
Kronologija izdanih knjiga

Moja  prva  knjiga  objavljena  je  2001. 

godine,  krajem  mjeseca  travnja.  Moje  prvo 

djelo  je  zbirka  poezije  "Pjesme,  što  ih  život 

piše". 

 

Zbirka  pjesama  sastoji  se  od  stvarnih 

trenutaka mojeg života, od kojeg su pojedini proživljeni, odnosno i 

napisani  u  mojim pjesmama,  sve  od  devet  godina  prije  nego  je 

zbirka  objavljena.  U svim pjesmama opisani  su  svi  moji  osjećaji 

straha, bola, tuge i patnje nad onim što mi se dogodilo i kako sam 

to prihvatio. Zbirka pjesama podijeljena je u pjesme iz tri razdoblja 

mojeg života; onog obavijenog bolom, vremenom prihvaćanja onog 

što mi se događa i pomirenjem s životom. 

U  svim  stihovima  pjesama  iz  ove  zbirke  iskrene  riječi 

opisuju moje osjećaje iz vremena dok sam prihvaćao svoju bolest i 

kasnije  sjedanje  u  invalidska  kolica.  Te  riječi  nisu  poetično 

izražene,  nisu  birane  radi  ljepšeg  ugođaja  pjesme  niti  stilski 

oblikovane.  To  su  sasvim  jednostavne  i  iskrene  riječi,  najprije 

sedmogodišnjeg djeteta, sve do petnaestogodišnjeg mladića, koji je 

u jednom trenutku želio glasno vrištati, a u drugom tužno plakati i 

pitati  Boga  "Zašto?"  Ipak,  zbirka  ne  govori  isključivo  o  mojem 

osjećaju  invalidnosti,  već  o  njegovom  prihvaćanju,  mijenjanju 

pogleda na taj osjećaj i život s njim te o spremnosti da ga prihvatim 

i naučim se živjeti s njim.
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Moja druga knjiga objavljena je 2003. 

godine,  sredinom  mjeseca  prosinca.  Moje 

drugo djelo je roman "Dodir ljubavi". 

Roman je  izmišljena  priča,  djelomično 

inspirirana događajima iz mojeg života, koja na 

romantičan  način  govori  o  nježnoj  ljubavi 

mladića u invalidskim kolicima i djevojke koja hoda. Kroz iskrenu 

ljubav i, prije svega, prijateljstvo koje međusobno razvijaju, priča 

na  jednako  iskren  i  jednostavan  način  govori  o  pronalasku  i 

prihvaćanju sebe, strahu od izražavanju osjećaja i od osjećaja koji 

nas mogu povrijediti i progovara o životu kao o "daru umotanom u 

ukrasni papir šarenih boja"…  Roman "Dodir ljubavi" je priča o dvoje 

mladih ljudi koji unatoč mnogobrojnim razlikama u načinima svojih 

života, žive svoju ljubav kroz najvažniju misao koja se neprestano 

ponavlja  tijekom romana:  uvijek,  ma  što  da  se  dogodilo,  slušaj 

svoje srce i čini kako ti ono kaže. 

Razlike  poput  nacionalnosti,  vjere,  novca,  društvenih 

okolnosti, pa čak i njihove zdravstvene situacije, nisu važne sve dok 

je  onaj  osjećaj  ljubavi  u  njihovim  srcima,  nastao  najprije 

prijateljstvom,  iskrenošću,  povjerenjem  i  međusobnim 

razumijevanjem, potpuno ujedinjen. Između ostalog, "Dodir ljubavi" 

govori o odrastanju i mladosti s nekim zdravstvenim problemom, o 

vjeri  u sebe i svoje sposobnosti  na koje invalidnost ne utječe, o 

strahu od neprihvaćanja i bolnog osjećaja da si odbačen zato "što si 

takav"  te  uopće  o  pronalaženju  sebe  u  svom životu  kao  mladog 

čovjeka koji počinje živjeti.
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Moju  treću  knjigu  izdao  sam  za 

godinu i pol. Početkom srpnja 2005. godine 

izdao  sam  svoje  treće  djelo,  svoj  drugi 

roman, imena «Moj komadić neba».

To  je  vrlo  jednostavno  pisan,  vrlo 

emotivan roman. Njegova  priča je izmišljena. 

Neki  dijelovi  jesu  stvarni  ili  barem  imaju 

nekakve veze sa stvarnosti, a sva razmišljanja u njemu i sve poruke 

koje on govori ili  na njih navodi, jesu potpuna stvarnost i u njih 

čvrsto vjerujem.

