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POEZIJA

Бошко ТОМАШЕВИЋ

ПЕСМЕ О ЛЕТЊИМ ПРАЗНИЦИМА И ДАНИМА

ВЕЧЕ УОЧИ ЂУРЂЕВДАНА

 Rасплети сенку днева, уђи у вече пред празник
сâм како си остао већ толико година осут 

костоболном росом, с детињим видом и ђурђевком.
Бог у твоје међе не меша се тајном но светиљку
ти пружа ко некролог сетни да поређаш по спису
лицâ и сате којих више нема већ сени су само из
твојих веђа под којим ђурђевска киша роси и пева:
Ђурђевска кишица тихо је росила ...
И ништа ти се више не дâ до детиње лице твоје над тамбурицу
сагнуто, ту мајка стоји и не види унапред да проћи ћеш живот
по тифусном свету, соба нека туробна у алпској гори,
ти писати само знаш док свећа пред тобом не гори, деца   
не цвиле, ђурђевак пао по ливади шварцвалдског брега и ... других 
           сликâ више нема.
По таваници запљуснула бела гарда крстачâ и плеве, прозори
с небом ноћним меко дишу, остаје оно што ће сутра на твоју
адресу опет доћи: ђурђевска роса по јутру и остатак пчелâ   
          са кошнице Божјих дана.
         

Беч, 5. мај 2019.

ИВАЊДАНСКИ ВЕНАЦ

 Jулски вихор сред биља чист.
Опасао цркву белу, танку, и звоник

са небеса унео у храм и свето биље сад тамо 
звони ко са јагњади ускршњих сребрнасти звуци
безданога светитељског смиља.
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Светли кроз прсте које венац плету 
пламичак благог Бога травâ,
жалфија и различак, пепељаста мента и клас већ
зрео за жетву. И вêзем то младо биље, те танушне 
двери и пред олтаром иконицу Оца Светог гледам и 
ткам ствари земаљске летње и дарове ниоткудне
с ума неба сишле да предају сјају бића пјаног 
зрелину врта и летину божанског круга године 
што носи га час овај један у обртању Земље кроз осу 
сласног шуморења. И даје нам је сада распуклином сунца,  
чистом сценом биљног дара на том поду лагунастог храма.

Венац већ сплетен. Кући ћу поћи. 
И траве са поља на поду светиње
и иконе окићене смиљем ко очи цветне 
витражних зрцала опраштају се од мене 
чистим рујем хвале.

У кући већ је подне. Јулско сунце изнад крова
шета носећ летње свемогуће двери. Венац од
биља озариће кућна врата скромном красотом,
јаблани ту негде посејаће хлад, вече попут вереника 
ће доћи и на чаролију протеклог дана успети се.
У ведрој поноћи игла трена ко ветар ослоњен на црквен
звоник венац шумног биља у сан придева сан и дивље
време пушта на очи – ко суд Божји – за сва дела.
 
ПРЕОБРАЖЕЊЕ, ТАЈ ЧАС НЕОДЛУЧИВИ У ГОДИНИ

 Pреображење стидљиво са тамним клекама, без ветра и 
без

видљиве споне са прошлим, дошло је да врати лето ил’ јесен опет.
Раширило се по међи светлости и повенуле папрати, но не дајући
надолазећем прерано маха. Између две клупе уснуле у пољу
надвила се већ врежа зрелог грожђа. Мислити о протеклом и ономе
што чека у шуми без дна – сва је сврха у дану Преображења.

Нејасно, оно, да л` ће границу прећи и дојавити се тамо где с 
јасноћом
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сањивом спава дух жутог понижења изгубљеног лета? Ил` остати 
још
мало са кругом свечаним да витраж црквени сетом греје?
Вино ново ће чекати час бачвастог пијанства да птице одлете
иза јантарног брега негде далеко у даљи без теже.

Преображење, час је вектора са сунца и поља, сеци и одвој оно
што је твоје! Ако можеш откриј јасно у неодлучивом мêне да
час вере једнак је часу непоткупљиве постојане зебње.

