ску при ро ду. Са ме Сје ди ње не Др жа ве су у су шти ни нај ве ћа пе сма. У исто ри-
ји пла не те до овог тре нут ка оно нај ве ће и нај ви ше ус ко ме ша но чи ни се пи то мим и 
по слу шним пре ма њи хо вој ши рој ве ли чи ни и ус ко ме ша но сти. Ов де је нај зад не што 
од чо ве ко вих де ла што од го ва ра рас про стра ње ним де ли ма да на и но ћи. Ов де ни је 
тек јед на на ци ја већ на ци ја ко ја вр ви од на цијâ. Ов де је де ла ње осло бо ђе но ве за увек 
сле по за по је ди но сти и де та ље ко је се ве ли чан стве но кре ће у ве ли ким ма са ма. Ов де 
је го сто љу би вост ко ја за у век ука зу је на хе ро је... Ов де су гру би ја ни и они ко ји пр ко се 
и про стран ство и крш и ле жер ност ко ју ду ша во ли. Ов де се из вед ба ко ја пре зи ре три-
ви јал но ко јој не ма рав не по огром ној од ва жно сти ње них ма са и гру па и при ти ску 
ње не пер спек ти ве ши ри сво јим не спу та ним да хом ко ји глат ко те че и из ли ва сво ју 
оби ла ту и див ну екс тра ва гант ност. Ви ди се да она за и ста по се ду је бо гат ства ле та и 
зи ме и да ни ка да не мо ра да про пад не све док ку ку руз ра сте из зе мље или воћ ња ци 
да ју ја бу ке или за ли ви има ју ри бе или му шкар ци до би ја ју де цу са же на ма.

Дру ге др жа ве се по ка зу ју кроз сво је пред став ни ке... али ге ниј Сје ди ње них Др жа ва 
ни је нај бо љи ни ти нај ве ћи у ње ној из вр шној вла сти или за ко но дав ству, ни ти у ње ним 
ам ба са до ри ма ни пи сци ма ни ко ле џи ма ни цр ква ма ни са ло ни ма, ни је чак ни у но ви-
на ма ни ти про на ла за чи ма... већ је увек нај ви ше у обич ним љу ди ма. Њи хо во по на ша ње 

1 Про зни текст на по чет ку Вла ти тра ве из 1855. ни је био на сло вљен, те је озна ка „Пред го вор“ за 
овај по ет ски увод при до да та на кнад но у ка сни јим ре и зда њи ма пр вог из да ња. „Пред го вор“ из 
1855. се у овом об ли ку ни је по ја вио ни у јед ном ка сни јем Вит ма но вом из да њу збир ке Вла ти тра-
ве, али је пе сник по је ди не ре ди го ва не де ло ве укљу чио у сво ја са бра на про зна де ла и по је ди не 
пе сме (ме ђу ко ји ма је, на при мер, “By Blue On ta rio Sho re”). (Прим. прев.)
2 У пре во ду је углав ном за др жа на ори ги нал на ин тер пунк ци ја на ме сти ма ко ја се чи не ка рак те ри-
стич ним (зна ци пре ки да у ви ду нај че шће 4, али по не где и 2, 3, 5 и ви ше тач ки, од су ство за ре за у 
на бра ја њу, од сту па ња код упо тре бе ве ли ког сло ва и сл.). (Прим. прев.)
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го вор оде ћа при ја тељ ства – све жи на и искре ност њи хо ве фи зи о но ми је – сли ко ви та 
опу ште ност њи хо вог др жа ња... њи хо ва бе смрт на при вр же ност сло бо ди – њи хо ва 
авер зи ја пре ма све му што је не до лич но или сла бо или злоб но – истин ско при зна ва ње 
гра ђа на јед не др жа ве од стра не гра ђа на свих дру гих др жа ва – раз ја ре ност њи хо ве 
про бу ђе не срџ бе – њи хо ва зна ти же ља и по здра вља ње но ви на – њи хо во са мо по што-
ва ње и див на са о се ћај ност – њи хо ва осе тљи вост на увре ду – др жа ње ко је има ју као 
осо бе ко је ни ка да ни су спо зна ле ка кав је осе ћај ста ја ти у при су ству над ре ђе них – теч-
ност њи хо вог го во ра – њи хо во ужи ва ње у му зи ци, си гу ран симп том људ ске не жно сти 
и уро ђе не еле ган ци је ду ше... њи хо ва до бра на рав и ве ли ко ду шност – огро ман зна чај 
њи хо вих из бо ра – Пред сед ник ко ји ски да ше шир њи ма а не они ње му – ово је та ко ђе 
не ри мо ва на по е зи ја. Она че ка џи нов ски и ве ли ко ду шни трет ман ко ји је ње вре дан. 

Про стра ност при ро де на ци је би ла би мон стру о зна без од го ва ра ју ће про стра но сти 
и ве ли ко ду шно сти ду ха др жа вља на. Ни при ро да ни др жа ве пре пу не љу ди ни ули це 
и па ро бро ди ни успе шно по сло ва ње ни фар ме ни ка пи тал ни уче ност мо жда ни су до-
вољ ни за иде ал чо ве ка... ни ти до вољ ни за пе сни ка. Ни успо ме не мо жда ни су до вољ не. 
Жи ва на ци ја увек мо же да оста ви ду бок траг и да до би је нај бо љу власт нај јеф ти ни је... 
на и ме из сво је соп стве не ду ше. То је збир уно сних упо тре ба по је ди на ца или др жа ва 
и тре нут ног де ла ња и рас ко ши и пе снич ких те ма. – Као да је нео п ход но ка ска ти уна зад 
ге не ра ци ју за ге не ра ци јом по ис точ ним за пи си ма! Као да ле по та и све тост очи глед ног 
мо ра ју да се на ђу иза ле по те и све то сти мит ског! Као да љу ди не оста вља ју свој траг 
у свим до би ма! Као да је отва ра ње за пад ног кон ти нен та пу тем от кри ћа и оно што се 
од та да до га ђа у Се вер ној и Ју жној Аме ри ци ма ње од ма лог по зо ри шта ан ти ке или 
бес циљ ног ме се ча ре ња сред њег ве ка! По нос Сје ди ње них Др жа ва на пу шта бо гат ство 
и пре фи ње ност гра до ва и све при хо де од тр го ви не и по љо при вре де и сву ши ри ну 
ге о гра фи је или при ка зе спољ них по бе да да би ужи вао у пра вим љу ди ма или јед ном 
пра вом чо ве ку не по бе ди вом и јед но став ном.

