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Reminiscence predstavljajo v Strni{evi dramatiki poseben dramatur{kostilni element.
Dramatik jih vpleta v dramsko dogajanje kot »spomin du{e« in tako ustvarja posebno relacijo
med bivanjem in nebivanjem v prostoru, kjer se gibljejo dramski junaki. Razmi{ljanje `eli
opozoriti na poeti~no funkcijo reminiscenc, ki so povezane s ~lovekovim »pesni{kim domo-
vanjem« in s smrtjo kot ponovno vrnitvijo v otro{tvo.

reminiscence, Gregor Strni{a, Brat Henrik, Martin Heidegger, Helena Blavatsky, [ri
Aurobindo, Marcel Proust

In Strni{a’s dramas reminiscences represent a special dramaturgic’stylistic element. The
dramatist includes them as »soul memories« in dramatic events, thus creating a special
relation between being and not being present in a place where heroes of the drama are
engaged. The aim is call one’s attention to the poetic function of reminiscences which are
linked with a man’s »poetic dwelling« and death as a re-return to childhood.

reminiscences, Gregor Strni{a, Brat Henrik, Martin Heidegger, Helena Blavatsky, [ri
Aurobindo, Marcel Proust

V Strni{evi drami Brat Henrik, ki je nastala kot radijska igra, nastopajo remini-
scence kot poseben element ubeseditvene estetike; njihova poeti~nost je namenjena
smrti kot ponovnemu rojstvu v druga~nih ~asovnih in prostorskih dimenzijah. Te-
meljna poteza reminiscenc je otro{tvo, najizvornej{i na~in »pesni{kega domovanja«,
~as ~udenja nad re~mi sveta. Zato ne presene~a, da so nosilci dramskega dogajanja
pesni{ko domujo~i Otroci – umetniki in sanja~i, ki so ube`ali pred racionalno ureje-
nim bivanjem. Egiptolog, slikar, Amerikanec in pomor{~ak imajo v drami vsak svoje
poslanstvo, povezuje pa jih skupno spoznanje: v racionalno zasnovanem bivanju je
intuitiven odnos do re~i osamela blodnja, iz katere se porodi `elja po vrnitvi v smrt,
k »bratu Henriku«. Poeti~nost reminiscenc je zato namenjena smrti kot posebni obliki
domovanja v brez~asni svobodi Kozmosa. Za razumevanje reminiscenc kot »spomina
du{e« se bo treba odmakniti od racionalnosti zahodne metafizike in se pribli`ati
spoznanju fenomenologije in teozofije, ki izhajata iz vzhodne filozofije.

Fenomenolog Martin Heidegger je v eseju Pesni{ko domuje ~lovek opozoril na
razmerje med pomenoma »naseliti se« in »domovati«. Medtem ko je naselitev pove-
zana z racionalnimi vidiki prostora kot naselbine, pa je domovanje posebna oblika
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eksistence, ki jo Heidegger imenuje »pesni{ko domovanje«. Domovanje je pesni{ki
na~in bivanja, kar pomeni, da vsi pesni{ko domujo~i ukinjajo racionalne dimenzije do
vsega bivajo~ega. ^lovek pesni{ko domuje tedaj, kadar je v emocionalnem razmerju
do re~i sveta, kadar zna prisluhniti njihovi govorici. Pesni{ko domovanje je zavedanje
istosti z re~mi Kozmosa s pomo~jo intuicije kot intimne govorice emocije. Heidegger
ne zanika, da je pretanjeno poslu{anje govorice re~i dano pesnikom, izbrancem,
sanja~em, ki s pesni{ko besedo odkrivajo skritost re~i, med katerimi so neko~ `e
domovali in kamor se z intuicijo ponovno vra~ajo. Zato je pesni{ko domovanje vselej
pre`eto z emocionalnim spominom, ki povezuje smrtnika s ~asom onkraj realnega
bivanja.

Emocionalni spomin imenuje teozofinja Helena Blavatsky »spomin du{e«. V spisih
Klju~ k teozofiji je opozorila na intuicijo, ki poteka izven na{ega fizi~nega telesa, zato
je ni mogo~e racionalno opredeliti. Helena Blavatsky ena~i intuicijo s »spominom
du{e«, ki opozarja vsakega ~loveka, da je neko~ `e `ivel; v smrti je bil vrnjen med re~i
sveta, da se je nekje lahko ponovno rodil.