Да идемо даље према јесени и зими спремни смо! Ко сав људски 
род
одвајкада, прихватајућ` Нужност да склони на сигурно камару 
летине
пре него се земља и трава склоне „под теретом од снега“ и пре него
што сазнавати почнемо да средиште године неће без силе раздавати
 видљиво 
знање Преображења што кроз свој плод носи већ светлост будућег
 листања.

Иннсбрук, на Преображење 2019.

КАДА ЦВЕТАЊА ЛИПÂ ВИШЕ НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ

 U кући пустој бити, у кући с вејавицом у доба цватње
липâ бити када цватње липâ више не може да буде,

јер старо је и суморно је бивање и у очима отежало
гледање ведре раности посвемашње, давне, свега давног.
 
И к'о са стражњих степеница таванских из прикрајка гнездо ласте
што се види, ил' видело се, када драги бели облак клизио је према
адреси која сан се зове и у рано летње предвечерје будио ме
са кором врелине, обећавао ноћ свежу, кишу, смолу с влажних
липâ и цедио мирис што ће доћи пред крај мога века као онда
кад дететом без брига и стрепње лежах у вечности што опет ме 
чека ...

... тако још не могу спознат' зачудност на челу што се бори са 
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стварима
које бог нам чува на петељци од зове и на лествама које на стручку
травки и сна по разлогу непознатих моћи и хира ослоњене леже.
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Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ 

ИСТОРИЈА СТОЈЧИНОВИНЕ

Pостала сам огромно стабло трешње
Које  више нема на очевој Окућници

Али ни Окућница више није очева
Него његовог сина Мога брата
Па и Ја из трешњиног стабла 
Са три своја свјетлосна стуба
Не удаљавам  се
Кад дођу вране по црвено бисерје љета
Да покупим оно што им из кљуна испадне

На сваком стубу по неколико је грана 
Са лишћем од ситне кише

На гранама три су велика прозора
Када их отворим да знам одакле могу п(р)огледати

Са прозора моја ће дјеца у висине У невријеме
Да имају везу са историјом Стојчиновине
И небом намијењеним за четири млада изданка
За дјецу моје дјеце

Ох... Куда журите
(Прозори ће за вама у Свијет свакако) 

Сунце које кружи око моје Свјетлости 
Једино је могуће у Космосу наћи
Шта год да се догоди

Из мојих пјесама живот се оглашава
И не престаје
Свијетом да путује
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ВЕЧЕРЊА ПЈЕСМА

Pомало се смркавало 
И сва се Свјетлост у ноћ повлачила

Да мрак своје звијезде пронађе

Отац ће мајци
Хајдемо једну партију...

Просуше се Црне Домине по столу

Мијеша мајка своје разговоре
Увлачећи оне скраја у средину
Оне из средине на други крај
Па опет Поново И поново...

Изнутра Обазриво рука крене па застане
Као да их ућуткује или преусмјерава
(Гледајући Оца право у очи)

Он поглед спушта надоље  као на Велику тајну
Пратећи своју забиљежену (домину) у очима
Важну као Држава Са шестицама у оба поља

Напокон у рукама је оружје од пет домина

Црне им се леђа међу искривљеним облицима
Родитељских прстију

Ко излази
Мајка ће

Онај ко има дуплу шестицу

Шта ако нико нема Опет ће мајка

Отац подиже обрву и руку 
Заустави дисање да му покрет не оспори
Стави Дванаест црних тачкица на сто као Стожер
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По шест на обје стране

Мајка ћути... Гледа у своје руке као у 
Помирљиву празнину

Опет си се о моју душу огријешио
(Или ме то живот искушава)
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Слободанка ЛУКОВИЋ

ЗИДАНИЦА ЦРВЕНИХ СЛОВА

I пређе тамно у светло кад отвори се облак
Пређе незнано у знано – паде златна киша

