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Ана Кратовац 
школски библиотекар 

СШ ,,Свети Ахилије'', Ариље 

имејл: ana.vucicevic.kratovac@svetiahilije.edu.rs 

 

 

 

 

Ана Кратовац рођена је 1988. године у Пожеги. Основну школу и гимназију 

завршила је у свом родном Ариљу, након чега завршава студије Шпанског језика и 

хиспаноамеричке књижевности на Филолошком факултету у Београду, а потом се 

прикључује волонтерском раду у Друштву српско-кубанског пријатељства, Београд и 

запошљава на радно место библиотекара у СШ „Свети Ахилије“ у Ариљу. 

Организатор је бројних културних манифестација у свом родном месту и преводилац 

збирке „Слободни стихови“ истакнутог кубанског песника Хосе Мартија. Активни је члан 

ДШБС. У слободно време бави се писањем поезије и преводом књижевних дела са 

шпанског језика. 

 

 

**** 

 

Не сасецај танана крила 

духа ми рањивог 

И даље, 

сад још крхкије, 

стаклено звоно 

на леђима носим. 

Ране ми неће издржати пад. 

Постаћу земља 

или камен 

а земља је мртва 
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а камен душе нема 

Ово место где смо бачени 

једно огледало има 

У једној се реци 

не можеш два пута окупати 

 

Дозволи да спознам одраз свој данас 

 

 

Слобода 

 

Мозак сав ми је 

у премазима исте боје, 

утопијске за ову чемерну сивилост 

провинцијске статичности. 

Хици из зглобова и кораци ми 

динамику слободарског ритма прате. 

Искорацима правилним 

уз дисциплину строго војничку 

уређујем 

ровове обавеза 

 

под мишљу ми прокопане 

још од најситнијег изданка способности. 

У дане нижем 

једну за другом 

звезде плаве 

лествице да начиним 
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до цвета из ког ће се 

родите кћер моја 

 

СЛОБОДА! 

 

 

ГМО време 

 

Ово је неко ГМО време 

плакари пренатрпани крпицама маркираним – 

дрес код за еру фабриковања робота. 

Пространства замагљена димом скупих парфема 

од сопственог носа даље свету и не треба 

Преподобници вечних блаженстава 

само су маскирани аморалисти и мизантропи. 

Све на четири точка и један клик, 

све а само празнина сваког смисла осакаћена. 

Никад тако изгладнео, а тако сит. 

Никад толико заузет, а досадом обузет. 

Никад толико сиромашан у доступности сваке жеље. 

Ово је нека ГМО љубав 

напумпана адитивима обећања, 

поклонима, порукама 

лишена есенцијалних осећања, 

без укуса нежности 

израсла из вештачког семена душе 

да попуни празнину ретког слободног времена. 
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Ово је неко наметнуто ГМО друштво 

с којим не желим да другујем. 

Ово је неки ГМО свет 

који се гнушам да спознајем. 

Стога се титулом асоцијалног отпадника дичим. 

Лудост - то је сасвим природно. 

Лудаци ће можда оплеменити стварност. 

 

 


