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ОБРАЋАЊЕ ПОВОДОМ НАГРАДЕ
Даме и господо, поштоване званице,

При па ла ми је нео че ки ва на част, јер ве ли ка је част до би ти при зна ње ко је но си име 
Ми ро сла ва Ан ти ћа, аутен тич ног пе сни ка, мај сто ра ре чи, усме ња ка, бо е ма, ко ји је пе-
вао она ко ка ко је жи вео и жи вео оно што је пе вао – искре но, јед но став но, бол но. 
Дру га чи је ни је умео, ка ко ка же, јер су на ше сре ће и ту ге увек дру га чи је исто вет не.

Дра го ми је што сам до бит ник На гра де „Ми ро слав Ан тић“. То ме, пре све га, оба ве-
зу је да бу дем стро жи и не ми ло срд ни ји пре ма се би и свом по слу. Сма трам да мо дер ни 
пе сник ни је и не тре ба да бу де хор ски пе вач, ни ти да на сту па ис пред би ло ко јег ко-
лек ти ва, на ци о на, ге не ра ци је, гру пе или пар ти је. Мо дер ни пе сник је, убе ђен сам, из-
гна ник пре пу штен са мо ме се би, сам и уса мљен, у су ко бу са нај бли жом око ли ном, 
не схва ћен, не при хва ћен, не по тре бан, не по до бан, као на при мер не ка да Ови ди је, 
Дан те или наш Цр њан ски. И ка ко жи ви мо у вре ме ну са свим тра гич ном, без ју на ка и 
без хе ро ја, по е зи је нај ви ше има у књи га ма сло же ним на по ли ца ма би бли о те ка, у књи-
га ма ко је ску пља ју пра ши ну, или у вла ти ма тра ве на при мер, а нај ма ње на Свет ском 
да ну по е зи је и та ко зва ним књи жев ним ве че ри ма.

За хва љу јем Скуп шти ни гра да Но вог Са да, за хва љу јем жи ри ју, за хва љу јем на ва шој 
па жњи.

У Но вом Са ду, 14. мар та 2014.
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