И слазише слова у време зидајући црвена имена
И нарасте вертикала да је руше а не сруше
Ево и мене на Плавој звезди – ловим брујалице
Слажем их као мелод сред хармоније гласова:
Твоја Ђурђевданија – Земља краљева и ратара
Твоја Јованславија – Земља отпора и усековања
Твоја Николајевина – Земља умрежених посланица
Твоја СербоСавска саборнија – дојиља младоученика
Твоја црвена словарија звони као црквено звоно
Казује: гледај горе – гледај доле – гледај десно
Гледај лево – вертикала и хоризонтала „камених достојника“
Ту Спасовданска светковина – Трифунија и шир виногорја
Ту Севастијски Младенци – четрдесет их је занавек
Цвети и Сретење за окупљање – за Закон и надање
Архангелско Славодобије и Лазарење у дане пупољања
Ту врбица и јагањски гласови уз звончице и сневање
Ту Марија огњевита и Марија благозначна за опомену
Госпојински благдани – уприличено саборовање за спас
Ето чуда: Дан усековања Јовановог – непојаман чин
Ето знака: живот мој паде у тај дан – у тај дан
И шест пута би резан – и шест пута по шесто убадан
И још чудније знамење у дане велике и знане:
Велики петак – Три Јерарха – Преображење – Васкрс
Да би било знакова – по два два пута умирах и оживљавах
Вољом Божјом – такну ме Дух свети за обожење
И гле: на мом телу црвене се путићи као указања
И проже ме риморијум и родогласје из небогласја
И нали ме: вера – Нада – Љубав и Софија
И прену ме предање Златоустог и Столпника
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И поверовах у чин Георгија и у милост Богомајке
И сетих се великомученице Варваре и првознаних
Би рождество Христово – Васкрсење и учење
И календарија црвених слова у земљи Сорабији
За памћење детињско – материнско и очинско
У „вјеки вјеков“- у славу Бога – Амин Амин

ГРАДОЦВЕТ

O Хиландару, светлости из градине знања,
сјајем се означаваш осам столетница!

Заслепљени те не распознају,
виделци би да те додирну.
О Хиландару, светлости из градине знања,
како да те осетим и стих да ти дам?!
Поетеса – женска нога, к теби не сме…
И ја бих жуђано у Градоцвет,
и ја бих да прожме ме светлост,
и ја бих да додирнем, да пољубим!
Знам мушка злосрца што падају ти на прса,
знам женска светосрца, милоснице и чеднице
што забраном су, заувек, тебе лишене.
Опрости Милостиви ако је воља Твоја,
Гони куга, гони куга – нисам царица.

ЗАУВЕК МОЛИТВА

Nе лиши нас – Господе – радости у безрадости
Не ускрати нам напој из изворишта бистрине

Спаси начета срца за смисленост у бесмислу
Помилуј немиловане душе да науче вољење
Отвори небеске двери за улазак у спасење

И ОПРОСТИ – ОПРОСТИ СВАКОМЕ
ПА И МОЈОЈ ЗЕМЉИ

Не лиши нас – Господе – милости у безмилости
Не ускрати нам знање за узвис до Небесије
Дај нам моћ да кидамо мреже јаке и омче уланчане
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Нек се вапаји сложе у молебан и допру до Тебе
Само да човек не застане а Душа да не изгуби себе

И ОПРОСТИ – ОПРОСТИ СВАКОМЕ 
ПА И МОЈОЈ ЗЕМЉИ

Не лиши нас – Господе – човечности у нечовечности
Подари нам снагу за нове подвиге у мучеништву
Нек бива трпљење и проход кроз кам и ватрење
Нек утихну але – немани и страхотни штектаји
Само нек не утихну благе речи што их Христос изусти

И ОПРОСТИ – ОПРОСТИ СВАКОМЕ
ПА И МОЈОЈ ЗЕМЉИ
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Милена МИЛОВАНОВИЋ

ХАЉИНА НА ТУФНЕ

Nестварно ствара стварност, писао је 
мајстор имагинације, Хорхе Луис Борхес.

