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Poezija kao poziv na jezičnu i misaonu igru 

 

Poezija za djecu nerijetko se opisuje kroz svoju jezičnu kvalitetu – ritam, rima i ostali 

poetski tvorbeni elementi mladim čitateljima omogućuju istraživanje jezika i shvaćanje kako 

je jezik živa i fleksibilna tvorevina kojom se (i u kojoj se) mogu slobodno igrati. A što je djeci 

draže od igre? 

Ipak, danas ćemo često čuti kako djeca ne čitaju poeziju; mladim su čitateljima draži 

kratki, dinamični prozni tekstovi koji jezično i stilski odgovaraju njihovoj svakodnevici. U 

takvom je okruženju pravo zadovoljstvo otkriti pjesnika čija je poezija moderna, suvremena i 

razigrana, ali istovremeno duboka i topla kakva prava poezija i treba biti. 

Aljoša Vuković, spisatelj, pjesnik i glazbenik, svestrani je umjetnik koji se s lakoćom 

snalazi u različitim umjetničkim formama, a koji u svaku novu formu pretače nešto iz one 

prethodne. Stoga će njegove zagonetke biti muzikalne enigme, a njegove će pjesme opjevati 

zanimljive životne opservacije, anegdote ili čak filozofske misli.    

Ako bismo poeziju Aljoše Vukovića pokušali razumjeti u okvirima visokih kriterija 

koje su postavili vrsni hrvatski pjesnici za djecu, mogli bismo reći da je riječ o pjesmama koje 

su balogovski razigrane, koje kanižajski ruše pjesničke norme, ali posve originalno 

pričaju/pjevaju na suvremenoj djeci bliskome jeziku. K tome, riječ je o pjesmama u kojima se 

duboke i univerzalne filozofske potke isprepliću s pjesničkim jezikom – što je kvaliteta koja 

ni odraslim čitateljima neće promaći.  

Bio jedan koji se smijao, prva pjesma po kojoj je zbirka i dobila svoj naslov, 

ponajbolje opisuje ovu tvrdnju. U ovoj je pjesmi, svojevrsnoj himni pozitivnosti, u desetak 

stihova, pjesnik iznio misao vodilju koja će se istaknuti i u ostatku zbirke. Tu bismo misao 

mogli opisati kao iskreno razumijevanje ljudske sudbine, prikaz realne slike života koji nam 

ponekad „noge zaplete“. No i u takvim životnim okolnostima, jedini recept za sreću je smijeh 

– ta se misao nastavlja i u ostalim pjesmama, bilo direktnim pozivom na smijeh i smijanje 

(General smijeha) ili humorističnim preokretanjem ozbiljnijih tema (Tko živi na nebu?).  

Uz spomenuto izvrtanje iz negativnoga u pozitivno, u pjesmama se očituje i jezično 

izvrtanje gdje će se pjesnik poigrati jezikom i od čitatelja zatražiti da stihove doživi čulom 



sluha i vida, ali i misaono. Vukovićev se ludizam očituje u raznovrsnim leksičkim i 

morfološkim igrama. U svojoj igri riječima, pjesnik će riječi analizirati, rastaviti i zatim ih 

opet sastaviti, pritom tvoreći zanimljive spojeve. Primjerice, u pjesmi Lica navodi niz riječi 

zajedničkog sufiksa -lica (propalica, palica, šalica...), a u pjesmi Bio nabraja riječi prefiksa 

bio- da bi misao završio s duhovitom asocijacijom: najdraži mi je bio onaj – / bio sam na 

sladoledu.  

Pjesnikova su kretanja ovim jezičnim prostorima vrlo razigrana, ali i otvorena što bi 

mlade čitatelje moglo ponukati na vlastito stvaranje. Tako u pjesmi Uhom kazuje da mu „fali 

riječi / da završe s uhom“ te niže niz značenjski nepovezanih riječi. Pronicljiv pristup jeziku 

vidljiv je i u pjesmi Kamion, gdje su se kam (pjesnički – kamen) i on spojili te (u obliku 

kamiona) „završili na cesti“. Također, u pomalo ironičnoj pjesmi Priča o nagluhoj zlatnoj 

ribici naočigled nepovezane riječi „samo hrana“ i „majka“, neočekivano se pretvaraju u izraz 

„samohrana majka“. Takve su tvorbe direktan produkt jezične igre, ali možemo zamijetiti da 

je riječ i o zanimljivom književnom preoblikovanju poznate narodne priče ili čak viceva na 

temu zlatne ribice koja ispunjava želje. Prenamjena tradicionalnoga očituje se i u pjesmi Malo 

drukčija basna gdje pjesnik ponovno uzima motive iz poznate basne o cvrčku i mravu te ih 

stavlja u nešto drugačiji kontekst, a s ciljem društvenog komentara.  

