Ан
кица

ЛАКО ЈЕ
ЊИМА ТАМО,
ОНИ СВЕ ЗНАЈУ.
А МИ ОВДЕ
НЕ ЗНАМО
НИ КАКО
СЕ ЗОВЕМО.
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Што су гођ људи на овоме свијету измислили, ништа се не може испоредити с писмом. Пријатељу или
знанцу своме, који је на далеко преко бијелог свијета, послати мисли своје на комаду артије; читати, што
су други писали прије двије иљаде година, и написати, да могу други послије неколико иљада година
читати; то је наука, која ум љуцки готово превазилази, и могло би се рећи, да је онај, који је први њу
измислио, био више Бог него човек. Писмо је отворило пут уму љуцкоме, да се приближи к Богу по
могућству своме. Оно је измишљено, од прилике, прије четири иљаде година; и послије свога тешкога
и чуднога постања тако је ласно постало, да данас на свијету нема никаква заната лакшега од њега; и
тако се по свијету размложило, да данас у Европи има народа, у којима нема човека, да не зна читати
и писати.

љубичасти јеж из фијоке хоће да пецне
рђавог миша џоњала
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Вук Стефановић Караџић
Беч 1827.

ЉУБИЧАСТИ ЈЕЖ ИЗ ФИЈОКЕ ХОЋЕ ДА
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Што су гођ људи на овоме свијету измислили, ништа се не може испоредити с писмом. Пријатељу или знанцу
своме, који је на далеко преко бијелог свијета, послати мисли своје на комаду артије; читати, што су други писали
прије двије иљаде година, и написати, да могу други послије неколико иљада година читати; то је наука, која ум
љуцки готово превазилази, и могло би се рећи, да је онај, који је први њу измислио, био више Бог него човек.
Писмо је отворило пут уму љуцкоме, да се приближи к Богу по могућству своме. Оно је измишљено, од прилике,
прије четири иљаде година; и послије свога тешкога и чуднога постања тако је ласно постало, да данас на свијету
нема никаква заната лакшега од њега; и тако се по свијету размложило, да данас у Европи има народа, у којима
нема човека, да не зна читати и писати.
Вук Стефановић Караџић
Беч 1827.

Што су гођ људи на овоме свијету измислили, ништа се не може
испоредити с писмом. Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко
преко бијелог свијета, послати мисли своје на комаду артије; читати,
што су други писали прије двије иљаде година, и написати, да могу
други послије неколико иљада година читати; то је наука, која ум
љуцки готово превазилази, и могло би се рећи, да је онај, који је
први њу измислио, био више Бог него човек. Писмо је отворило
пут уму љуцкоме, да се приближи к Богу по могућству своме. Оно
је измишљено, од прилике, прије четири иљаде година; и послије
свога тешкога и чуднога постања тако је ласно постало, да данас на
свијету нема никаква заната лакшега од њега; и тако се по свијету
размложило, да данас у Европи има народа, у којима нема човека, да
не зна читати и писати.
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Што су гођ људи на овоме свијету измислили, 18
ништа се не може испоредити с писмом.
Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко
преко бијелог свијета, послати мисли своје на
комаду артије; читати, што су други писали
прије двије иљаде година, и написати, да могу
други послије неколико иљада година читати;
то је наука, која ум љуцки готово превазилази,
и могло би се рећи, да је онај, који је први њу
измислио, био више Бог него човек. Писмо је
отворило пут уму љуцкоме, да се приближи к
Богу по могућству своме. Оно је измишљено,

Што су гођ људи на овоме свијету измислили,
ништа се не може испоредити с писмом.
Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко
преко бијелог свијета, послати мисли своје на
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brza vižljasta lija hoće da đipi preko
njuške flegmatičnog džukca!
BRZA VIŽLJASTA LIJA HOĆE DA ĐIPI PREKO
NJUŠKE FLEGMATIČNOG DŽUKCA!
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Što su gođ ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili znancu svome, koji je na
daleko preko bijelog svijeta, poslati misli svoje na komadu artije; čitati, što su drugi pisali prije dvije iljade godina, i
napisati, da mogu drugi poslije nekoliko iljada godina čitati; to je nauka, koja um ljucki gotovo prevazilazi, i moglo
bi se reći, da je onaj, koji je prvi nju izmislio, bio više Bog nego čovek. Pismo je otvorilo put umu ljuckome, da se
približi k Bogu po mogućstvu svome. Ono je izmišljeno, od prilike, prije četiri iljade godina; i poslije svoga teškoga i
čudnoga postanja tako je lasno postalo, da danas na svijetu nema nikakva zanata lakšega od njega; i tako se po svijetu
razmložilo, da danas u Evropi ima naroda, u kojima nema čoveka, da ne zna čitati i pisati.
Vuk Stefanović Karadžić
Beč 1827.

Što su gođ ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili znancu svome,
koji je na daleko preko bijelog svijeta, poslati misli svoje na komadu artije; čitati, što su drugi pisali prije
dvije iljade godina, i napisati, da mogu drugi poslije nekoliko iljada godina čitati; to je nauka, koja um ljucki
gotovo prevazilazi, i moglo bi se reći, da je onaj, koji je prvi nju izmislio, bio više Bog nego čovek. Pismo je
otvorilo put umu ljuckome, da se približi k Bogu po mogućstvu svome. Ono je izmišljeno, od prilike, prije
četiri iljade godina; i poslije svoga teškoga i čudnoga postanja tako je lasno postalo, da danas na svijetu nema
nikakva zanata lakšega od njega; i tako se po svijetu razmložilo, da danas u Evropi ima naroda, u kojima
nema čoveka, da ne zna čitati i pisati.
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Vuk Stefanović Karadžić
Beč 1827.

Što su gođ ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti
s pismom. Prijatelju ili znancu svome, koji je na daleko preko bijelog
svijeta, poslati misli svoje na komadu artije; čitati, što su drugi pisali
prije dvije iljade godina, i napisati, da mogu drugi poslije nekoliko iljada
godina čitati; to je nauka, koja um ljucki gotovo prevazilazi, i moglo bi se
reći, da je onaj, koji je prvi nju izmislio, bio više Bog nego čovek. Pismo
je otvorilo put umu ljuckome, da se približi k Bogu po mogućstvu svome.
Ono je izmišljeno, od prilike, prije četiri iljade godina; i poslije svoga
teškoga i čudnoga postanja tako je lasno postalo, da danas na svijetu
nema nikakva zanata lakšega od njega; i tako se po svijetu razmložilo,
da danas u Evropi ima naroda, u kojima nema čoveka, da ne zna čitati i
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Što su gođ ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa 18
se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili
znancu svome, koji je na daleko preko bijelog
svijeta, poslati misli svoje na komadu artije;
čitati, što su drugi pisali prije dvije iljade godina,
i napisati, da mogu drugi poslije nekoliko iljada
godina čitati; to je nauka, koja um ljucki gotovo
prevazilazi, i moglo bi se reći, da je onaj, koji je
prvi nju izmislio, bio više Bog nego čovek. Pismo
je otvorilo put umu ljuckome, da se približi k

Što su gođ ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa
se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili
znancu svome, koji je na daleko preko bijelog
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