За неку показану њежност, рећи ће 
демистификатори свега што нема тржишну вриједност,
да је била само савршено стилизована маска.
Ипак, због те њежности облачила сам хаљину на туфне,
oд вискозе, чипкану,
не бих ли била на висини задатка,
узвраћајући истом мјером имагинације,
јер хиљаде бијелих латица  забехарало је у позни јесењи дан
на хаљини изатканој од снова и чежње.
Можда се  нисмо ни разумјели, али смо се срели у једном чаробном 
тренутку,
због кога развлачим ријечи  до непознатих значења
 не бих ли уклопила ту неухватљиву њежност
за коју не знаш одакле је дошла, само се просула пред твојим 
погледом
попут шкољке која се отворила, показујући бисер као никоме прије 
тебе.
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Теодора КОШАРАЦ

ЈУТРЕЊЕ

Uстај, чедо, на јутрење
Са чаршије звона звоне,

Да још једном цјеливамо
Свете мошти и иконе.

Пред олтаром замолимо
За опроштај, шаку мира,
И Господу предамо се
Кроз причешће из путира.

Онда ћемо, надо моја,
Куд прогоне, куд нас воде,
Неком крају непознатом
Гдје прогнани само ходе.

Хајде, сине, послушај ме,
Не плачи над кућним прагом,
Поплавиће Сарајево
Сузама, са првим мраком.

Утихнуће свјетла града,
Кад твој корак му замукне,
И усниће, да не гледа,
Када први пуцањ пукне.

Са Бјелава спусти поглед
Загрли град уцвиљени,
Јер му дјецу протјерују,
Не куни га, тешко мени.

У њему се ћирилица
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Брани још од прошлог рата,
Животом, за вјечни живот
Сина, кћери, кума, брата.

Жртвом отац нам обећа:
Док Саборна црква сија,
Молитвама светог Петра
Служиће се литургија.

Зато памти, мили сине,
Гдје живјесмо вʼјековима,
Због чега ће српска душа
Ту дисати док нас има.

Устај, чедо, прогоне нас,
Над слободом да пресуде,
Сарајево, памти вјечно:
Нису дјеца - него Јуде.
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Андреја Ђорђе ВРАЊЕШ

ДО  РАЈНИХ ТИШИНА

Pут патњи, у времену мук,
измождених снага а  трпње у круг,

љубав Христова још једини звук,
Светосавско племе враћа бола дуг.

Из тмина дубина
усправи се вера до рајних тишина,
појави се радост  плавога огњишта
да осветли тајне неистина.

Осам векова  и грехова
плакале су ноћи у глувоћи
да исплачу туге
и немоћи.

Да немасмо Христа, христилишта,
гробови би наши били газилишта,
дела сјаја пуста пепелишта,
 не би знали да смо били ишта.

НЕМОЈ
Не немој ме чекати залуд,
сигурно је да нећу доћи,
моје су очи исплакане,
никада неће моћи небо да врате,
отишли су сви битни они,
који су знали модре писати песме,
што су ћутати знали,
имали чаробне моћи,
не немој ме чекати залуд,
сигурно је да нећу доћи.
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Како да дођем где ме нема,
у свет без суза, без хризантема,
поклеклих снова, злурадих весника,
прљавих жеља,
у свет без песника.
Како да дођем где ме нема,
у гужву  бучних, преварених Скита,
плитких погледа, руку без поздрава,
где нико никог ништа не пита.
Зар доћи у време крње,
без сете, пољубаца, додира ноћи,
боље је што  бити ме неће,
не немој ме чекати залуд,
сигурно је да нећу доћи.
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Миладин БЕРИЋ 

ПЈЕСМА О ДВА БАДЊАКА
 

Jоште и не каниш свитат`, рујна зоро,
тамо гдје једино ложе два бадњака.

А, колико видим, нећеш баш ни скоро -
дошло такво вријеме и таква нафака.
 
Један крај цетињског старог манастира,
други покрај дворца од Краља Николе.
Први у част славе божанског пастира,
други по декрету ватиканске школе.
 