Indijski filozof [ri Aurobindo se je v svojem temeljnem delu Integralna joga
ob{irno posvetil emocionalnem spominu, ki vra~a smrtnika na kraje njegovega prej-
{njega bivanja, med re~i sveta. Aurobindo ugotavlja, da ima intuicija zmo`nost
videnja, ki razodene resnico; intuicija je prislu{kovanje resnici.

O nemo~i racionalnega spomina je spregovoril Marcel Proust v romanu V Swanno-
vem svetu, kjer takole razmi{lja o ~love{ki preteklosti:

Zaman bi se trudili, ~e bi si jo klicali v spomin, vsi napori razuma ne zale`ejo ni~. Skrita
je tam, kamor njegova oblast ne se`e – v kak{nem stvarnem predmetu, v ob~utku, ki ga
zbudi ta predmet, v katerem je niti ne slutimo. Le od naklju~ja je odvisno, ali bomo
predmet sre~ali, preden umremo, ali ga ne bomo sre~ali nikoli. (Proust 1987: 146.)

V eseju, namenjenem kot predgovor pesni{ki zbirki Vesolje, je Strni{a spregovoril
o pesni{kem odnosu do sveta. Njegova misel odkriva `e omenjeno Heideggerjevo
razkritje o pesni{kem domovanju. Strni{a opozarja, da je bistvo ~lovekovega prebi-
vanja na zemlji odnos do re~i sveta, »ki kli~ejo, da bi jih odkrili in imeli radi.« (Strni{a
2007: 616.)

Emocionalni spomin, ki povezuje re~i domovanja, je poeti~no predstavil francoski
fenomenolog Gaston Bachelard v svojem delu Poetika prostora. Zaradi ob{irne inter-
pretacije se bomo osredinili samo na tiste elemente, ki nastopajo tudi v Strni{evi
drami. Najvidnej{e mesto je posve~eno hi{i kot domovanju otro{tva. Bachelard ime-
nuje hi{o »de`ela Otro{tva«, saj varuje vse davne in dragocene spomine; v svojem
najglobljem pomenu je zavetje emocionalnosti, zaveti{~e sanja~ev, vélikih Otrok, ki
lahko ohranjajo poeti~nost minulega ~asa. Naslednji element pesni{kega domovanja
je kót: sti~i{~e sten ali dveh hi{, ki obrnjeni druga k drugi ustvarjata zato~i{~e sanja~u.
»Kot je prostor,« ugotavlja Bachelard, »kamor se zate~e razo~arano bitje, ki ga je
takega naredil svet.« (Bachelard 1999: 167.) Koti predstavljajo »vmesni po~itek« med
bivanjem in nebivanjem.
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V prostoru pesni{kega domovanja zavzema posebno mesto miniatura – Bachelard
jo imenuje »po~ivali{~e velikega«; je krhka drobnarija, v kateri je ujeta emocionalnost
izdelovalca. Miniatura je pomanj{an prostor domovanja, pomanj{an svet, ki si ga je
sanja~ izdelal zato, da lahko biva v njem s svojimi sanjami in spomini. Poleg re~i, ki
dolo~ajo pesni{ko domovanje, je treba omeniti tudi emocionalne vzgibe, ki jih dolo-
~ajo sile narave. Menjava letnih ~asov, Bachelard jo imenuje »igra Vesolja«, na
poseben na~in posega v pesni{ko domovanje. Pomembno funkcijo ima zima, »osr~je
sanjarjenja«. Za sanja~e in poete je zima letni ~as, ki s snegom zabri{e meje sveta in
prekrije hi{e, da lahko ohranijo svojo skrivnostnost. Spanje pod sne`no odejo pa je
tudi simboli~en prehod v mirnost in smrt.