Аме рич ки пе сни ци тре ба да об у хва те ста ро и но во јер Аме ри ка је ра са расâ. Њи хов 
бард тре ба да бу де сра зме ран на ро ду. Ње му оста ли кон ти нен ти при сти жу као при ло-
зи... он их при ма ра ди њих и ра ди се бе. Ње гов дух од го ва ра ду ху ње го ве зе мље... он 
оте ло вљу је ње ну ге о гра фи ју и при ро ду и ре ке и је зе ра. Ми си си пи са го ди шњим по-
пла ва ма и про мен љи вим стр мим ка на ли ма, Ми су ри и Ко лум би ја и Оха јо и Сент Ло ренс 
са во до па ди ма и пре ле пи му жев ни Хад сон, не ули ва ју се та мо где се ис тро ше ви ше 
не го што се ули ва ју у ње га. Пла во про стран ство из над коп не ног мо ра Вир џи ни је и 
Ме ри лен да и мо ра крај оба ла Ма са чу сет са и Меј на и за ли ва Мен хет на и Шам плеј на и 
Ири ја и из над Он та ри ја и Хју ро на и Ми чи ге на и Су пер и о ра и из над тек са ских и мек сич-
ких и фло рид ских и ку бан ских морâ и из над морâ код оба ла Ка ли фор ни је и Оре го на, 
не од го ва ра пла вом про стран ству во де ис под ви ше не го што про стран ства из над и 
ис под од го ва ра ју ње му. Ка да се ду гач ка оба ла Атлан ти ка пру жа да ље и ка да се оба ла 
Па ци фи ка пру жа да ље он се ла ко пру жа за јед но са њи ма ка се ве ру и ју гу. Он се про-
те же из ме ђу њих та ко ђе од ис то ка до за па да и од ра жа ва оно из ме ђу њих. На ње му се 
уз ди же чвр сто ра сти ње као про тив те жа ра сти њу бо ра и ке дра и ку ку те и хра ста и 
ро га ча и ке сте на и чем пре са и ора ха и ли пе и то по ле и ту ли пан ца и как ту са и ди вље 
ви но ве ло зе и та ма рин да и пер си мо на... и ши праж је за пле те но као у би ло ком тр шча ру 
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или мо чва ри... и шу ме по кри ве не про вид ним ле дом и ле де ни ца ма ко је ви се са гра на 
и пуц ке та ју на ве тру... и па ди не и вр хо ви пла ни на... и па шња ци при јат ни и сло бод ни као 
са ва не или ви со рав ни или пре ри је... са ја ти ма и пе сма ма и ври сци ма као од го вор они ма 
у ди вљег го лу ба и де тли ћа и аме рич ке ву ге и ли ске и плов ке и ја стре ба и ор ла-ри ба ра 
и бе лог иби са и ин диј ске ко ко шке и ма ле уша ре и во де ног фа за на и ча пље и сред њег 
рон ца и цр ног ко са и дро зда и ја стре ба ми ша ра и кон до ра и ноћ не ча пље и ор ла. Ње му 
се пре но си и мај чин и очев на след ни лик. У ње га ула зе су шти не ствар них ства ри и про-
шлих и са да шњих до га ђа ја – су шти не огром не ра зно ли ко сти тем пе ра ту ре и по љо при-
вре де и руд ни ка – пле ме на цр ве них або ри џи на – не вре ме ном ши ба ни бро до ви ко ји 
ула зе у но ве лу ке или се укот вљу ју на ка ме ни тим оба ла ма – пр ве на се о би не на се ве ру 
или ју гу – окрет ни стас и сна га – уз ви ше ни пр кос 1776. и рат и мир и пра вље ње уста ва... 
уни ја увек окру же на бле бе та ли ма и увек мир на и не са вла ди ва – не пре кид но до ла же ње 
ими гра на та – гра до ви ои ви че ни при ста ни шти ма и ве ли чан стве на ма ри на – не ис тра же-
на уну тра шњост – брв на ре и чи сти не и ди вље жи во ти ње и лов ци и тра пе ри... сло бод на 
тр го ви на – риб ња ци и лов на ки то ве и ко па ње зла та – бес крај на ин ку ба ци ја но вих 
др жа ва – са ста ја ње Кон гре са сва ког де цем бра, чла но ви ко ји рев но сно до ла зе из свих 
кли мат ских под не бља и из нај у да ље ни јих де ло ва... пле ме ни ти ка рак тер мла дих ме ха-
ни ча ра и свих сло бод них аме рич ких рад ни ка и рад ни ца... све оп шти жар и при ја тељ-
ски став и пред у зет ни штво – са вр ше на јед на кост же не са му шкар цем... ве ли ки љу бав ни 
жар – теч но кре та ње по пу ла ци је – фа бри ке и тр го вач ки жи вот и ма ши не ри ја ко ја 
ште ди рад ну сна гу – јен ки јев ска раз ме на – њу јор шки ва тро га сци и во жња до ци ља 
– жи вот на ју жњач кој план та жи – ка рак тер се ве ро и сто ка и се ве ро за па да и ју го за па да 
– роп ство и дрх та во ши ре ње ру ку да се оно за шти ти и оштро про ти вље ње ње му ко је 
ни ка да не ће пре ста ти све док оно не пре ста не или док го вор је зикâ и по кре та ње уса-
на не пре ста ну. За та кве ства ри из раз аме рич ког пе сни ка тре ба да бу де из ван ре дан 
и нов. Тре ба да бу де ин ди рек тан а не ди рек тан ни ти де скрип ти ван ни ти еп ски. Ње гов 
ква ли тет про ла зи кроз ово до мно го ве ћих ства ри. Не ка се де кла му ју до ба и ра то ви дру-
гих на ро да и не ка се њи хо ве епо хе и ка рак те ри илу стру ју и не ка то до вр ши стих. 
Не ће би ти та ко са ве ли ким псал мом ре пу бли ке. Ов де је те ма кре а тив на и има ви дик. 
Ево сти же је дан од оми ље них ка ме но ре за ца и пра ви пла но ве од луч но и зна лач ки и 
ви ди чвр сте и див не об ли ке бу дућ но сти та мо где са да не ма чвр стих об ли ка.

Од свих на цијâ Сје ди ње ним Др жа ва ма са ве на ма пу ним по ет ске ма те ри је нај ви ше 
тре ба ју пе сни ци и без сум ње има ће нај ве ће и ко ри сти ће их нај бо ље. Њи хо ви пред-
сед ни ци не ће би ти њи хов јав ни су ди ја ко ли ко ће то би ти њи хо ви пе сни ци. Од це лог 
чо ве чан ства ве ли ки пе сник је онај урав но те же ни чо век. Не у ње му већ из ван ње га 
ства ри су гро теск не или екс цен трич не или им не до ста је раз бо ри тост. Ни шта ван сво-
га ме ста ни је до бро и ни шта на сво ме ме сту ни је ло ше. Он сва ком пред ме ту или свој-
ству да је од го ва ра ју ће про пор ци је ни ви ше ни ма ње. Он је ар би тар ра зно ли ко сти и 
он је кључ. Он ујед на чу је сво је до ба и зе мљу... он обез бе ђу је оно што тре ба обез бе-
ди ти и про ве ра ва оно што тре ба про ве ри ти. Ако је ре дов но ста ње мир из ње га про-
го ва ра дух ми ра, ве лик, бо гат, ште дљив, гра де ћи огром не и гу сто на се ље не гра до ве, 
по спе шу ју ћи по љо при вре ду и умет ност и тр го ви ну – осве тљу ју ћи сту ди је о чо ве ку, 
ду ши, бе смрт но сти – фе де рал ну, др жав ну или оп штин ску власт, брак, здра вље, сло-
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бод ну тр го ви ну, пу то ва ња коп ном и мо рем... ни шта пре бли зу, ни шта пре да ле ко... зве-
зде не од ви ше уда ље не. У ра ту он је нај смр то но сни ја си ла ра та. Онај ко ње га ре гру-
ту је ре гру ту је ко њи цу и пе ша ди ју... он до но си ар ти ље риј ски парк нај бо љи ко ји је је дан 
ин же њер ика да ви део. Ако до ба по ста не учма ло и те шко он зна ка ко да га по диг не... 
он мо же да учи ни да сва ка реч ко ју из го во ри уз бур ка крв. Шта год да стаг ни ра на по-
љу оби ча ја или по слу шно сти или за ко на он ни ка да не стаг ни ра. По слу шност не вла да 
њим, он вла да њо ме. Ви со ко из ван до ма ша ја он сто ји ба ца ју ћи кон цен три са но све тло... 
он окре ће осо ви ну сво јим пр стом... он збу њу је нај бр же тр ка че док сто ји и ла ко их 
пре ти че и об у хва та. До бу ко је за стра њу је ка не вер но сти и ис пра зно сти и исме ва њу 
он одо ле ва сво јом по сто ја ном ве ром... он из но си сво ју хра ну... он ну ди слат ко чвр сто 
ме со ко је ства ра му шкар це и же не. Ње гов мо зак је нај са вр ше ни ји мо зак. Он се не рас-
пра вља... он је суд. Он су ди не као што су ди ја су ди већ као сун це ко је оба сја ва бес по-
моћ ну ствар. По што ви ди нај да ље он има нај ви ше ве ре. Ње го ве ми сли су хим не у 
сла ву ства ри. У раз го во ру о ду ши и веч но сти и Бо гу из ван рав ни јед на ке ње го вој он 
ћу ти. Он ви ди веч ност не то ли ко као игру са про ло гом и вр хун цем... он ви ди веч ност 
у му шкар ци ма и же на ма... он не ви ди му шкар це и же не као сно ве или тач ке. Ве ра је 
ан ти сеп тик ду ше... она про жи ма обич не љу де и чу ва их... они ни ка да не пре ста ју да 
ве ру ју и оче ку ју и узда ју се. По сто ји код не пи сме не осо бе та нео пи си ва све жи на и 
не све сност ко ја уни жа ва и исме ва моћ нај от ме ни јег из ра жај ног ге ни ја. Пе сник уви ђа 
са си гур но шћу да не ко ко ни је ве ли ки умет ник мо же да бу де под јед на ко свет и са вр-
шен као и нај ве ћи умет ник..... Моћ да уни шти или пре о бли ку је он сло бод но ко ри сти 
али ни ка да моћ да на пад не. Про шлост је про шлост. Ако не при ка зу је над моћ не мо де-
ле и не до ка зу је се на сва ком ко ра ку ко ји на чи ни он ни је оно што се тра жи. При су ство 
нај ве ћег пе сни ка по ко ра ва... не пре го ва ра ње ни ти бор ба ни ти би ло ка кви при пре-
мље ни по ку ша ји. Са да ка да је он ту да про шао гле дај те за њим! ни је оста ла ни трун ка 
оча ја ни ми зан тро пи је ни под му кло сти ни ис кљу чи во сти ни по сра мље но сти због 
по ре кла или бо је ни об ма њи ва ња па клом или нео п ход но шћу па кла.... и ни је дан чо век 
убу ду ће не ће би ти по ни жен због не зна ња или сла бо сти или гре ха.

Нај ве ћи пе сник те шко да зна за бе зна чај но или три ви јал но. Ако уне се свој дах у 
би ло шта што је пре то га сма тра но ма лим оно се ши ри рас ко шно шћу и жи во том уни-
вер зу ма. Он је ви дов њак... он је по се бан... он је пот пун сам по се би... дру ги су под јед-
на ко до бри као он, са мо што он то ви ди а они не. Он ни је је дан из хо ра... он се не за у-
ста вља ни пред ка квим про пи сом... он пред се да ва про пи си ма. Оно што оч ни вид 
чи ни оста ли ма он чи ни оста ли ма. Ко по зна је нео бич ну ми сте ри ју оч ног ви да? Дру га 
чу ла се ме ђу соб но по твр ђу ју, али ово је да ле ко од сва ког до ка за осим свог соп стве ног 
и прет хо ди иден ти те ти ма ду хов ног све та. Ње гов је дан је ди ни ле ти мич ни по глед исме-
ва сва ис тра жи ва ња чо ве ка и све ин стру мен те и књи ге на зе мљи и све ре зо но ва ње. 
Шта је чу де сно? шта је не ве ро ват но? шта је не мо гу ће или нео сно ва но или не ја сно? 
По што сте јед ном тек отво ри ли про стор ве ли чи не бре скви не ко шти це и при ми ли оно 
уда ље но и оно бли зу и за ла зак сун ца и до пу сти ли свим ства ри ма да уђу елек трич ном 
бр зи ном ти хо и по ре ду без збр ке и пре ту ра ња и гу жве.