Како и приличи завађеној браћи:
између њих буљук Мило-пендрекаша, 
тако да ће тешко сунашце изаћи
тамо гдје се моле и два очењаша.
 
Зна ли тај Мираш, тај распоп и Јуда,
да се из тог дворца ноћу чује само
глас краља Николе, страшнији од суда
за брдшца она: „Онамо … `намо“.
 
„С огњишта милог бјежи ми, куго“ -
шапуће Никола, ал' се шапат чује
све до Ватикана и одзвања дуго,
наткриливши Ловћен жешће од олује.
 
За коју годину Мираш ће бадњаче
да запали први тринаест дана прије.
То слути и гавран, што над Гором гаче
и што из Мораче црну воду пије.
 
Два бадњака горе, сваки својим пламом.
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На застави двоглави поцрнио ор'о -
један ложен вјером, други ложен срамом.
Слутим да не каниш свитат', рујна зоро! 
ЋУШНИ ГОРЕ, ЋУШНИ ДОЉЕ
 
Када кренем до љекара
да ме болног оперише,
ја понесем врећу пара.
Жена вели: Узми више!
 
Па се гурам десет дана
у кревету с двИје-три бабе.
Валута ме лијечи страна:

нема, јадо, здравља џабе.
 
Тако ти је овдје, побро,
џаба фонд и социјално.
Ако желиш себи добро,
мораш ћушнут` максимално.
 
Да би ишло све по лоју,
ћушни доци коју стоју.
Ако си у већем јаду,
ћушни, брате, бар хиљаду. 
 
Ћушни `вамо, ћушни тамо,
плус лијекови изван листе,
јер помажу такви само.
Иначе ће да те слисте.
 
Код нас закон такав влада:
ко ћушнути ништа нема
нема чему да се нада,
но за попа да се спрема.
 
Ћушни горе, ћушни доље -
немој за то жалит' шушки.
Лажу неки да је боље
без ћушкања умријет' мушки.
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ЋУШКАСТА ПЈЕСМА

Kад мањинци изаберу
тебе свога за Скупштину,

за кацигу узми мјеру -
знају јачи да ошину.
 
Ако бистриш мутне ствари,
ако петљаш перформансе -
да ћеш добит` по тинтари
сваким даном расту шансе.
 
Још ако си нон-стоп дрчан -
што б' се рекло безобразан -
кад подигнеш тлак им срчан,
у ђавољи скачеш казан.
 
Ствари код нас стоје 'вако:
када задњи вакат` дође
може да те ћушне свако -
од министра, па до вође.
 
Mожe да те с леђа млатне
и онај што чекић дужи,
јер је с исте листе платне,
па чак и твој што им служи.
 
Мораш, стога, бити гранит:
власт не пада ником с неба.
Jедни ће те лажно бранит`,
други рећи: "Tућ' га треба".
 
Стог, набави ту кацигу,
и то за два броја већу -
све док играш другу лигу,
не смијеш се уздат` у срећу.
 
Кад постанеш прволигаш,
кад те сколе празне пушке -
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другу бригу ћеш да бригаш,
јер ти тада дијелиш ћушке.

ПИСМО ДЈЕДА МРАЗУ

^ујеш ли, Дједе, наш тужни вапај
из земље у којој је максима „хапај“?

 
Ми можда јесмо од тебе ка југу,
али смо вјечито у поларном кругу.
 
Јер: било у рату, било у миру -
овдје је хладније но у Сибиру.
 
Дођи и до нас, Дједа Мразе,
да видиш како нас наши газе.
 
Понеси гаће, чизме и хљеба,
јер нама, старино, баш свега треба.
 
Не упрежи коње кад кренеш `амо,
јер коња овдје и вишка имамо. 
 
И пази се, Мразе: у нашем крају
све што је под руку але опљачкају.
 
Овдје су, Дједе, много танки нерви
и већини мозак ради на резерви.
 
Да видиш како нас смушене кефа
позајмљени кредит од еМ-еМ-еФа.
 
Од којег само видјеше ћара
чланови секти од три мускетара.
 
