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POEZIJA NAM OMOGUĆAVA DA LETIMO 

Svijet, život i poeziju treba shvatiti ozbiljno. Filozof Rudolf Carnap kaže da cilj pjesme u 

kojoj se pojavljuje zraka sunca i oblak nije da nas informira o meteorološkim činjenicama nego 

da izrazi neke emocije i da u nama pobudi slične emocije. Poezija je stvorena od riječi i u stvari u 

potpunom skladu osmišljava signale i znakove na koje nailazi, šalje nam semantički teško 

razriješive poruke istinsko je to značenje i prijeko potrebna dubina uvida. A sad pišem 

svakodnevnu prozu i pjesničke minijature, pokušavam se probiti kroz sliku stvarnosti. To je 

metafora za prostor pisanja, riznica je to  pouka, znanja i savjeta.  Ovo nije pjesma nego ugašena 

vatra. Ovoj pjesmi razlog ti si. Ti si uživala u stvarima između redova. Da pročitaš jedno 

stradanje nadarenost nije dovoljna. U tekstu se sve može sačuvati. Povezujem različite razine 

zbilje i fikcije kao mjesto jezika tajne puno zrnaca misli, kao nešto što se još ne nazire. Kada 

pjesnik razgovara sa stablom ili morem on postaje dionikom tisućljetnoga poliloga. To nije bijeg 

od stvarnosti nego upravo suprotno- čin osvješćivanja svoga vremena, njegova jezika i njegovih 

atributa iz perspektive cjeline i iskustva svijeta. Susreću se želja i zbilja, emocije i percepcija, 

šutnja i govor uspostavlja se veza sa stvarnošću iskustvo tjelesnosti, putenosti ali i boli, stvara se 

kaotični pejzaš stvarnosti. Sa što više sretnih slika ugodno mi je u jeziku. Jeli to početak 

budućnosti, dok život curi prema kraju. Ja već dugo sam miran zaigrano prisutan. Poante su 

odviše naoštrene. Život je dugačko oslobađanje.  Njegujem jezik kao da je bolestan. 

Poezija upozorava na to da se pitanje istine ne može prepustiti isključivo znanosti i 

pojmovnom jeziku. Francuski pjesnik Yves Bonnefoy postavio je retoričko pitanje : „Postoji li 

pojam koraka koji dolaze u noći, pojam krika, odrona kamena u šipražju, pojam dojma koji 

ostavlja prazna kuća?“ Postoji instiktivna solidarnost poezije i prirode. Poezija pretpostavlja 

unikatan način postojanja stvari i fenomena, iskustvo koje nudi oslanja se na kontekst sazdan od 

imaginacije, egzistencije, sna, vidljivoga, nevidljivoga, upamčenoga, zaboravljenoga to  je 

unutrašnji svijet njegova subjekta svijet magle i blata, sporog suspendiranog života, cikličkog 

vremena izoliranog od okolnog povijesnog tijeka. 



Pjesnički svijet je fluidan lebdeći teško dohvatljiv, eteričan i ezoteričan praznina 

lelujanje, paučina poezije kao neizvjesni putokaz u drukčiji svijet od onog u kojem živimo.  

Pjesništvo oduvijek zna da mora ostati nejasno jer ono poput ogledala priča o nemogućem i 

nepostojanom  jer time postavlja zagonetku koja potkopava svijet života baš kao što i Bog koji je 

sam po sebi zagonetka do koje se treba penjati ljudima predugačkim ljestvama, traži ogledalo u 

kojem bi imao barem nešto čvrsto kao što je nevjerojatna slika. Što je stvaranje svijeta ni iz čega 

nego pjesnička igra i pjesnik i Bog što bi rekao Lorca daleki su i sami. Pisac je tvorac novoga 

svijeta. Umjetnost je sama zbilja izvan koje nema drugih mogućnosti tumačenja i nema  ništa 

drugo raditi nego nastaviti pripovijedati tamo gdje poezija prestaje pjevati. Pjesništvo je  privid 

koristi kao da je riječ o vjerodostojnim činjenicama. Ezra Pound se gnušao laži u i o poeziji. 

Poezija je uvijek bila naivna jer je vjerovala u regenerirajuću moć jezika. 

O ljepoti i ljubavi sam pjevao Nebo je sve slušalo jer ja ne mogu nazad.  Čudna su 

vremena. Čekam da nemirni snovi moga očajanja nestanu ne bi li pronašli plam skriveni. Ti još 

nisi rekla posljednju riječ. Put je mračan i sklizak. Čekam te u dugim noćima dalekih maštanja, u 

dugim noćima bez zore, kad sija mjesec i kaplje mjesečina. Srce je moje na tugu naviklo. Tvoja 

pjesma ipak noć razbija. Priča nije san prije je ekstaza, umjetnost nade, složena studija 

stvaralaštva. Ljubav pokreće govor pjesnika.  Ona je izvorni pjesnički poticaj, svjetlo poetske 

svijesti koja prebiva u nama u tekstualno fiksiranom vremenu, kritička osvještenost vremena i 

korespodencija s grubom realnošću. Život pjesme njezina je esencija gdje se sljubljuje misao i 

ritam u kontekstu asocijativnošću i širinom, složeno, slojevito, višedimenzionalno. 

Vrućina i svjetlo gotovo ne slabe nego se jedva blago prigušuju, rastvara se zrak i boje 

proljetnog jutra. Prije ptica se budim, odsanjao sam jednu pjesmu. Neočekivan je to ishod te 

noći. Stigao sam na mjesto prvih cjelova poslije jutarnjeg svitanja. Pustolovina je bila savršena. 

Više su se uzbuđivala osjetila nego um jer znanje i htijenje skupa ne idu, razum ne zna što usne 

hoće. Ipak pravo hodi mudra budi i novu sliku stvorimo. Ja mnogo lijepih mjesta znam i spreman 

sam se oduprijeti. Čovjek je velika samoća. Pustimo da samoća zapjeva. Pjesnik Bonnefoy se 

pita je li poezija moguća u društvu koje dopušta da njegovo ponašanje njegovo obrazovanje, 

njegovu riječ preplave riječi tehnologije,  trgovine, one koje više ne poznaju beskonačnost koja 

se nalazi unutar prirodnog objekta i koje dakle potiču posve drugi beskraj, onaj sna da se proširi 

no vrlo oskudno među reklamne stereotipe.  Beskonačnost i beskraj – to su riječi koje propituju 



pjesnici riječi koje istražuju i u kojima se po mjeri svojih moći nastanjuju. Sanjin Sorel je 

konstatirao da riječi žive unutar jednog svijeta čija je semantika još uvijek nedokućiva i stoga 

odlazim da oči sklopim lebdim između oblaka i snova jer poezija nam omogućava da letimo. 
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