Коп но и мо ре, жи во ти ње ри бе и пти це, не бе ски свод и ор би те, шу ме пла ни не 
и ре ке, ни су ма ле те ме... али на род оче ку је од пе сни ка да по ка же ви ше од ле по те и 
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до сто јан ства ко ји су увек при до да ти не мим ствар ним пред ме ти ма... оче ку ју да ука же 
на ста зу из ме ђу ствар но сти и њи хо вих ду ша. Му шкар ци и же не уо ча ва ју ле по ту са свим 
до бро.. ве ро ват но под јед на ко до бро као он. Стра стве на ис трај ност ло ва ца, др во се ча, 
ра но ра ни ла ца, уз га ји ва ча ба шта и воћ ња ка и по ља, љу бав здра вих же на пре ма му-
шком об лич ју, мо ре плов ци, ко чи ја ши, страст за све тло шћу и отво ре ним про сто ри ма, 
све је то ста ри ра зно ли ки знак не по гре ши ве пер цеп ци је ле по те и по сто ја ња по ет ског 
код љу ди на отво ре ном. Њи ма ни ка да пе сни ци не мо гу по мо ћи да опа жа ју... не ки ма 
мо жда, али њи ма ни ка да. По ет ски ква ли тет ни је по стро јен у ри му или ујед на че ност 
или ап стракт на обра ћа ња ства ри ма ни ти је у ме лан хо лич ним жал ба ма или до брим 
про пи си ма, већ је он жи вот ових ства ри и мно го че га дру гог и он је у ду ши. До бит од 
ри ме је то што она ба ца се ме за сла ђу и рас ко шни ју ри му, а од ујед на че но сти то што 
се бе пре но си у соп стве не ко ре не у зе мљи шту из ван ви до кру га. Ри ма и ујед на че ност 
са вр ше них пе са ма по ка зу ју сло бо дан раз вој ме трич ких за ко на и из њих пу па ју под-
јед на ко не по гре ши во и сло бод но као јо р го ва ни или ру же у гр му и по при ма ју об ли ке 
ком пакт не по пут об ликâ ке сте на и на ран џи и ди ња и кру ша ка и ши ре ми о ми рис нео-
пи пљив за фор му. Ла ко ћа из ра за и укра си нај фи ни јих пе са ма или му зи ке или бе се да 
или ре ци та ци ја ни су не за ви сни већ за ви сни. Сва ле по та до ла зи од ле пе кр ви и ле пог 
мо зга. Ако су из у зет не осо би не спо је не у му шкар цу или же ни то је до вољ но... та чи ње-
ни ца ће пре вла да ти уни вер зу мом... али ше га че ње и по зла та ста ра ми ли он го ди на 
не ће пре вла да ти. Онај ко се тру ди око укра са и ла ко ће из ра за из гу бљен је. Ово ће те 
ура ди ти: во ли те зе мљу и сун це и жи во ти ње, пре зи ри те бо гат ства, дај те ми ло сти њу 
сва ко ме ко тра жи, бра ни те глу пе и лу де, по све ти те свој при ход и рад дру ги ма, мр зи-
те ти ра не, не рас пра вљај те о Бо гу, имај те стр пље ња и ши ро ко гру до сти за љу де, не ски-
дај те ше шир ни че му по зна том ни не по зна том ни ти би ло ком чо ве ку или ве ћем бро ју 
љу ди, хо дај те сло бод но са моћ ним не шко ло ва ним љу ди ма и са мла ди ма и са мај ка ма 
по ро ди ца, чи тај те ове ли сто ве на отво ре ном сва ког го ди шњег до ба сва ке го ди не свог 
жи во та, пре и спи тај те све што су вам ре кли у шко ли или цр кви или у би ло ко јој књи зи, 
од ба ци те све што вре ђа ва шу ду шу и сâмо ва ше ме со би ће јед на ве ли ка пе сма и има-
ће нај бо га ти ју ла ко ћу из ра за не са мо у сво јим ре чи ма већ и у ти хим цр та ма уса на и 
ли ца и из ме ђу тре па ви ца очи ју и у сва ком по кре ту и згло бу ва шег те ла... Пе сник не ће 
про во ди ти сво је вре ме у не по треб ном ра ду. Он ће зна ти да је зе мља увек уна пред 
по о ра на и на ђу бре на... дру ги то мо жда не ће зна ти али он хо ће. Он ће пре ћи пра во на 
ства ра ње. Ње го во по ве ре ње овла да ће по ве ре њем све га што до дир не... и овла да ће 
свим ве за ма.

По зна ти уни вер зум има јед ног са вр ше ног љу бав ни ка и то је нај ве ћи пе сник. Он 
цр пи ве чи ту страст и рав но ду шан је спрам то га ко ја се слу чај ност де ша ва, ко ја мо гу ћа 
срећ на или не срећ на окол ност и сва ко га да на и сва ко га ча са по спе шу је сво ју сла сну 
над ни цу. Оно што оме та или сла ма дру ге је сте го ри во за ње го во за хук та ло на пре до-
ва ње ка кон так ту и љу бав ној ра до сти. Дру ге сра зме ре при ма ња за до вољ ства по ста ју 
ни шта у од но су на ње го ве сра зме ре. Са свим оним што се оче ку је од не ба или од нај-
ви шег он је у до брим од но си ма у освит зо ре или пред при зо ром зим ске шу ме или у 
при су ству де це ко ја се игра ју или са ру ком око вра та му шкар ца или же не. Ње го ва 
љу бав из над сва ке љу ба ви по се ду је опу ште ност и ши ри ну... он оста вља ме ста пред 
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со бом. Он ни је нео д лу чан ни ти сум њи чав љу бав ник... он је си гу ран... он пре зи ре пре-
ки де. Ње го во ис ку ство и оба си па ње и ус хи ће ње ни су без раз ло жни. Ни шта га не мо же 
по тре сти... пат ња и мрак то не мо гу – смрт и страх то не мо гу. За ње га су ја да ње и 
љу бо мо ра и за вист ле ше ви са хра ње ни и тру ли у зе мљи... он је гле дао док су са хра-
њи ва ни. Мо ре ни је си гур ни је у оба лу ни ти оба ла у мо ре не го што је он си гу ран у 
оства ре ње сво је љу ба ви и све са вр ше но сти и ле по те.

Оства ре ње ле по те ни је слу чај ни по го дак или про ма шај... оно је не из бе жно као 
жи вот... оно је пре ци зно и ус прав но као гра ви та ци ја. Од оч ног ви да до ла зи још је дан 
вид а од слу ха до ла зи још је дан слух а од гла са до ла зи још је дан глас ве чи то за ин те-
ре со ван за хар мо ни ју ства ри и чо ве ка. Њи ма од го ва ра ју са вр шен ства не са мо у ко-
ми те ти ма ко ји тре ба да пред ста вља ју оста ле већ и у са мим оста ли ма у под јед на кој 
ме ри. Они раз у ме ју за кон са вр шен ства у ма са ма и оби љу... да је ње гов крај за сва ко га 
по је ди нач но и да ље од тог по је ди нач ног... да је оби лан и не при стра сан... да не по сто-
ји ни ми нут све тло сти ни та ме ни ти сто па зе мље или мо ра без ње га – ни ти би ло ко ји 
пра вац на не бу ни ти би ло ка ква тр го ви на или по сао ни ти би ло ко ји ис ход до га ђа ја. 
Ово је раз лог што код пра вил ног из ра жа ва ња ле по те по сто ји пре ци зност и рав но те-
жа... је дан део не мо ра да се гу ра из над дру гог. Нај бо љи пе вач ни је онај ко ји има нај-
флек си бил ни ји и нај моћ ни ји глас... ужи так пе са ма не на ла зи се у они ма ко је има ју 
нај леп шу ме ру и по ре ђе ња и звук.

