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     Ти си моје срце, бакино унуче

     Дражесној Елени





РЕЦЕНЗИЈА
Живадин К. Митровић

Видосава Арсенијевић у овој књизи наставља да „ослушкује људе око 
себе“ и да узима оно што јој треба како би оформила израз који делује као 
народна мудрост. Управо је вештина ауторке у томе да искази стварају 
утисак као да их је народ кроз векове брусио. 

По свом карактеру, овај полукњижевни жанр је најсличнији афоризму, 
али се и разликује од њега. 

Своја књижевна истраживања у новој књизи назвала је Неопозива ха- 
ризма, но она се ни по стилу ни по карактеру не разликују од оних забе- 
лежених у претходној и објављених под насловом Истргнуто из контек-
ста.





По свом карактеру, ови искази, налик на народне мудрости које на-
ши људи често користе, најчешће се обраћају Богу. Бога призивају веру- 
јући и неверујући људи у различитим приликама. Ослушкујући, ауторка 
прилагођава ту мудрост свом сензибилитету, који није далеко од народног. 
Моралне поуке такође су заступљене у овим исказима, као и животни 
савети у кратким реченицама. Лексика почесто старинског призвука 
доприноси поетичности ауторкиних исказа. 

 Дакле, све наведено основа је за књижевни израз који користи ауторка 
ове књиге. Наравно, на читаоцима је да просуде колико је у томе успела. 





Пронађимо Цркву у себи и Бога у нама!

Попусти Боже, нико Tи ништа не може!

Неодрециву харизму српском народу Косово даје.
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•	 Прекинули смо прекид, духовни си вид.
    

•	 Слепи су додири, срцем прозбори!

•	 Твоја сам нота, суживотна композиција.
  

•	 Ако одеш, мене испратићеш.

•	 Где мислиш да запутио си се – одредбени сапутниче?

•	 Буди ту, спотаћи ћеш се у сну.

•	 Љубави целовечна, осама сам изгнана.

•	 Имам те а немам, за правим изразом трагам.

•	 Ти мени а тек ја теби шта сам; пробудићемо недосан.
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•	 Неумит сврстан а присајед необуздан, није ли то сјај 
харизматичан?

•	 Неопозиви су докази! Недоказано ван правне снаге 
стави.

•	 Ниси сан уочио (те) је дан.

•	 Моје очи твоје су ноћи – заноћи!

•	 Саткана сам од сновида, зора усањала.

•	 Искрале се ноћи, будне су ти очи.

•	 Самњавам, расањавам, раздањавам у твом привиду, 
нисам сада – нити ту.
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•	 Идејна си машта, чуло слуховида.

•	 Пишеш песму о себи, односе ме немири.

•	 Не буди осама! Ионако сам те утамничила.

•	 У недоглед ли завириш, бездах ћеш да расточиш.

•	 Не умеш без мене! Прослави признање!

•	 Муко својствена, усрдна су очекивања.

•	 Зауст куша, срцебој слуша.

•	 Исконска мелодија светојаву наговештава.

•	 Тешко томе ко истину изворно прећути, обелоданиће га јауци.