Овдје, гдје све на канапу виси - 
видјећеш, Дједе, што нигдје ниси.
 
Прекрсти се трипут и свједок буди:
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најбољи се тепих прави од људи.
 
Пожури, стога, задњи је вакат.
Иначе, добисмо пресавијен лакат.
 
Измоли и за нас коју кап љубави -
блентави јесмо, ал` нисмо губави.
 
И да скончамо ово писмо:
живјели јесмо, а као да и нисмо.
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Слободан СТАНИШИЋ

КРАЈ

Dоћи ћеш опет да попуниш сат,
Али мени сад нису све даске на броју.

Шал ће изнова мирисатʼ на врат,
За мене обуци што тамнију боју.

На врата не куцај, ту нико не живи!
Наше су сјенке потпетиле обућу.
Ја сам у кући гдје царују криви,
На тој се капији срећни не осврћу.

Још којом увредом отирач украси,
За њега је и даље све добро дошло.
Очешљај се лијепо да не спадну власи,
Да не скупљам сјећања, јер све је прошло!
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Цвијетин ЛОБОЖИНСКИ 

ДАХ ЖИВОТА

Uзбрах цвет у пупољку живота
себично се опијајући мирисом младости.

С љубављу додиривах уснама
тек расцветале латице.

Борих се с ветром,
Сунцем и кишом,
да ми не украду чари
чедности прве љубави.

Стезах у свом загрљају
пупољак младости,
не слутећи да сам
украо дах живота.
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PREVEDENA POEZIJA

Ева РАДОМСКА

ИГРА ЗА ЖИВОТ

Nаш земаљски живот
То је утакмица одозго устаљена

Нема наде за реванш 
Па чак и у најбољој игри
Увек ће бити 1:0
Свако ће морати једном 
Сићи са игралишта
Побеђен
Силом неба
Па чак и ако је био
Јунак или победник
На земљи
Само цвеће
Цвета непрестано
Да би могло да
Слави својом лепотом
Наш растанак...

ЉУБАВНИ ЗОВ

Iзмеђу детињства
И старости

Зовемо љубав
Зовемо погледом преплашеним
Попут стидљиве девојке
Након првог судара
Гледајући снагом молитве
О милост осуђеног
Зовемо говором тишине
Као шумећи поток
И пуним криком



32

Гушене жалости
Зовемо љупким смехом
Као прве зраке сунца
Или изазивајућим
Као улична девојка
Зовемо душом, телом
Свим чулима
А заузврат
Добијамо празнину
Као рањена птица
Пригрљене главе
У крилу рамена
Остаје само нова нада
Са душом бескућне мачке...

ПЛАШТ ТЕЛА

Nаше тело је
Нетрајна одећа душе

На некима је бољи крој
На другима лошији
Понеко свој телесни плашт
Има попут резбарија
Од хладног порцелана
Други као набачена
Врећа од кромпира
Али и једни и други
Губе се у љубави и страсти
Или заборављају о њој
У очају и безизлазности 
Све док је старост 
Једнако не стисне 
У изгужвани чаршаф
Који потом земља 
Изједе …
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МОРАМ ТАКО

Nемојте бити љубоморни
На моју дивоту

Радио је на њој
Читав мој живот
Сви добри
И лоши тренуци
Они који живе
А посебно они
Који су преминули
Њихови уздаси
Буде ме свако јутро
Стављам руку на срце
Лудо пулсира
То се они туку
У њему као опседнути
Желе да живе кроз моју крв
Присиљавају ме 
Перфектно
Потребан им је апсолут
Јер то је њихова димензија
Па онда не будите 
Љубоморни на моју дивоту
Јер ја немам
Другог изласка...

УСПОМЕНЕ СА ЛЕТОВАЊА

Bели галебе, морски гласниче
Вртиш се као пахуља снега у плесу

Прецртаваш радосно таласе
Гледаш који ће највише порасти
Седаш потом на њега лагано
И таласаш се као да плива лађа
Узимам твоје перо
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Нађено на плажи
Да бих после летовања у кући
Могла о нечему маштати...