Без на по ра и ни нај ма ње не от кри ва ју ћи ка ко се то ра ди нај ве ћи пе сник до но си 
дух би ло ког или сва ког до га ђа ја и стра сти и при зо ра и љу ди не ких ви ше а не ких ма ње 
да би ути цао на ваш по је ди нач ни ка рак тер док слу ша те или чи та те. Ура ди ти ово до бро 
зна чи над ме та ти се са за ко ни ма ко ји пра те и сле де вре ме. Оно што је свр ха сва ка ко 
мо ра би ти та мо и на зна ка свр хе мо ра би ти та мо... и нај сла би ји по ка за тељ је сте по ка-
за тељ нај бо љег и он да по ста је нај ја сни ји по ка за тељ. Про шлост и са да шњост и бу дућ-
ност ни су ра ста вље не већ са ста вље не. Нај ве ћи пе сник об ли ку је до след ност оно га 
што ће би ти од оно га што је би ло и што је сте. Он из вла чи мр тве из њи хо вих ков че га 
и по но во их по ста вља на но ге... он про шло сти го во ри: Уста ни и хо дај пре да мном да 
бих мо гао да те схва тим. Он учи лек ци ју... он се по ста вља та мо где бу дућ ност по ста је 
са да шњост. Нај ве ћи пе сник не са мо да сво јим зра ци ма за си па ка рак тер и при зо ре и 
стра сти... он се ко нач но ус пи ње и до вр ша ва све... он при ка зу је вр хо ве за ко је ни ко не 
мо же ре ћи че му слу же ни ти шта је ис под... он за тре ну так бли ста на крај њој иви ци. 
Он је нај див ни ји у свом по след њем на по ла скри ве ном осме ху или мр ште њу... тим 
бле ском у тре нут ку ра стан ка онај ко ји га ви ди би ће охра брен или пре стра шен мно го 
го ди на по сле то га. Нај ве ћи пе сник не мо ра ли ше ни ти при ме њу је пра ви ла мо ра ла... 
он по зна је ду шу. Ду ша има тај не мер љи ви по нос ко ји се са сто ји из то га да се ни ка да 
не при зна би ло ка ква лек ци ја осим сво је соп стве не. Али она има са о се ћа ње не мер љи-
во ко ли ко и њен по нос и јед но урав но те жу је дру го и ни јед но се не мо же про тег ну ти 
и су ви ше да ле ко док се про те же у дру штву оног дру гог. Нај ин тим ни је тај не умет но сти 
спа ва ју са ово дво је. Нај ве ћи пе сник је ле жао при би јен из ме ђу њих дво је и они су 
кључ ни у ње го вом сти лу и ми сли ма.

Умет ност умет но сти, сла ва из ра за и сун це све тло сти сло ва је сте јед но став ност. 
Ни шта ни је бо ље од јед но став но сти... ни шта не мо же да на док на ди пре те ра ност или 
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не до ста так од ре ђе но сти. Пре но си ти на ра ста ње им пул са и про би ја ти ин те лек ту ал не 
ду би не и свим те ма ма да ва ти њи хо ве из ра зе је су мо ћи ко је ни су ни обич не ни ти вео-
ма нео бич не. Али го во ри ти у књи жев но сти са вр ше ном че сти то шћу и без бри жно шћу 
по кре та жи во ти ња и нео по зи во шћу осе ћај но сти др ве ћа у шу ма ма и тра ве по ред пу та 
бес пре кор ни је три јумф умет но сти. Ако сте по гле да ли оно га ко ји је то по сти гао по-
гле да ли сте јед ног од ве ли ка на умет ни ка свих на ци ја и вре ме на. Не ће те раз ми шља ти 
о ле ту си вог га ле ба пре ко за ли ва ни ти о од ва жном кре та њу чи сто крв ног ко ња или 
ви со ком по ви ја њу сун цо кре та на др шка ма ни ти по ја ви сун ца ко је пу ту је не бом ни ти 
по ја ви ме се ца по сле то га са има ло ве ћим за до вољ ством не го што ће те раз ми шља ти 
о ње му. Нај ве ћи пе сник има ма ње на гла шен стил и он је пре ка нал ми сли и ства ри без 
уве ћа ва ња или сма њи ва ња и сло бо дан је ка нал са мо га се бе. Он се за кли ње сво јој 
умет но сти: Ја не ћу би ти на ме тљив, у свом пи са њу не ћу има ти ни ка кву еле ган ци ју ни ти 
ефе кат ни ти ори ги нал ност ко ја ће ви си ти на пу ту из ме ђу ме не и оста лих као за ве са. 
Не ће ми ни шта ви си ти на пу ту, ни нај бо га ти је за ве се. Оно што ја го во рим, го во рим 
упра во она ко ка ко је сте. Пу сти те оно га ко ји то же ли не ка уз ди же или за па њу је или 
фа сци ни ра или те ши, ја ћу има ти свр ху ка кву има ју здра вље или то пло та или снег и исто 
та ко не ћу обра ћа ти па жњу на при мед бе. Оно што ја ис ку сим или при ка жем по ти ца ће 
од мог са ста ва а без трун ке мог са ста ва. Ви ће те ста ја ти по ред ме не и гле да ти у огле-
да ло са мном.

Ста ра цр ве на крв и не у мр ља на от ме ност ве ли ких пе сни ка би ће до ка за на њи хо вом 
не спу та но шћу. Осо ба хе рој ских од ли ка с ла ко ћом про ла зи кроз и из ла зи из ван оног 
оби ча ја или пре се да на или ау то ри те та ко ји јој не од го ва ра. Од осо би на брат ства пи са-
ца уче ња ка му зи ча ра про на ла за ча и умет ни ка ни шта ни је из вр сни је од ти хог пр ко са 
ко ји про ис ти че из но вих сло бод них фор ми. У не до стат ку пе са ма фи ло зо фи је по ли ти-
ке ме ха ни за ма на у ке по на ша ња, ве шти не умет но сти, од го ва ра ју ће до ма ће ве ли ке 
опе ре, брод ске ве шти не или би ло ко је ве шти не, за у век и за сва вре ме на нај ве ћи је 
онај ко ји до при не се нај ве ћим ори ги нал ним прак тич ним при ме ром. Нај чи сти ји из раз 
је онај ко ји не про на ла зи сфе ру вред ну се бе и ко ји је ство ри.

По ру ке ве ли ких пе сни ка сва ком му шкар цу и же ни су: При ђи те нам као јед на ки, 
Са мо он да нас мо же те раз у ме ти, Ми ни смо ни шта бо љи од вас, Оно што ми са др жи мо 
и ви са др жи те, У оно ме у че му ми ужи ва мо и ви би сте мо гли да ужи ва те. Да ли сте 
ми сли ли да мо же по сто ја ти са мо је дан Све ви шњи? Ми твр ди мо да мо же би ти не бро-
је но мно го Све ви шњих и да је дан не ис кљу чу је дру гог ни шта ви ше не го што је дан 
оч ни вид ис кљу чу је дру ги.. и твр ди мо да љу ди мо гу би ти до бри или ве ли ки са мо уз 
свест о сво јој над мо ћи у се би. Шта ми сли те да је рас кош олујâ и ко ма да ња и нај смр-
то но сни јих би та ка и бро до ло ма и нај не о бу зда ни јег бе са при род них еле ме на та и си ле 
мо ра и по кре та при ро де и те ско бе људ ских же ља и до сто јан ства и мр жње и љу ба ви? 
То је оно не што у ду ши што ка же: Бе сни, Ко ви тлај се, Ја сту пам ов де и сву да као го спо-
дар, Го спо дар гр че ва не ба и раз би ја ња мо ра, Го спо дар при ро де и стра сти и смр ти, и 
свег ужа са и свег бо ла.

Аме рич ки бар ди ће се из два ја ти по ве ли ко ду шно сти и на кло но сти и по охра бри-
ва њу кон ку ре на та.. Они ће би ти ко смос... без мо но по ла или тај но сти... ра ди да пре не су 
би ло шта би ло ко ме.. глад ни за јед на ки ма но ћу и да њу. Они не ће во ди ти ра чу на о 



77

бо гат ству и при ви ле ги ја ма... они ће би ти бо гат ство и при ви ле ги ја... они ће уо чи ти ко 
је нај бо га ти ји чо век. Нај бо га ти ји чо век је онај ко ји свим раз ме та њи ма ко је ви ди су прот-
ста вља екви ва лен те из ве ћег бо гат ства свог соп ства. Аме рич ки бард не ће опи си ва ти 
кла су љу ди ни ти је дан или два од сло је ва ин те ре са ни љу бав нај ви ше ни исти ну нај-
ви ше ни ду шу нај ви ше ни те ло нај ви ше... и не ће би ти за ис точ не др жа ве ви ше не го за 
за пад не ни ти за се вер не ви ше не го за ју жне.

Ег закт на на у ка и ње ни прак тич ни по кре ти ни су огра ни че ња за нај ве ћег пе сни ка 
већ су увек ње му охра бре ње и по др шка. Ис хо ди ште и се ћа ње су та мо... та мо су ру ке 
ко је су га пр во по ди гле и ко је га нај бо ље гр ле... та мо се он вра ћа по сле свих сво јих 
од ла за ка и до ла за ка. Мо ре пло вац и пут ник.. ана том хе ми чар астро ном ге о лог фре но-
лог спи ри ту а ли ста ма те ма ти чар исто ри чар и лек си ко граф ни су пе сни ци, али су за ко-
но дав ци за пе сни ке и њи хо ва кон струк ци ја је у осно ви струк ту ре сва ке са вр ше не 
пе сме. Без об зи ра на то шта се ја вља или шта је из го во ре но они ша љу се ме за че ћа 
то га... од њих и пре ма њи ма сто је ви дљи ви до ка зи ду ша... увек се из њи хо ве очин ске 
ма те ри је мо ра ју за че ти сна жне ра се бар да. Ако ће би ти љу ба ви и ми ра из ме ђу оца и 
си на и ако ве ли чи на си на иси ја ва из ве ли чи не оца би ће љу ба ви из ме ђу пе сни ка и 
чо ве ка до ка зи ве на у ке. У ле по ти пе са ма на ла зи се сноп и ко нач ни апла уз на у ке.