V Strni{evi drami Brat Henrik so zastopani vsi navedeni elementi pesni{kega
domovanja, poeti~no ujeti v reminiscence glavnega junaka Paulusa, poeta, Otroka in
sanja~a, ve~nega tujca v racionalnem svetu. Drama ima svojevrstno kompozicijo:
za~etek in konec dramskega dogajanja predstavlja monolog glavnega junaka. Uvodni
del je vezan na trenutek Paulusovega pogreba, ko dramski junak sli{i iz krste pogovor
pogrebcev, ~eprav je `e prestopil ~asovno mejo realnega sveta. Iz krste, »podmor-
nice«, ki potuje v novo domovanje, se porajajo »spomini du{e« na ~as otro{tva, ki je
bilo povezano tudi s starim va{kim pokopali{~em, kjer so bili pokopani ljudje, ki so
s svojim na~inom bivanja zaznamovali Paulusovo pesni{ko domovanje. Drugi del mo-
nologa pa je vkomponiran v zaklju~ek drame in izzveni kot hvalnica bratu Henriku,
ve~nemu mornarju, ki odpelje smrtnike s seboj zato, da bi jih neko~ ponovno vrnil
bivanju.

Celoten uvodni del ima naslov Spomini Paulusa Palouca. Takoj je mogo~e opaziti,
da junak ne razvija miselnega procesa spominjanja na preteklost, ampak subtilno
razkriva »spomin du{e« v solilogu, ko na lastnem pogrebu poslu{a pesem Lipa
zelenela je. V Paulusovem emocionalnem spominu je pesem zapisana kot ve~na
resnica rojstva in smrti, saj pravi, da je to pesem poslu{al v ~asu, »ko se je rodil
spomin in morda {e prej, ko me {e ni bilo.« (Strni{a 1976: 3.) Preprosta sporo~ilnost
pesmi se skriva v misli na umiranje in prerajanje v ve~ni in nespremenljivi resnici
Narave. Zaradi tega je pesem o lipi izhodi{~e za Paulusovo reminiscenco na otro{tvo,
ko je dojemal okolje za~uden nad re~mi sveta. Bivanjski prostor junaka je bil ujet med
`alost in veselje, med `ivljenje in smrt, med jasnino in tema~nost; je prostor meta-
fizi~nega dualizma, v katerem ima smrt {e vedno eshatolo{ki pomen. Povsem dru-
ga~no pa je Paulusovo razumevanje smrti; razkriva se v njegovem odnosu do va{kega
pokopali{~a, ki mu predstavlja prostor `ivih in mrtvih, njihovo skupno bivanje, kajti
smrt je samo ne-vidna oblika `ivljenja. Svet je torej en sam: sobivanje vidnega
z nevidnim.

Pesni{ko domovanje `eli Paulus prenesti tudi v realno bivanje; kon~ati `eli {tudij
egiptologije, ker ga vodi misel, da bi raziskovanje pokopanih kultur in mitskega ~asa
oplemenitilo njegovo `ivljenje. Junakova bivanjska zmota zare`e v dramsko dogajanje
z intermezzom, ki pahne Paulusa v svet me{~anske potro{ni{ke dru`be. Reminiscence
so pretrgane na mestu, kjer je prikazan vstop v racionalni svet, ki ga simbolizirajo
sanje o »ribji hi{i«. »Ribja hi{a« predstavlja past determiniranega sveta, ki pre`i na
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Otroka; je materializirana podoba bivanjske groze, eksistenciala, ki mu je mogo~e
ube`ati samo s podmornico brata Henrika. »Ribja hi{a«, prostor motne vode z oprezu-
jo~imi o~mi orja{ke vodne `ivali, zaznamuje junakovo bivanje: kot prikrit strah `ivi
v njegovi zavesti, se {iri in razra{~a do usodne no~i, ko neznan vendar ~udno doma~ in
vabe~ glas pokli~e po telefonu Paulusa, utrujenega od bivanja.

Vstop v me{~ansko dru`bo uvaja zvo~na reminiscenca: orkestrska izvedba pesmi
Lipa zelenela je. Didaskalija zahteva, da mora biti melodija odigrana v hitrem tempu,
z `ivahnostjo, ki ni primerna za pesem slovesa. S to zahtevo se popolnoma spremeni
zna~aj pesmi; pesem slovesa se prevesi v ironijo, v prezir do smrti in umiranja.
S skoraj neznatno didaskalijo je uspelo dramatiku ustvariti eti~no podobo malo-
me{~anske dru`be, v katero je vstopil Paulus po poroki. Zanimiv je tudi preobrat
dramskega govora: ~lani dru`ine postavljajo izklju~no poizvedovalna vpra{anja v
nepretrganem ritmu, ki spominja na udarce. Zahteve, ki jih postavljajo tast, ta{~a, stric
in `ena, so nesprejemljive za sanja~a, ki `eli `iveti na na~in pesni{kega domovanja.
Materialna trdnost je edino merilo dru`be, ki nima posluha za Paulusovo raziskovalno
delo. Ujetost v malome{~ansko potro{ni{tvo postaja iz dneva v dan bolj travmati~na,
stopnjuje se tudi Paulusova alienacija, dokler se ne zgodi usoden prelom: uradno je
izgnan iz slu`be, umikati se mu za~ne tudi dru`ina. V tragi~no bivanjsko zarezo vstopi
brat Henrik; najprej kot glas iz slu{alke, ki spra{uje, kdo ga potrebuje, kasneje pa kot
»ve~ni mornar«.