(Препјевала са пољског језика Олга ЛАЛИЋ КРОВИЦКА)
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Елигијуш ДИМОВСКИ

О ЧОВЕКУ КОЈИ НИКАДА 
НИЈЕ ПРОНАШАО СЕБЕ 

^овек 
који никада није пронашао себе 

– не живи 

Јучер је написао на картици: 
„Знам да ме ту ништа не држи“ 

и изашао је кроз прозор

ЕПИГРАФ 

Nа гробу мудраца 
пали се мноштво свећа

 
на гробу простог човека 
букти срце

(Препјевала са пољског језика Олга ЛАЛИЋ КРОВИЦКА)
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Jержи ПЛЕШЊАРОВИЧ

ПЕСМА

U снежној тами
ржу пожари одјек плаше,

бором, шумом, пољем, угаром дим.
Звездо судбине,
брегови приказују камене градове,
обале града из сна
у снежној тами.

Тишина,
тишина без зеница.
Катедрала попут облака нагиње чело,
шапат стакала,
прети небо којег подржавају сви
крстови.

Над гробом, које песме -
Какве молитве
подижу
венци птица?

Прислушкујем свитање

Само плач,
једногодишњи плач
крилом маше
узалуд.

У снежној тами
прислушкујем
свитање.
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Ово је
звезда судбине,
град снова,
плач малене,
отаџбина
у снежној тами.

ПЕСМА ДРУГА

U снежној тами
пада последња звезда

у снежној тами
музика у глави се гаси
у снежној тами
венци птица се врте
у снежној тами
сатови забринуто мрмљају
у снежној тами
град од сна рушевина 
у снежној тами
тишина без зеница залутала

Прислушкујем свитање
а ово је детета плач
крило маше
узалудно

Звездо судбине
ти си пројектил
времена
У снежној тами
ово је домовина град из сна плач детета 
у снежној тами
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ФРУЛИНЕ НОТЕ

Nа раскрсници
рамена лиснача браонкасто сива,

сенке покошених стогова,
боје вечери.

Бреза ће лишће дати
причама вуга.    
Промишљени тренуци
изнад облачних вода.

Крхка ветру клас,
осмех у јабучњаку,
кантом прозором восак
сјај месеца прелива

Клањају се до појаса
брдима брда.
Шкрипе звездане кочије.
Рамена лиснача браонкасто сива.

ЕЛЕГИЈА

музо уздаха и суза 
преломи тишину тамних жица
громова позивања луна 
ноћна завеса скрила је драму дана 
у морима ће једро потонути лутања су
као
ја 

враћа се тмурни пејзаж суморних удубљених поља 
брезе су сломиле руке над тобом
брезе лишће плаче сиво 
киша замишљена док далеко
у очима пребива 
мрачна црнина гробова
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кад је неименовану љубав луди густав носио
у дивљини
крик 

ставите писма дана у ноћне коверте
писма која нико не чита 

(Препјевала са пољског језика Олга ЛАЛИЋ КРОВИЦКА)
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Даринка ЈАНКОВИЋ ВАСОЈЕВИЋ

Dишем тишину. Региструјем сваки изненадни шум. Звук корака 
по бетонском степеништу. Чини се као да неко хода мојим 

степеништем. Први пут осећам шта значи терасаста кућа.

Јавља се жеља за писањем, правим, али праве речи још увек не 
навиру, као ни живот који ишчекујемо и сањамо. Догађа се
нешто сасвим друго, нека неслућена варијанта, чак и кад планирамо 
догађаје, а таласи других људи у том тренутку иду неким другим 
путањама.

Замишљам сенке знаних људи и водим са њима замишљене 
разговоре. Нестварно је и сад како је увек и било. 

Наспрам мене је ризница мојих књига које мирно чекају  коју ћу да 
отворим, а то значи којим током ћу запловити ове вечери.
Нека силина је почела да зове. Направила сам прекид око 
тривијалних животних ситница, али мени важних у овом тренутку, 
и сад покушавам поново да следим ток који ме је понео, и моје 
надахнуће, и моје препознавање, и цео мој живот као на длану.