Ве ли ка је ве ра у бу ји цу зна ња и у ис тра жи ва ње ду би на свој ста ва и ства ри. Ов де 
ра се ца ње и за о кру жи ва ње ши ре ду шу пе сни ка а он је опет увек свој го спо дар. Ду би-
не су бес крај не и сто га мир не. Не ви ност и на гост се об на вља ју... ни су ни скром не ни 
не скром не. Чи та ва те о ри ја по себ ног и нат при род ног и све што је упле те но у њу или 
што се из во ди из ње од ла зи као сан. Оно што се ика да де си ло... што се де ша ва и све 
што се мо же или ће се де си ти, жи вот ни за ко ни об у хва та ју све... они су до вољ ни за 
би ло ко ји слу чај и за све слу ча је ве... ни је дан не тре ба по жу ри ва ти ни ти успо ра ва ти... 
би ло ка кав чу де сан до га ђај или осо ба не до пу сти ви су у огром ној ја сној схе ми где су 
сва ки по крет и сва ка влат тра ве и об лич ја и рас по ло же ња му шка ра ца и же на и све 
што их се ти че не из ре ци во са вр ше на чу да од ко јих се сва ко од но си на све и сва ко је 
одво је но и на свом ме сту. Та ко ђе ни је у скла ду са ствар но шћу ду ше да при зна да по-
сто ји би ло шта у по зна том уни вер зу му бо жан ски је од му шка ра ца и же на. 

Му шкар це и же не и зе мљу и све на њој јед но став но тре ба узе ти за оно што је су, а 
ис тра жи ва ње њи хо ве про шло сти и са да шњо сти и бу дућ но сти би ће не пре ки ну то и 
оба вља ће се са вр ше но искре но. На овој осно ви фи ло зо фи ја спе ку ли ше увек гле да ју ћи 
ка пе сни ку, увек узи ма ју ћи у об зир веч не те жње свих ка сре ћи ни ка да у не скла ду са 
оним што је ја сно чу ли ма и ду ши. Јер веч не те жње свих ка сре ћи чи не је ди ну тач ку 
здра во ра зум ске фи ло зо фи је. Све што под ра зу ме ва ма ње од то га..... све што је ма ње 
од за ко на све тло сти и астро ном ског по кре та... или ма ње од за ко на ко ји пра те ло по ва 
ла жо ва про ждр љив ца и пи ја ни цу кроз овај жи вот и без сум ње по сле то га... или ма ње 
од огром них ра спо на вре ме на или спо рог фор ми ра ња гу сти не или стр пљи вог по ди-
за ња сло је ва – ни је од зна ча ја. Све што би ста ви ло Бо га у пе сму или си стем фи ло зо-
фи је као не што што се бо ри про тив не ког би ћа или ути ца ја та ко ђе ни је од зна ча ја. 
Здрав ра зум и це ло ви тост ка рак те ри шу ве ли ког мај сто ра... ако је по ква рен је дан прин цип 
све је по ква ре но. Ве ли ки мај стор не ма ни ка кве ве зе са чу ди ма. Он ви ди сво је здра вље 
у то ме што је је дан у ма си... он у по је ди нач ној ис так ну то сти ви ди јаз. Са вр ше ном об ли ку 
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иде за јед нич ки те рен. Би ти под оп штим за ко ном је из у зет но јер то зна чи би ти у са гла сју 
са њим. Мај стор зна да је не из ре ци во ве лик и да су сви не из ре ци во ве ли ки... да ни шта 
на при мер ни је ве ће не го за че ти де цу и до бро их од го ји ти... да је бив ство ва ти под јед-
на ко из у зет но као уо чи ти или ре ћи.

У при ро ди ве ли ких мај сто ра иде ја по ли тич ке сло бо де је нео п ход на. Сло бо да при-
до би ја на кло ност хе ро ја где год по сто је му шкар ци и же не... али ни ка да не при до би је 
ви ше на кло но сти ни ти до бро до шли це од оста лих не го од пе сни ка. Они су глас и при-
каз сло бо де. Они су у свим вре ме ни ма вред ни ве ли ке иде је... њи ма је она по ве ре на и 
они мо ра ју да је одр же. Ни шта не ма пред ност над њом и ни шта не мо же да је ис кри ви 
или де гра ди ра. Став ве ли ких пе сни ка тре ба да раз ве се ли ро бо ве и ужа сне де спо те. 
Окре та ње њи хо вих вра то ва, звук њи хо вих сто па ла, по кре ти њи хо вих згло бо ва, пу ни 
су опа сно сти за јед ног и на де за дру гог чо ве ка. При бли жи те им се не ко вре ме и ма да 
они ни ти го во ре ни ти са ве ту ју на у чи ће те истин ску аме рич ку лек ци ју. Сло бо ди ло ше 
слу же љу ди чи ја је до бра на ме ра угу ше на због јед ног не у спе ха или два не у спе ха или 
ви ше не у спе ха, или због уо би ча је не рав но ду шно сти или не за хвал но сти љу ди, или 
због оштрог по ка зи ва ња зу ба моћ них, или под но ше ња вој никâ и то повâ или би ло 
ка квих ка зне них ста ту та. Сло бо да се осла ња на се бе, не по зи ва ни ко га, не обе ћа ва 
ни шта, се ди у ми ру и све тло сти, по зи тив на је и при бра на и не зна за обес хра бре ње. 
Бит ка бе сни уз број не гла сне уз бу не и че ста на пре до ва ња и по вла че ња... не при ја тељ 
три јум фу је... за твор, ли си це, гво зде на огр ли ца и на ру кви ца, ги љо ти на, га ро та и олов-
на зр на оба вља ју свој по сао... иде ал је уснуо... сна жна гр ла се да ве сво јом соп стве ном 
кр вљу... мла ди ћи спу шта ју тре па ви це ка тлу ка да про ла зе је дан по ред дру гог... и да ли 
је сло бо да оти шла ода тле? Не ни ка да. Ка да сло бо да оде она ни је пр ва ко ја од ла зи 
ни ти дру га ни ти тре ћа ко ја од ла зи.. она че ка да сви оста ли оду... она је по след ња... 
Ка да се ћа ња на ста ре му че ни ке са свим из бле де... ка да су ве ли ка име на па три о та исме-
ја на у јав ним дво ра на ма са уса на ора то ра... ка да де ча ци на кр ште њу ви ше не до би ја ју 
њи хо ва име на већ уме сто то га име на ти ра на и из дај ни ка... ка да се за ко ни сло бод них 
одо бра ва ју уз гун ђа ње а за ко ни за пот ка зи ва че и кр ва ви но вац су слат ки уку су на ро да... 
ка да ја и ти хо да мо по зе мљи про же ти са о се ћа њем пред при зо ром без број не бра ће 
ко ји од го ва ра ју на на ше јед на ко при ја тељ ство и ни ко га не зо ву го спо да рем – и ка да 
се ус хи ћу је мо пле ме ни том ра до шћу пред при зо ром ро бо ва... ка да се ду ша по вла чи у 
хлад ну за јед ни цу но ћи и пре гле да сво је ис ку ство и до жи вља ва ве ли ку ек ста зу због 
ре чи и де ла ко ји бес по моћ ну не ду жну осо бу вра ћа ју у стег му чи те ља или у би ло ка кву 
окрут ну пот чи ње ност... ка да они из свих де ло ва ових др жа ва ко ји би мо гли лак ше да 
схва те пра ви аме рич ки ка рак тер али га још не схва та ју – ка да ро је ви по слу шни ка, 
по ква ре ња ка, се вер њач ких при ста ли ца роп ства, по ли тич ких ва ши, оних ко ји пла ни-
ра ју под му кле ин три ге ра ди соп стве ног уна пре ђе ња на град ске по ло жа је или у др жав-
на за ко но дав ства или пра во су ђе или кон грес или пред сед ни штво, до би ју као од го вор 
љу бав и при род но по што ва ње од на ро да би ло да до би ју по ло жа је или не... ка да је 
бо ље би ти ве за ни глу пан и ни тков у кан це ла ри ји за ви со ку пла ту не го нај си ро ма шни-
ји сло бод ни ме ха ни чар или фар мер са ше ши ром ко ји не ски да са гла ве и чвр стог 
по гле да и искре ног и ве ли ко ду шног ср ца... и ка да се по кор ност гра ду или др жа ви или 
фе де рал ној вла ди или би ло ка ква опре си ја ве ли ких раз ме ра или ма лих раз ме ра мо же 
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на ме та ти без ка зне ко ја би ре дом усле ди ла у тач ној сра зме ри спрам и нај ма ње шан се 
за бег... или пре ка да се сав жи вот и све ду ше му шка ра ца и же на про те ра ју са не ког 
де ла зе мље – тек он да ће ин стинкт сло бо де би ти про те ран са тог де ла зе мље.

