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ПРЕДГОВОР

Још од колевке, када смо несвесно упијали умилне звуке успа-
ванки наших мајки или бака, постоји у нама неодољива по-
треба да песма – речи усклађене римом или пак ритмом – не-
престано, попут музике, тече дуж целе наше животне стазе.

У детињству, све се лакше и брже усваја ако су савети 
заоденути песмицама. Ту онда нема наметнуте дидактике, 
већ поука проистиче спонтано, из саме поетске слике. До-
бар пример у том погледу представља дечја поезија чика-Јо-
ве Змаја.

У младости, „када човек има више душе него што може 
да потроши“, како је то лепо срочио један од мојих омиље-
них професора, када осећања незадрживо бујају и понекад 
запрете да помраче радост тог најлепшег животног доба, 
песма често наступа као лек за многе боли, тугу и сетне ми-
сли („Кад срце запишти, мисао је крива“, рећи ће с правом 
наш велики песник Милан Ракић). Срећом, песма подстиче 
и дубока осећања љубави, поверења и спокојства пред неиз-
весном будућношћу...

И у зрелим годинама песма нам је ретко добар сапут-
ник. Усред свих бура и олуја с којима се суочавамо, мисаона 
поезија може нам бити од помоћи у ношењу одговорности, 
у нашим односима са другима и изнад свега са Богом. 
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Чак и кад „приспеју године за које ћеш рећи: Нису ми 
миле“, како је то записао мудри Соломун (Проповедник 
12,1), песма је у стању да ободри дух и усмери поглед ка небу 
и непролазним вредностима.

Откуда таква моћ у песмама написаним, изговореним, 
отпеваним или одсвираним? Некада давно теоретичари 
књижевности спорили су се поводом тога да ли је песник 
vates (пророк) или faber (ковач), то ће рећи да ли је у питању 
само људски напор, или и надахнуће. Склони смо да верује-
мо да је поезија, баш као и музика, прожета нечим што је 
далеко изнад нас.

И да закључимо, поезија је пре свега лепота, али нам је 
зацело и од користи. Сетимо се коначно песника Хорација 
и његове чувене изреке: Omne tulit punctum qui miscuit utile 
dulci! А то значи да је највише постигао онај ко је успео да 
споји лепо и корисно.

Искрено се надамо да ћете у збирци песама која је пред 
вама силно уживати, а потом је топло препоручити својим 
најближима.

Мирјана Ђерић
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Иво Андрић (1892-1975) 
био је српски и југословенски књижевник, 

доктор наука и дипломата Краљевине Југославије. 
Године 1919. почиње да ради у дипломатији, 
у амбасадама Краљевине Југославије, у Риму, 
Паризу, Мадриду, Букурешту, Грацу, Бриселу, 

Женеви и Берлину. Добитник је Нобелове награде. 
Ево неких од његових песама.

„За осмијех је потребан само тренутак,
али сјећање на њега траје заувијек.

Није нико толико богат и моћан
да може без њега.“ 

(Иво Андрић)
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МИСАО

Тама је настала и стрепња 
И сва су сунца зашла, 

Kад је Бог, ко благу муњу, послао 
Утјеху која долази од мисли.

Утјеха која долази од мисли. 
Највиши је од свих дарова 

Небеских крајева које не познајемо, 
А ни сенка јој није 

највећа земаљска срећа.

Гле сиромашак, 
оличење сваке земаљске патње: 

Неправди, страдања, бола, 
Путује румјен на облацима, 

Царује над свим хармонијама, 
Ношен

Утјехом која долази од мисли.
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ЖЕЂ

Остадох те жељан једног летњег дана,
О, сребрна водо из туђега врела.

То је било давно. –
Свака ми је стаза данас обасјана

Сунцем и лепотом. Срећа ме је срела.
Из стотину врела жеђ моја сад пије,

Ал’ мира не нађох нигде, јер ме никад
Ватра прве жеђи оставила није.

16
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ПСАЛМ СУМЊЕ

Тога је јутра пјевала златна птица у срцу мом:
које су твоје молитве, дјечаче?

А ја сам лежао нијем и без покрета, кô они који очекују 
пошљедни ударац.

И нијема бјеху моја уста, с печатом заборављених молитава;
Гдје је рука која ме слама и држи крте конце мога 

живота? Не, 
нема руке која ме бије! Нема гријеха, ни опроштења!

Свијетло космоса ја сам пио, тама 
космоса сад ме слама.

Ко-с-мо-с! – То је врели глас тијела мога,
то крв моја шиба и шуми и струји!

ДА! то су молитве, то је полумрачни смисао:
крв моја моли 

молитвама, које су као јутарње магле
кад се дижу бијеле и нијеме  пут безименог, великог неба.

Незнани!
Твоја је рука на мени и Тебе моли крв моја, која кружи;

у полутами ћелије моје,
али кружи!

У безнадности живота овог,
али кружи!

У болу и сраму дана мојих,
али кружи!

У вапају и кршењу прста и чилењу из дана у дан,
али кружи!
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ЛИЛИ ЛАЛАУНА*

Лала лула, луна лина 
Ала луна лани лана 
Ана лили ула ина 

Нали илун лилиана
 

Лила ани ул улана 
Лани лину ул нанула 
Анали ни нина нана

Ила ала уна нула
 

Алауна лул ил лала 
Алилана, лан, лу, ли, ла. 
Налу нилу нун нинала  

Нала уна ан анила.

* Тако се звала једна Гркиња; од слогова њеног имена 
начињена је ова „песма“.
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У СУМРАК

У сумрак певају девојке.
Њини су гласови меки 

и дахну свежином цвећа и љубави. 
Њина је песма блага, као кад бехар опада.

Она има нешто од мојих љубави: 
давно, топло и лепо.

Она подсећа на сарајске сумраке,
кад јабланови сјају у црвену злату,

као витке поносне жене.  
Као румене латице засипљу ме гласови.

Певају девојке. Певају лепо.
То личи на поздрав од старих пријатеља,

на спомен онога, што проживих у љубави и заносу.
Оне певају, у сутон,

као срећа моја, да ми рупцем маше.  
Али срце је моје тамно језеро, кога ништа не диже

и у ком се нико не огледа.

* (Прва Андрићева објављена пјесма у „Босанској вили“ 30. 
септембра 1911. године)
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ЈЕДАН НОВЕМБАР

Студен. Дубока ноћ.
С далека прозори кућа 

Свијетле.
Свјетлост се стазама точи

Кô много тихих срећа
Везених на платну ноћи.

Видим како је добро имати ноћас свој кут,
Споро и без сврхе идем,

Гола ми стабла биљеже пут. –
О добри људи, горко је мени
Кад бљеште очи ваших срећа

На моје мртво поље,
Па ипак сумњам и не знам ни ноћас
Ни шта је добро, ни шта ли је боље.

Сам својим дахом гријем смрзле руке
И слушам како вријеме неуморно

Окреће котач, 
Вјечно и суморно,

Свјетлост и таму хитећ да сједини,
И преде покров, велик и једини,
За моју сумњу и за вашу вјеру,
За вашу срећу, кô и за мој бол.