Pjesnikove su dosjetke posebno zanimljive u igri s frazemima. U pjesmi Kapa pjesnik 

gotovo nonsensno nabraja raznovrsne stvari koje se nalaze u njegovoj kapi da bi pjesmu 

zaključio stihom „puna mi je kapa svega“. Poznati izraz „biti nekome ispod kože“ u pjesmi 

Što se može? neočekivano povezuje s tetovažom koja je doslovno nekome „ispod kože“. U 

pjesmi Dlaka pak navodi niz frazema (tražiti dlaku u jajetu, ići nekome uz/niz dlaku i sl.) da 

bi pjesmu opet završio dosjetkom: „a opet, o dlakama je snio / jer je ćelav kao daska bio“.  

Osim igre riječima, pjesnik se poigrava i formom tvoreći neobične grafičke pjesme 

kao što je pjesma „koja se ne miče od kuće“ ili pjesma kojoj „nisu sve na broju / 0 1 2 3 4 5 6 

7   9“, u kojoj „prevodi“ stihove u matematički jezik.  

Kao što stara izreka kaže, „manje je ponekad više“; tako se i pjesma Spužva sastoji 

samo od jednoga stiha jer „stihove su joj iscijedili“. Uz dovitljive igre formom i značenjem, 

pjesnik se s pojedinim pjesmama poigrava kao sa živućim i interaktivnim tvorevinama. Stoga 

je pjesma bez naziva, a koja „slova nije htjela. / Ostala je zauvijek / nevina i bijela.“ direktan 

komentar bijeloga papira koji ju slijedi.  

Uz navedene odlike koje Vukovićevu poeziju čine modernom, u zbirci se ističe i 

nekoliko pjesama koje slijede tradicionalni obrazac kratkih, ritmičnih i rimovanih stihova, a 

koje bi, kao što se dogodilo s pjesmama Krunoslava Kutena, vrlo lako mogle oživjeti u 



usmenoj kulturi mališana. Riječ je o pjesmama koje djeluju poput šaljivih malešnica (npr. 

pjesme Papa, Tuta ili Dur).  

Aljoša Vuković poznat je kao vrstan pisac zagonetki; u ovoj se zbirci pjesama nalaze 

tek dvije zagonetke, ali odlika zagonetnosti provlači se kroz veliki broj pjesama, posebice 

onih koje nose dublje značenje. Naime, primijetit ćemo da uz koncizno iznesenu misao, 

pjesnik ostavlja dovoljno prostora da se neke od njegovih pjesama shvate i kao poziv na 

dodatno odgonetavanje, razmišljanje i razumijevanje. Upravo su takve misaone pjesme 

ponajbolji primjer poezije koja zahtijeva višestruko čitanje. Mlađi će čitatelji prvotno uživati 

u jezičnoj kreaciji, dok će ponovnim čitanjem dublje unići u izrečenu misao (npr. u pjesmama 

Sobno ljetovanje, O njegovim se djelima priča, Opasno je sunce voljeti, Kako voljeti struju ili 

pjesmama Lijepa riječ, Lirska i Epska koje su svojevrsni komentar današnjega društva). 

 

Navedene odlike Vukovićeve poezije pokazuju da je riječ o pjesmama koje zaslužuju 

višestruko i višegeneracijsko čitanje. U ruhu razigranih stihova kriju se mali misaoni biseri 

koji su svjedočanstva suvremenoga života, ali koji, stavljeni u pjesničku zbirku kao cjelinu, 

poput bisera na ogrlici, sjaje iskrenom pozitivnošću i humanizmom.  

Aljoša Vuković svoje riječi bira s velikom pažnjom i poštovanjem, što se očituje i u 

divnoj odi riječima u posljednjoj pjesmi ove zbirke Pjesnik se obraća riječima. U konačnici, 

ovaj bismo pogovor mogli zaokružiti riječima pjesme znakovitoga naslova – Dobro je 

riječima se igrati. Kako pjesnik naslućuje, riječi su „kao sjeme“ koje će, padne li na dobro tlo 

– procvasti. Na jednaki će način pjesme u ovoj zbirci procvasti u rukama i mislima mladih 

čitatelja. Kao mnogi velikani dječje poezije prije njega, tako će i Aljoša Vuković svojim 

razigranim i misaonim stihovima zasigurno ostaviti traga na brojnim djetinjstvima današnjih 

generacija.  

 

 