Ка ко су атри бу ти пе сникâ ко смо са кон цен три са ни у ствар ном те лу и ду ши и у за-
до вољ ству ства ри они по се ду ју су пер и ор ност ау тен тич но сти из над све фик ци је и 
фан та зи је. Док они се бе иси ја ва ју чи ње ни це се за си па ју све тло шћу... све тлост да на је 
осве тље на још не стал ни јом све тло шћу... и ду би на из ме ђу за ла зе ћег и из ла зе ћег сун ца 
по ста је ви ше стру ко ду бља. Сва ки од ре ђе ни пред мет или ста ње или ком би на ци ја или 
про цес при ка зу је не ку ле по ту... та бли ца мно же ња сво ју – ста рост сво ју – сто лар ски 
за нат сво ју – ве ли ка опе ра сво ју... њу јор шки кли пер огром ног ко ри та и ја сних кон ту ра 
на мо ру по кре тан па ром или пу ним је дри ма сја ји ле по том ко јој не ма рав не... аме рич-
ки кру го ви и ве ли ке хар мо ни је вла сти сја је сво јом ле по том... а нај о бич ни је ко нач не 
на ме ре и рад ње сво јом. Пе сни ци ко смо са на пре ду ју кроз сва упли та ња и за сто ре и 
не ми ре и вар ке до пр вих прин ци па. Они су од ко ри сти... они одва ја ју си ро ма штво од 
ње го ве не ма шти не и бо гат ство од ње го ве уо бра же но сти. Ти ве ли ки по сед ни че ка жу 
они не ћеш схва ти ти ни ти уо чи ти ви ше не го би ло ко дру ги. Вла сник би бли о те ке ни је 
онај ко по се ду је за кон ско пра во над њом јер ју је ку пио и пла тио. Би ло ко и сва ко је вла-
сник би бли о те ке ко уме да чи та под јед на ко до бро све вр сте је зикâ и те ма и сти ло ва 
и у ко га они ула зе с ла ко ћом и на ста њу ју се и под сти чу на очин ство и ма те рин ство и 
чи не гип ким и моћ ним и бо га тим и ве ли ким...... Ове аме рич ке др жа ве сна жне и здра-
ве и оства ре не не ће ужи ва ти у кр ше њу при род них мо де ла и не сме ју га до пу сти ти. 
На сли ка ма или гип са ним укра си ма или ре зба ри ја ма у ми не ра ли ма или др ве ту, или 
на илу стра ци ја ма у књи га ма или но ви на ма, или у би ло ка квим ко мич ним или тра гич-
ним оти сци ма, или у ша ра ма ис тка них ства ри или на би ло че му што улеп ша ва со бе 
или на ме штај или ко сти ме, или што се ста вља на укра сне зид не вен це или спо ме ни ке 
или на прам це или кр ме бро до ва, или што се ста вља би ло где пред људ ским оком у 
ку ћи или на по љу, оно што из об ли ча ва ис кре не об ли ке или ства ра не зе маљ ска би ћа 
или ме ста или не што не пред ви ђе но је сте смет ња и гну ша ње. Код људ ског об лич ја 
на ро чи то оно је та ко ве ли ко да се ни ка да не сме на чи ни ти сме шним. Код ор на ме на та 
на не ком де лу не мо же се до пу сти ти ни шта екс цен трич но... али мо гу се до пу сти ти они 
ор на мен ти ко ји су у скла ду са са вр ше ним чи ње ни ца ма отво ре ног про сто ра и ко ји 
про ис ти чу из при ро де де ла и не за у ста вљи во до ла зе од ње га и ко ји су нео п ход ни за 
за вр ше так де ла. Ве ћи на де ла је нај леп ша без ор на ме на та... Пре те ри ва ња ће се осве-
ти ти у људ ској фи зи о ло ги ји. Чи ста и сна жна де ца се пра ве и за чи њу са мо у оним за-
јед ни ца ма где су мо де ли при род них об ли ка јав но до ступ ни сва ко га да на... Ве ли ки 
ге ниј и на род ових др жа ва не сме се ни ка да уни зи ти до ни воа фан та зи ја. Чим се исто-
ри је ис при ча ју на пра ви на чин ви ше не ма по тре бе за фан та зи ја ма.

Ве ли ки пе сни ци се та ко ђе по зна ју и по то ме што код њих не ма три ко ва и по оправ-
да њу са вр ше не лич не искре но сти. Та да на род по на вља но ву скром ну ра дост и бо-
жан ски глас ко ји из би ја из њи хо вих гла ва: Ка ко је див на искре ност! Све ма не мо гу 
би ти опро ште не оно ме ко је са вр ше но искрен. Не ка од са да па на да ље ни ко од нас 
не ла же, јер ви де ли смо да отво ре ност осва ја уну тра шњи и спо ља шњи свет и да не 
по сто ји ни је дан је ди ни из у зе так и да ни ка да од ка ко се на ша зе мља ску пи ла у ма су ни 
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об ма на ни лу кав шти на ни из вр да ва ње ни су при ву кли ни нај ма њу ње ну че сти цу ни ти 
нај бле ђи тон ни јан се – и да ће кроз све о бу хват но бо гат ство и ранг у др жа ви или чи-
та вој ре пу бли ци др жавâ по длац или под му као чо век би ти от кри вен и пре зрен... и да 
ду ша ни ка да ни је би ла пре ва ре на и ни ка да не мо же би ти пре ва ре на... а ште дљи вост 
без не жног одо бре ња ду ше са мо је уста ја ли дах... и ни ка да ни на јед ном кон ти нен ту 
на зе маљ ској ку гли ни ти на би ло ко јој пла не ти ни са те ли ту ни зве зди, ни ти на асте ро-
и ди ма, ни ти у би ло ком де лу не бе ског све ми ра, ни ти у сре ди шту гу сти не, ни ти ис под 
теч не вла жно сти мо ра, ни ти у оном ста њу ко је прет хо ди ра ђа њу бе ба, ни ти у би ло 
ко је до ба то ком про ме на у жи во ту, ни ти у оном ста њу ко је сле ди оно што на зи ва мо 
смр ћу, ни ти у би ло ком пе ри о ду пре ки да или де ла ња по сле жи во та, ни ти у би ло ком 
про це су фор ма ци је или ре фор ма ци је би ло где, ни је по ра сло би ће чи ји ин стинкт мр зи 
исти ну.

Крај њи опрез или раз бо ри тост, нај бо ље ор ган ско здра вље, ве ли ке на де и по ре-
ђе ња и љу бав пре ма же на ма и де ци, ве ли ки апе тит и ра зор ност и узроч ност, са са вр-
ше ним осе ћа јем је дин ства при ро де и при клад ност тог истог ду ха при ме ње ног на 
људ ске од но се.. ово се при зи ва из то ка свет ског мо зга да бу де део нај ве ћег пе сни ка 
од ње го вог ро ђе ња из мај чи не утро бе и ње ног ро ђе ња из утро бе ње не мај ке. Опрез 
рет ко ка да иде пре да ле ко. Сма тра ло се да је раз бо рит гра ђа нин онај ко ји се по тру дио 
да има со лид не до бит ке и ко ји је чи нио до бро за се бе и сво ју по ро ди цу и ко ји је про жи-
вео жи вот у скла ду са за ко ном без ду га или зло чи на. Нај ве ћи пе сник ви ди и при зна је 
ову еко но мич ност као што ви ди еко но мич ност ис хра не и сна, али он има уз ви ше ни је 
иде је о раз бо ри то сти да би сма трао да да је мно го он да ка да упу ти по не ки бе зна чај ни 
знак па жње са ка пи је. Пре ми се раз бо ри то сти у жи во ту ни су ње го ва го сто љу би вост 
ни ти зре лост ни ти ње го ва же тва. По ред не за ви сно сти у ви ду ма ле су ме скло ње не у 
стра ну као но вац за са хра ну и не ко ли ко фа сад них ле тви ца уо ко ло и цре пљи ка над 
гла вом на по се до ва ној пар це ли аме рич ког зе мљи шта, и до ступ них до ла ра ко ји обез-
бе ђу ју јед но став ну оде ћу и обро ке за ту го ди ну, ме лан хо лич на раз бо ри тост пре пу-
шта ња та ко ве ли ког би ћа као што је чо век тум ба њу и бле ди лу го динâ сти ца ња нов ца 
са свим да ни ма ко ји пр же и ле де ним но ћи ма и свим об ма на ма ко је гу ше и не по ште ним 
из вр да ва њи ма, или бе зна чај но сти ма са ло на, или бе стид ном пре је да њу док дру ги 
гла ду ју.. и сав гу би так цва сти и ми ри са зе мље и цве ћа и ат мос фе ре и мо ра и пра вог 
уку са же на и му шка ра ца по ред ко јих про ла зи те или са ко ји ма сте по ве за ни у мла до сти 
или сред њим го ди на ма, и на до ла зе ћа бо лест и очај нич ко гну ша ње на за вр шет ку жи во-
та без ус хи ће но сти или на ив но сти и са бла сни зве кет смр ти без спо кој ства или ве ли чан-
стве но сти, је сте ве ли ко об ма њи ва ње мо дер не ци ви ли за ци је и пла на, оста вља мр ље 
на по вр ши ни и си сте му ко је ци ви ли за ци ја нео спор но ис цр та ва и су за ма вла жи бес крај-
на свој ства ко ја она ши ри и то ши ри та квом бр зи ном пред до сег ну тим по љуп ци ма 
ду ше... Ипак оста је да се да пра во об ја шње ње раз бо ри то сти. Раз бо ри тост у ви ду пу ког 
бо гат ства и це ње но сти нај по што ва ни јег жи во та чи ни се од ви ше бле дом да би је око 
уоп ште уо чи ло ка да и ма ли и ве ли ки ти хо па да ју у стра ну на по ми сао о раз бо ри то сти 
при клад ној за бе смрт ност. Шта је му дрост ко ја ис пу ња ва та на ност јед не го ди не или 
се дам де сет или осам де сет го ди на спрам му дро сти ко ју раз два ја ју ве ко ви и ко ја се 
вра ћа у од ре ђе но вре ме са сна жним по ја ча њи ма и бо га тим да ро ви ма и ја сним ли ци ма 