Glas brata Henrika, zvok davne reminiscence, je glas Smrti, ki povabi v novo
bivanje. Nezmotljiva intuicija vodi Paulusa na kraj pesni{kega domovanja, v stari-
narno. Prodajalka, Dekle, ga pozdravi z besedami: »Kako kmalu si pri{el!« (Strni{a
1976: 16.) Junak postane pozoren na Dekletov obraz; igra svetlobe ga prika`e v spre-
minjajo~i se podobi: ne`nost se prepleta z ostrimi obrisi lobanje, lasje za`arijo v sve`i
barvi prsti, prikupen nasmeh izginja v mo~ni goli ~eljusti. Dekle zaupa Paulusu, da sta
z bratom Henrikom dvoj~ka. Njen namig je simbolen, izra`a pa preprosto resnico:
najprej nastopi konec zemeljskega bivanja in fizi~ni razkroj, {ele potem je odprta pot v
prerajanje. Toda Paulusa ni strah Dekletovega obraza. Pomirja ga prisotnost smrti,
zavest, da se je lahko vrnil v pesni{ko domovanje. Z Dekletovim darilom, glasbeno
skrinjico, se poslovi od starinarne, ki je kasneje ne more ve~ najti. V popolni alienaciji
lahko mirno poslu{a glasbeno skrinjico; v njej so shranjene pesmi otro{tva, ki se v
svoji preprosti sporo~ilnosti gibljejo na meji `ivljenja in smrti: Lipa zelenela je, Sijaj,
sijaj, son~ece, Zagorski zvonovi ... Ko skrinjica odzveni pesem [umi, {umi, gozd
zeleni, se dogodi dramatur{ki premik: vstop Paulusa v pesni{ko domovanje, saj nje-
gova intuicija ponovno najde starinarno, osvetljeno z belo svetlobo zimske no~i.
Razveseli se ob pogledu na Dekle, ki ga je `e ~akalo, da ga odpelje na pomol,
mornarju Henriku naproti. Njegova podmornica, ki simbolizira Haronov brod, vselej
odpelje sanja~e, da bi jih vrnila pesni{kemu domovanju. Paulus najde v kajuti vse
znane re~i re~i iz otro{tva: stare citre, harmoniko, podmornico v steklenici in porume-
nelo sliko rajske ptice.

Oster preobrat prekine poeti~nost vrnitve in preusmeri dramsko dogajanje v deter-
miniran svet, na Brodarsko ulico, kjer so v novoletnem jutru na{li mrtvega ~loveka,
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ki je v premrlih rokah oklepal steklenico z miniaturno podmornico. Prizor zaklju~i
kraj{i solilog Paulusa Palouca; v krsti, globoko pod zemljo, sli{i pogovor ljudi, ki se
na pogrebu prepirajo o njegovi smrti. Vendar za sanja~a ni smrti; ropot prsti, ki pada
na krsto, je hrup ladijskih motorjev. Ladja brata Henrika potuje v ocean, pred njo se
odpirajo neskon~ne poti. Ko bo izplavala, bo stopil na krov Otrok, sanja~, Paulus, da si
poi{~e novo domovanje, ki bo spet zapisano v spominu du{e, ko se bo kon~alo
zemeljsko `ivljenje.

