Назив дела: Прва љубав

Име и презиме писца: Мирослав Антић

Наслов рада: Да ли да одрастем?

Пре неколико недеља примио сам укоричено (а, рекао бих, и препоручено)
писмо од песника Мике Антића. Оно се састоји од пуно делова (махом у
стиховима), а може се прочитати на разне начине: на пример, да сам још увек
дете, разумео бих само пола његових порука, а да сам пак одрастао, разумео
бих сигурно још мање! Срећом, писмо је стигло у правом тренутку: у часу кад
се одлучујем да ли да одрастем и питам се како се уопште расте и постаје
велики.
То песниково писмо као да, час шапуће, час узвикује, све оно о чему ја
размишљам последњих годину дана. Нешто од тога написао сам у свом саставу
„Водич кроз пубертет“, а нешто сам сакрио од свих. Питам се, где ли је моја
Плава звезда, да ли је то ова у коју ноћу гледам жмиркајући као Лаза Костић,
или је нека друга о којој још и не сањам.
Мика Антић ме је подсетио да имам крила, да су она сачињена од моје
памети и маште и да могу да летим где год пожелим. Помогао ми је да у себи
осетим снагу да живим, да никада не паднем и будем снажнији после олује. И
рекао ми је да у животу морам стално да идем напред, да гледам и да жмурим
право, да стално постајем бољи и јачи од себе самог.
И у праву је песник: може у глави да буде коса (и то не само чуперак плави
неке Сање из 6/2, већ и цео реп од пола метра једне уображене осмакиње!). И
може зрно злата у срцу да жуљи, (мало у срцу, мало у патикама, па ти се
стално некуд јури!). Мика Антић тачно зна како је кад ти нешто ново и чудно,
данима и ноћима не да мира. И како је кад, као сада, у ово шашаво пролеће,
осетиш да можеш да бујаш јаче од природе.
И тако ја, са овим писмом-упутсвом храбро и одважно кроз живот идем. У џепу
ми детињство звецка, не као мрва, већ као најдрагоценије злато, које никада
ником нећу дати! И ја ћу, сигуран сам, захваљујући том благу и својим

крилима, живети много живота, неких стварних, и неких измишљених, и о
њима писати приче, романе, комедије и драме!
А ти што читаш ове редове, ако си ме разумео, надам се да сам ти макар мало
помогао да се носиш са пубертетом, јер (у поверењу!) то није увек баш сасвим
лако и не траје кратко!. Ако ме разумео ниси, е па онда сам, нешто боље
смисли!
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