81

сва то ва ко ли ко вам год по глед до се же у сва ком прав цу ко ји ве се ло тр че ка ва ма? Са мо 
је ду ша са ма по се би... све оста ло се од но си на оно што сле ди. Све што не ко ра ди или 
ми сли је од зна ча ја. Му шка рац или же на не мо гу да на чи не ни је дан по крет ко ји ути че 
на ње га или њу за дан или ме сец или би ло ко ји део не по сред ног жи вот ног ве ка или 
у ча су смр ти, а да тај исти по крет не ути че на ње га или њу ка сни је то ком по сред ног 
жи вот ног ве ка. По сред но је увек под јед на ко ве ли ко и ствар но као не по сред но. Дух 
при ма од те ла оно ли ко ко ли ко да је те лу. Ни је дан на зив ре чи или де ла.. ни ве не рич них 
ра на и де пиг мен та ци ја.. ни тај но ви тост ма стур ба то ра.. ни тру ле ве не про ждр љи ва ца 
и пи ја на ца... ни про не ве ра ни под му клост ни из да ја ни уби ство... ни ка кав змиј ски 
отров оних ко ји за во де же не... ни глу по по пу шта ње же на.. ни про сти ту ци ја... ни ти би ло 
ка ква из о па че ност мла ди ћа.. ни сти ца ње до бит ка срам ним сред стви ма.. ни ка ква од-
врат ност апе ти та... ни ка ква гру бост по ли ца ја ца пре ма љу ди ма или су ди ја пре ма за-
тво ре ни ци ма или оче ва пре ма си но ви ма или си но ва пре ма оче ви ма или му же ва пре-
ма же на ма или ше фо ва пре ма мла дим рад ни ци ма.. ни по хлеп ни по гле ди ни злоб не 
же ље... ни ти би ло ка ква зло де ла ко ја љу ди чи не се би... ни ка да ни су ни ти ика да мо гу 
би ти ути сну та у про грам а да се у до глед но вре ме не оства ре и не вра те, и то се вра те 
у бу ду ћим де ли ма... и вра ћа ју се опет. Ни при ти сак до бро чин ства или лич на сна га ни-
ка да не мо гу би ти ни шта дру го до нај ду бљи ра зум, би ло да до но се рас пра ве или не. 
Ни је по треб но ни ка кво од ре ђе ње.. до да ва ти или од у зи ма ти или де ли ти је уза луд. 
Ма ло или ве ли ко, уче но или не у ко, бе ло или цр но, ле гал но или не ле гал но, бо ле сно 
или здра во, од пр вог удах ну тог ва зду ха у ду шни ку до по след њег из ди са ја, све што 
му шка рац или же на чи не а што је жи вах но и до бро ду шно и чи сто уто ли ко је си гур ни-
ја до бит за ње га или њу у ста бил ном по рет ку уни вер зу ма и дуж це лог ње го вог оп се га 
за у век. Ако је ди вљак или кри ми на лац му дар то је до бро... ако је нај ве ћи пе сник или 
ге ни је му дар то је јед но став но исто та ко до бро.. ако је пред сед ник или глав ни су ди ја 
му дар то је исто... ако је мла ди ме ха ни чар или фар мер му дар то ни је ни ма ње ни ви ше.. 
ако је про сти тут ка му дра то ни је ни ма ње ни ви ше. Ин те рес ће се вра ти ти.. све ће се 
вра ти ти. Сви нај бо љи по ступ ци у ра ту и ми ру... сва по моћ пру же на ро ђа ци ма и стран-
ци ма и си ро ма шни ма и ста ри ма и ожа ло шће ни ма и ма лој де ци и удо ви ца ма и бо ле-
сни ма и свим из гна ни ци ма.. све под сти ца ње бе гу на ца и бек ства ро бо ва... све од ри-
ца ње ко је је по сто ја но и рав но ду шно ста ја ло на олу пи на ма бро до ва и гле да ло дру ге 
ка ко за у зи ма ју ме ста у чам ци ма... сва ко ну ђе ње имет ка или жи во та из ста рих до брих 
мо ти ва, или за рад при ја те ља или ми шље ња... све бо ли ен ту зи ја ста исме ја них од стра не 
ком ши ја.. сва огром на слат ка љу бав и дра го це на пат ња мај ки... сви по ште ни љу ди осу-
је ће ни у бор ба ма за бе ле же ним или не за бе ле же ним... сва рас кош и до бра не ко ли ко 
ста рих на ци ја чи је фраг мен те ана ла на сле ђу је мо.. и све до бро сто ти на да ле ко моћ ни-
јих и ста ри јих на ци ја на ма не по зна тих по име ну или да ту му или ло ка ци ји... све што је 
чо век ика да за по чео, би ло да је ус пе ло или не... све што је би ло ка да до бро пред ло-
же но из бо жан ског ср ца чо ве ка или бо жан ством ње го вих уста или об ли ко ва њем ње-
го вих ве ли ких ру ку.. и све што је до бро за ми шље но или ура ђе но ово га да на на би ло ком 
де лу по вр ши не пла не те.. или на би ло ко јој од лу та ју ћих зве зда или не по крет них зве зда 
од стра не оних што су та мо као што смо ми ов де.. или оно што ће те од са да па на да ље 
до бро за ми сли ти или ура ди ти ви ко год да сте, или би ло ко – све ово се по је ди нач но 
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и у це ло сти де ша ва ло у сво је вре ме и де ша ва се са да и де ша ва ће се увек по је дин ци ма 
од ко јих по ти че или ће по ти ца ти... Да ли сте по ми сли ли да је би ло шта од то га жи ве ло 
са мо у свом тре нут ку? Свет не по сто ји та ко.. ни је дан опи пљив ни нео пи пљив део не 
по сто ји та ко... ни је дан ре зул тат не по сто ји са да а да не по ти че од ре зул та та ко ји му 
дав но прет хо ди, а овај од свог прет ход ни ка и та ко уна зад, а да се ни нај у да ље ни ја 
тач ка ко ја се мо же по ме ну ти не при бли жи по чет ку ви ше од би ло ко је дру ге тач ке... Све 
што за до во ља ва ду шу је исти на. Раз бо ри тост нај ве ћег пе сни ка ко нач но од го ва ра на 
жуд њу и по хлеп ност ду ше, не пре зи ре ни же об ли ке раз бо ри то сти ако су у скла ду са 
ње ним об ли ци ма, ни шта не од би ја, не до пу шта ни ка кав пре кид ра ди се бе или ра ди 
би ло че га, не ма ни ка кав по се бан пра зник ни ти суд њи дан, не де ли жи ве од мр твих ни ти 
пра вед не од не пра вед них, за до вољ на је са да шњо шћу, сва ку ми сао или де ло по ве зу је 
са ње му од го ва ра ју ћим, не зна ни за ка кав мо гу ћи опро штај ни ти опу но мо ће но ис ку-
пље ње.. зна да је мла дић ко ји је при бра но до вео у опа сност свој жи вот и из гу био га 
учи нио из у зет но до бро за се бе, док чо век ко ји ни је до во дио у опа сност свој жи вот и 
ко ји га за др жа ва до ста ро сти у бо гат ству и ла год но сти ве ро ват но ни је по сти гао ни шта 
за се бе вред но по ме на.. и да ве ли кој раз бо ри то сти не мо ра да се учи са мо онај ко је 
на у чио да да је пред ност пра вим ду го веч ним ства ри ма и ко во ли те ло и ду шу под јед-
на ко и уо ча ва ка ко оно по сред но си гур но пра ти оно не по сред но и ка кво зло или 
до бро он чи ни ка да ска че уна пред и че ка да га опет срет не – и онај ко у свом ду ху у 
би ло ка квој из не над ној не во љи ни ти жу ри ни ти из бе га ва смрт.

 Не по сред но ис ку ше ње за оно га ко же ли да бу де нај ве ћи пе сник је да нас. Ако не 
пре пла ви се бе са да шњим до бом као огром ним оке ан ским пли ма ма.... и ако не при-
ву че се би сво ју соп стве ну зе мљу те лом и ду шом и не обе си јој се о врат не у по ре ди вом 
љу ба вљу и не уро ни свој плод ни ми шић у ње не вр ли не и ма не... и ако он сам не бу де 
пре о бра же но до ба... и ако му се не отво ри веч ност ко ја да је слич ност свим пе ри о ди ма 
и ло ка ци ја ма и про це си ма и жи вим и не жи вим об ли ци ма, и ко ја по ве зу је вре ме, и ко ја 
се из ди же из сво је не појм љи ве нео д ре ђе но сти и бес ко нач но сти у глат ко об лич је да-
на шњи це и ко ју др же рас те гљи ва си дра жи во та и ко ја са да шњи тре ну так пре тва ра у 
ме сто про ла за од оно га што је би ло ка оно ме што ће би ти и по све ћу је се пред ста вља-
њу овог та ла са јед ног ча са и овог јед ног од ше зде се то ро див не де це тог та ла са – не ка 
се он при по ји оп штем то ку и че ка свој раз вој........ Ипак оста је по след њи ис пит за пе сме 
или би ло ко ји ка рак тер или де ло. Ви до ви ти пе сник се пре ба цу је у бу ду ће ве ко ве и 
су ди о из во ђа чу или из вед би пре ма про ме на ма вре ме на. Да ли оно жи ви кроз њих? 
Да ли се и да ље др жи не ис тро ше но? Да ли ће исти стил и усме ре ње ге ни ја на слич на 
ме ста би ти за до во ља ва ју ћи са да? Ни је ли не ко но во от кри ће у на у ци или до ла зак на 
над моћ не ни вое ми сли и су ђе ња и по на ша ња ње га или ње го во де ло фик си ра ло та ко 
да се на њих обо је сад мо же гле да ти с ви си не? Да ли су мар ше ви де се ти на и сто ти на 
и хи ља да го ди на на чи ни ли спрем на оби ла же ња на де сно и на ле во за рад ње га? Да ли 
га во ле још ду го по што је са хра њен? Да ли мла дић че сто по ми сли на ње га? и да ли 
де вој ка че сто по ми сли на ње га? и да ли сре до веч ни и ста ри по ми сле на ње га?