V ~as in prostor Paulusovega pesni{kega domovanja so vklju~eni naslednji dram-
ski junaki: sanja~ Amerikanec, slikar Hinko in mornar Harry. Amerikanec nastopa
v Paulosovih reminiscencah kot tragi~en ~lovek. Njegova temeljna bivanjska poteza je
trpljenje. Socialno poreklo ga je prisililo, da je odpotoval v svet ter postal za doma~o
vas skrivnostni Amerikanec. Toda trpljenje ga je utrdilo v spoznanju, kako pomembna
je eti~na poteza skrb za so~loveka. Od to je izvirala njegova znana gostoljubnost: vrata
hi{e so bila vedno vsakomur odprta, na mizi pa je bil pripravljen hlebec kruha. Ta
poteza, Heidegger jo imenuje »prisr~nost«, je temeljna zna~ilnost pesni{kega domo-
vanja, oblika eksistence, zasnovane na emocionalnem odnosu do vsega bivajo~ega.
Ker je Amerikanec ~lovek pesni{kega domovanja, postane tako kot vsi Strni{evi
emocionalni junaki `rtev zgodovinske Ideje. Paulusovo reminiscenco na Amerikanca
pospremi zvo~ni u~inek: zborovska pesem [umi, {umi, gozd zeleni, saj je v njenem
sporo~ilu prisotna misel o ve~nem tujstvu sredi determiniranega sveta.

Slikar in muzikant Hinko je zaradi na~ina svojega pesni{kega domovanja pred-
stavljen kot dionizi~en junak. Bivanjski prostor umetnika je preplavljen z zeleno
barvo, Hinko pa nastopa v vlogi satira, ki je v svoj vrt pri~aral podobe bakanalij in bil
kaznovan s popolno dru`beno izolacijo. Svoje pesni{ko domovanje je ovekove~il
s sliko Rajska ptica. Slika zavzema zaradi svoje izjemnosti osrednje mesto v Pauluso-
vih reminiscencah. Rajska ptica ni prisotna; slika predstavlja podobo dekleta, ki navi-
dezno spi in poslu{a »angelski glas« ptice. V simboliki glasu je ujeta misel o glasu
transcendence; zvok pomirja in vabi v spanje, ki bo neko~ prebujenje. Tudi umetnik
Hinko se je na svoj na~in uprl zgodovinski Ideji ter z nasmehom in posmehom sprejel
nasilno smrt. Slikar Hinko, ki nosi mnogo potez znanega umetnika Hinka Smrekarja,
nastopa v dramskem dogajanju kot Otrok in sanja~, nenehno v sporu z normirano
dru`bo in njenim nasiljem. V Paulusovih reminiscencah ostaja slikar Hinko ~lovek
pesni{kega domovanja: s smrtjo kaznovan Dioniz.

Pesni{ko domovanje Paulusovega strica Harryja je povezano s samotnim biva-
li{~em, ki dokazuje junakovo dru`beno alienacijo pa tudi umik v imaginativni svet
med miniaturne modele ladij, kjer zavzema posebno mesto podmornica, »~udno
grozljiva igra~ka ~rnikastosrebrne barve«. Paulusove reminiscence prika`ejo strica
Harryja kot izrazito emocionalnega ~loveka, izdelovalca miniatur in ljubitelja narave.
Harry je ob~udovalec naravnih lepot in strasten alpinist, ~lovek tveganj, hkrati pa
sanja~ in mornar. Harryjev umik iz racionalnega sveta predstavlja samotna sobica,
napolnjena z miniaturnimi modeli ladij, kjer je posebno mesto zavzemala podmor-
nica. Ta »slepa po{ast« je izginila takoj po njegovi tragi~ni smrti. Vrtinec prve vojne
zajame Harryja {e kot mladega fanta; kljub mladosti je znal ukaniti poveljnike, ostala
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pa je tragi~na izku{nja nasilja, ki se ji je Harry ponovno uprl, ko je v kaosu druge
vojne izvedel za napad na Poljsko. Davna groza se je prebudila z vso silovitostjo, le da
je bil zdaj Harry prileten mo`, samotar, zato je reagiral groteskno: za~el je streljati na
nevidna letala, nato pa planil v boj skozi okno tretjega nadstropja. Njegovo smrt
dopolni slu{na reminiscenca pesmi Oj, ta voja{ki boben. S stri~evo smrtjo je izginila
miniaturna podmornica, vendar se je zopet pojavila, ko je strah popolnoma ohromil
Paulusovo eksistenco in je junak zahrepenel po morju, po Haronovem brodu. Zato je
v Paulusovi reminiscenci ves ~as prisoten dvom, ali je Harry res sam izdelal pod-
mornico; preve~ prefinjena, preve~ umetni{ka je bila za ~love{ko roko. Skrivnostno
ladjo ponovno odkrije v no~i svoje smrti, ko ga brat Henrik povabi na potovanje.
Henrikovo povabilo kon~a Paulusov strah in mu podeli mir pesni{kega domovanja.
Glas, ki predstavlja varnost, ga pokli~e z imenom »Mali«, kar naj bi bil pravi pomen
imena Paulus. V Henrikovem nagovoru ni ironije, je samo ugotovitev ~lovekove
majhnosti, nebogljenosti, ko se spopada s pastmi racionalnega sveta; {e posebej ~e je
to Otrok in sanja~. Ljudje, ki so na novoletno jutro na{li mrtvega Paulusa, ne bodo
nikoli izvedeli, da se je vrnil v svoje pesni{ko domovanje.