 On, roman, kroz  priču o nekoliko ljudi i njihovih životnim 

putevima,  na  vrlo  otvoren  i   iskren   način  govori  kako  nikad  u 

životu, ma što nam se dogodilo, ništa nije crno-bijelo već je sve u 

nekoj nijansi. Roman govori o mladoj, sretnoj i uspješnoj obitelji u 

kojoj ne fali ljubavi i ugodnog življenja. Tada se dogodi prometna 

nesreća i njena posljedica mijenja sve na što su u životu navikli i u 

što su vjerovali… 

Njegove  poruke  su  doista  mnogobrojne,  a  jedna  od 

najvažnijih jesu, barem meni kao autoru ali i kao mladiću koji se 

kreće u invalidskim kolicima, jest da «svi mi osjećamo bol i ničija 

bol  nije  važnija  od tuđe» i  da  «svi  mi  u svojim životima imamo 

probleme i nisu oni ono što nas čini jadnima, jadnima nas čini onaj 

trenutak kad se više ne znamo nositi s njima». 

«Svoj komadić neba" uvijek možemo imati svi mi, samo 

dok znamo što je on za nas i kako ćemo ga pronaći. 
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Istodobno s  romanom «Moj komadić 

neba»,  također  početkom  srpnja  2005. 

godine, izdao sam svoju četvrtu knjigu. Moje 

četvrto djelo, druga zbirka poezije, imena «2 

kapi u moru». 

Ona  je  rađena  zajedno  u  suradnji  s  

mojim bratom Amirom i ona je naše prvo zajedničko djelo, te mi je  

upravo radi toga vrlo posebna i draga.

«2 kapi u moru» je zbirka poezije od dvanaest pjesama s 

temom  ljubavi  i  prijateljstva.  Jedanaest  ih  govori  o  ljubavi,  o 

zaljubljenom čovjeku koji svaki trenutak posvećuje svojoj ljubavi, 

dok dvanaesta pjesma govori o prijateljstvu i značenju koje pravo 

prijateljstvo ima za čovjeka.

«2 kapi u moru» jednako je iskrena i emotivna poezija koja 

sasvim jednostavnim stihovima i potpuno slobodnim riječima nastoji 

prikazati veličinu, ljepotu i dostojanstvenost imati nekoga za voljeti 

i/ili biti mu prijatelj.

Zajedno  s  tiskanim  primjerkom zbirke 

poezije  «2  kapi  u  mori»,  u  suradnji  s  mojim 

bratom  Amirom,  izdan  je  i  glazbeni  CD  s 

audiozapisom poezije.

Cd  je  koautorstvo  brata  i  mene.  Iako  raspolažemo  sa 

skromnom  audio-računalnom  tehnikom,  moj  brat  je  strastveni 

ljubitelj komponiranja glazbe pa smo odlučili «udružiti snage».
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Na  Cdu  «2  kapi  u  moru»  nalazi  se  dvanaest  pjesama  u 

trajanju  pet  do  šest  minuta,  lagane  skladbe  u  ritmu  i  tonovima 

prilagođenim stihova koji su recitirani preko njih.

Moju  petu  knjigu  izdao  sam  nakon 

godinu dana. Krajem 

rujna 2006. godine izdao sam svoje peto djelo, 

svoju treću 

zbirku poezije, imena «Stihovi bez suza».

Zbirka poezije «Stihovi bez suza» sadrži tridesetitri pjesme 

u slobodnom stihu i pisane bez rimovanja stihova, podijeljene u šest 

poglavlja, te po jedan prozni tekst kao uvodni predgovor u svako 

pojedino poglavlje.

Stil  pisanja u ovoj zbirci poezije potpuno se razlikuje od 

prethodne dvije zbirke poezije. Stihovi su krajnje jednostavni izraz 

trenutnog  osjećaja  u  čovjeku  i  upravo  rzat  zrači  profinjenošću. 

Stihovi su nabijeni emocijama, no one ne izazivaju tugu, već sjetu, 

te iako čitatelj ima tužan izraz lica, negdje u sebi krije osmijeh. 

Kao  i  kod svih  dosadašnjih  dijela  i  ovdje sam vrlo  jednostavnim 

riječima iskreno pisao o onome kako i što osjećam, a ono što je 

novost i ovu zbirku čini drugačijom je da sam o svojim osjećajima 

pisao  kao  u  metaforama  nekih  drugih  motiva.  Pjesme  su  vrlo 

emotivne, no ne i tugaljive, bar ne na izravan način, već su vrlo 

sjetne i u okruženju tog osjećaja vrlo mirne i nostalgične. 

Ipak, njihovo čitanje bar na trenutak izaziva lagan osmijeh 

na licu čitatelja.

Edin Okanović
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