Ве ли ка пе сма је за јед нич ка за мно га до ба и за све ста ле же и бо је ко же и све сек то ре 
и фрак ци је и за же ну ко ли ко и за му шкар ца и за му шкар ца ко ли ко и за же ну. Ве ли ка 
пе сма ни је ни ка кав крај за му шкар ца или же ну већ пре по че так. Да ли је не ко за ми-
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шљао да мо же ко нач но да сед не ис под не ког од го ва ра ју ћег ау то ри те та и да бу де за-
до во љан об ја шње њи ма и да схва ти и бу де сре ћан и ис пу њен? Ни ка квом слич ном 
свр шет ку нај ве ћи пе сник не во ди... он не до но си ни пре кид ни за шти ће ну де бљи ну и 
ла ко ћу. Ње гов до дир го во ри кроз де ла ње. Ко га он по ве де во ди га чвр стим си гур ним 
сти ском у жи ве ре ги је прет ход но нео сво је не... од та да па на да ље не ма од мо ра... они 
ви де про стор и не ис ка зив сјај ко ји ста ра ме ста и све тла пре тва ра у мр тве ва ку у ме. 
Ње гов са пут ник по сма тра ра ђа ње и на пре до ва ње зве зда и учи јед но од зна че ња. Са да 
ће по сто ја ти чо век са чи њен од ме те жа и ха о са... ста ри ји охра бру је мла ђег и по ка зу је 
му ка ко... њих дво ји ца ће не у стра ши во по ћи за јед но док но ви свет не на пра ви ор би ту 
по сво јој ме ри и не по гле да без збу ње но сти ма ње ор би те зве зда и не про ши ша кроз 
бес крај не пр сте не и ни ка да ви ше не ће ћу та ти.

Уско ро ви ше не ће би ти све ште ни ка. Њи хов по сао је за вр шен. Мо гу да по че ка ју 
не ко вре ме.. мо жда јед ну, две ге не ра ци је.. да не ста ју по сте пе но. Над моћ на вр ста ће 
за у зе ти њи хо во ме сто... дру жи не ко смо са и про ро ци en mas se за у зе ће њи хо во ме сто. 
Но ви по ре дак ће се уз ди ћи и они ће би ти све ште ни ци чо ве ка и сва ки чо век ће би ти 
свој све ште ник. Цр кве са гра ђе не под њи хо вом се ном би ће цр кве му шка ра ца и же на. 
Кроз бо жан ску при ро ду њих са мих ко смос и но ва вр ста пе сни ка би ће ту ма чи му шка-
ра ца и же на и свих до га ђа ја и ства ри. Они ће сво ју ин спи ра ци ју про на ла зи ти у ствар-
ним пред ме ти ма да на шњи це, симп то ми ма про шло сти и бу дућ но сти... Они се не ће 
спу сти ти на ни во да бра не бе смрт ност или Бо га или са вр шен ство ства ри или сло бо ду 
или из вр сну ле по ту и ствар ност ду ше. Они ће се уз ди ћи у Аме ри ци и до би ће од го вор 
од остат ка све та.

Ен гле ски је зик при ја тељ ски по ма же ве ли ком аме рич ком из ра зу... он је до вољ но 
сна жан и ги бак и пун. На чвр сто по ре кло ра се ко ја то ком свих про ме на окол но сти 
ни ка да ни је би ла ли ше на иде је о по ли тич кој сло бо ди, што је по кре тач ка сна га све 
сло бо де, при ву као је из ра зе љуп ки јих и ве се ли јих и суп тил ни јих и еле гант ни јих је зи-
ка. То је мо ћан је зик от по ра... то је ди ја лект здра вог ра зу ма. То је го вор по но сних и 
ме лан хо лич них ра са и свих ко ји те же не че му. То је го вор ода бран да из ра зи раст ве ру 
са мо по што ва ње сло бо ду прав ду јед на кост при ја тељ ство ши ри ну раз бо ри тост од луч-
ност и хра брост. То је ме диј ко ји је са свим бли зу то га да из ра зи не из ра зи во.

Ни ка ква ве ли ка књи жев ност ни ти би ло ко ји та кав стил по на ша ња или го вор ни штва 
или дру штве них од но са или уре ђе ња до ма ћин ства или јав них ин сти ту ци ја или оп хо-
ђе ња ше фо ва пре ма за по сле ни ма, ни ти де таљ ру ко во ђе ња или де таљ из вој ске или 
мор на ри це, ни ти дух за ко но дав ства ни су до ва ни по ли ци је ни под у ча ва ња ни ар хи-
тек ту ре ни пе са ма ни за ба ве ни оде ће мла дих љу ди, не мо же ду го вре ме на из бе га ва ти 
за штит нич ки и стра стве ни ин стинкт аме рич ких стан дар да. Би ло да се ја ви знак из устâ 
на ро да или не, он по кре ће жи во ис пи ти ва ње у ср цу сва ког сло бод ног му шкар ца и 
сло бод не же не о оно ме што про ла зи и ово ме са гра ђе ном да оста не. Да ли је то је дин-
стве но за мо ју зе мљу? Да ли су ње на ре ше ња без сра мот них од ли ка? Да ли је то за све 
ве ће за јед ни це бра ће и љу бав ни ка, ве ли ке, до бро сје ди ње не, по но сне ви ше од ста рих 
мо де ла, ве ли ко ду шне ви ше од свих мо де ла? Да ли је то не што што је уз га ја но све же 
са по ља или из ву че но из мо ра да би ми ко ри сти ло да нас ов де? Ја знам да оно што је од-
го вор за ме не, Аме ри кан ца, мо ра да бу де од го вор за би ло ког по је дин ца или на ци ју 
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ко ја слу жи као део мо је гра ђе. Да ли је ово од го вор? или се ово не од но си на уни вер-
зал не по тре бе? или је про ис те кло из по тре ба ма ње раз ви је ног дру штва по себ них ре-
до ва? или из ста рих по тре ба за за до вољ ством пре сву че них мо дер ном на у ком и об ли-
ци ма? Да ли ово при зна је сло бо ду гла сним и ап со лут ним при зна њем и сма тра роп ство 
ни штав ним у жи во ту и смр ти? Да ли ће по мо ћи да се од го ји је дан сна жан и пло дан 
чо век и же на ко ја ће би ти ње гов са вр ше ни и не за ви сни друг? Да ли по пра вља по на-
ша ње? Да ли је за од га ја ње мла дих у ре пу бли ци? Да ли спрем но ну ди ре ше ње слат ким 
мле ком из бра да ви ца са гру ди мај ке број не де це? Да ли има и оно ста ро увек све же 
под но ше ње и не при стра сност? Да ли истом љу ба вљу гле да на по след ње ро ђе ног и 
на оне ко ји очвр шћа ва ју да ста са ју и на за блу де ле и на оне ко ји пре зи ру сва ку си лу 
на па да осим сво је соп стве не?

Пе сме ис це ђе не из дру гих пе са ма ве ро ват но ће не ста ти. Ку ка ви ца ће си гур но не-
ста ти. Оче ки ва ње ви тал них и ве ли ких мо же се за до во љи ти са мо др жа њем ви тал них 
и ве ли ких. Ро је ви угла ђе них ко ји осу ђу ју и по дра жа ва ла ца и уч ти вих от пло вља ва ју и 
не оста вља ју ни ка кве успо ме не. Аме ри ка се при бра но и до бре во ље спре ма за по се-
ти о це ко ји су по сла ли по ру ку. Ни је ин те лект оно што тре ба да њи ма бу де га ран ци ја и 
до бро до шли ца. Та лен то ва ни, умет ник, ге ни је, уред ник, др жав ник, еру ди та... они ни су 
не це ње ни.. они до ла зе на сво је ме сто и ра де свој по сао. Ду ша на ци је та ко ђе ра ди свој 
по сао. Ни ка ква ма ска се не мо же ста ви ти на њу... ни ка ква ма ска не мо же са кри ти од 
ње. Она не од ба цу је ни ко га, она до пу шта све. Са мо они ма под јед на ко до бри ма и се би 
слич ни ма кре ну ће у су срет. По је ди нац је над мо ћан ко ли ко и на ци ја ка да има ква ли-
те те ко ји чи не над моћ ну на ци ју. Ду ша нај ве ће и нај бо га ти је и нај по но сни је на ци је 
за и ста мо же да по ђе да се на по ла пу та су срет не са ду шом сво јих пе сни ка. Зна ци су 
при сут ни. Не ма стра ха од гре шке. Ако је је дан исти нит и дру ги је исти нит. По твр да 
пе сни ка је то да га ње го ва зе мља упи ја с под јед на ком љу ба вљу с ко јом је он упио њу.

(Са ен гле ског пре ве ла Бо ја на Аћа мо вић)