Strni{evo dramo Brat Henrik bi lahko imenovali poeti~na ubeseditev smrti s po-
mo~jo reminiscenc. Reminiscence so kot »spomin du{e« vselej povezane s smrtjo, ki
ohranja pesni{ko domovanje. Samo v smrti, ki kon~a tujstvo v racionalnem svetu,
lahko ponovno za`ivi otro{tvo, edino pravo pesni{ko domovanje emocionalnega ~lo-
veka: Umetnika, Otroka, Sanja~a. Raziskovalec pokopanih kultur, Paulus, slikar in
muzikant Hinko, v trpljenju preizku{en Amerikanec in skrivnostni mornar Harry so
junaki pesni{kega domovanja, saj razumejo smrt kot ve~no vra~ajo~e se otro{tvo; zato
pred njo ne poznajo strahu. Za ~loveka pesni{kega domovanja smrt nima eshatolo{kih
razse`nosti, ampak je kot ustvarjalna sila `ivljenja ve~no prisotna v reminiscencah.
S to mislijo je Strni{a pospremil poslanstvo besedne umetnine, ko je v eseju Transcen-
dentna pesnitev zapisal:

Svet in smrt predstavljata dialekti~no celoto vsega, saj morata resni~no obstajati oba in
hkrati, ker bi enega brez drugega ne moglo biti. Vse `ivo pa je v sorodstvu z vsem `ivim
in ne`ivim: z vsem svetom. Brez takega odnosa do sveta, ~e{ da stvari kli~ejo, da bi jih
odkrili in imeli radi, ker so si z ljudmi v rodu, ne bi mogla nastati nobena besedna
umetnina. (Strni{a 2007: 590.)

V estetskem pogledu predstavljajo reminiscence svojevrsten dramatur{kostilni
element, ki je prisoten tudi v drami Mavri~na krila. Glavni junak je Egiptolog, utrujen
od blodnje po racionalnem svetu. Samo v reminiscencah se lahko vra~a na kraj
davnega bivanja, zapisanega v emocionalnem spominu. V svojem iskanju nekdanjega
domovanja in mitskega ~asa se poda na tvegano podmorsko potovanje; nikoli ve~ se
ne vrne. Zelo subtilno je ob~util usodo Strni{evih sanja~ev Niko Grafenauer, ki je
v eseju Odisej v labirintu zapisal:

Strni{evo poetsko hierofanijo je nemara mogo~e {e najbolj razvidno osvetliti z raz-
merjem, ki njegov pesni{ki jaz povezuje na eni strani z domom kot vesoljnim prostorom
in ~asom, v katerem se je naselil s svojo enkratno ~love{ko eksistenco, na drugi strani
pa z odisejsko usodo te eksistence v profanem svetu. (Grafenauer 1988: 402.)
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Drama Brat Henrik je bila napisana kot radijska igra, ki omogo~a zvo~ne razpone
in z njimi dopolnjuje poeti~nost. Omeniti pa velja, da je dramatik poeti~no vlogo
reminiscenc dopolnil z zborovskimi pesmimi (Lipa zelenela je, Sijaj, sijaj, son~ece,
[umi, {umi, gozd zeleni ...), ki so povezane z bivanjsko resnico tujstva in minevanja pa
tudi s svetlobo prerajanja. Najve~ji poudarek je namenjen glasbi – prvinski govorici
emocije, edini pravi govorici pesni{kega domovanja.
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