Волим да самујем, да се суочим са самом собом и са својим 
мислима. Можда је дошло време да се оне сакупе, изађу и објаве 
уместо свих оних тривијалних животних планова.

Живети значи мислити, промишљати, посматрати, слушати, 
мирисати, додиривати, бити, ослушкивати, осећати, желети, знати, 
хтети, рећи, пренети другом да чује, да се осврне за тренутак, 
комуницирати, доћи до друге особе, доћи осећањем и разумевањем 
и истинском бригом и схватањем.
Почињем да бивам нежна, што вероватно у основи и јесам. Још 
да лирске струне заиграју, боје и мириси се распевају ноћас у мом 
сну великих холова, огромних, прелепих, блиставих, само још звук 
мазурке и ја могу да плешем.

PROZA
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У загрљају сам поверљиве, благе и сетне особе. Исповеда ми 
своју велику тајну - губитак посла. Слушам са пуно топле пажње. 
Осврнем се, камера је иза нас. Директорка ће нас видети заједно; 
то баш не би било добро. Она пролази, осврне се, погледа.
Покушавам невешто да заташкам - збуњеност, ухваћеност.
Видим букете дивног цвећа најразличитијих облика у саксијама; 
ученике и "она" пролази поред мене, баца поглед, ја журим 
ходником, чујем звоно, које већ 10-11 година нисам чула.

Како толерисати бол? Иста прича се понавља. Нови зуби. Мисао о 
њима засенила је сваку другу, евентуалну, отежавајућу мисао да ни 
овог пута неће ићи лако, као ни до сада. Жуља доња вилица  баш 
као тијесна ципела. Знаш како је кад скинеш ципелу; олакшање, 
али те жуљ подсећа да је још ту, и те како присутан. Скидам 
парцијалку. Десни почињу да дишу. Лепота. Уживање. Језик 
дохвата направљени жуљ. Одсад свака мисао иде преко жуља.

Коинциденција, исти дан као 1997. године. Учинило ми се неколико 
пута да видим чику у појавама врло сличних старих људи, који су 
ходали данас Земуном.

Зашто је мој желудац тако слаб, а понекад и болан? Да ли се то 
сав овоземаљски сплин слива у њега? Кад га у ретким тренуцима 
испразним, чини ми се да почињем нови живот, леп, лак и невин. 
Пожелим да га ничим не оптеретим. Заричем се да ћу за њега бирати 
само добру, а то значи лаку храну. Али опет вече се приближава 
и он се дува као балон и уз сву брижну пажњу која му је данас 
посвећена.

Кад не би мислила о свом писању, заносила се градњом: куће, 
станови, зграде, пројекти, уређење простора, идејна и дизајнерска 
решења, као да води двоструки живот: један танан, тајанствен и 
неухватљив, и други гласан, видљив и разметљив у својој лепоти 
боја и облика.
Градити, само градити. Открила је ових дана и тајну свог 
градитељског гена: бабин брат био је чувени градитељ тада 
најпознатијих градских грађевина, међу којима и цркава.
Треба стварати лепоту. Треба је креирати сваки дан као Шехерезада 
своју причу. Треба удахнути живот свакој новој кући; ставити је на 
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њене темеље, изградити је, опремити је и пустити да независно 
живи.

Адвокат М. била је лепа, црномањаста жена, белог као снег лица, 
црних, витких обрва, благог гласа, складне, незнатно пуније фигуре 
у миди хаљини. Изгледало је да само такав крој и таква дужина 
одговарају њеној личности, без обзира што је била млада, само 7 
год.  старија од мог сина.
А њен синчић, јединац, мамина маза и мамина преокупација у 
сваком тренутку. Разговарали су очима и мимиком преда мном 
готово без гласа.

Лице мафијоза, иза тамних наочара у замраченој канцеларији. 
Гледале су ме те његове наочари продорно: говорио је непрестано 
административне бесмислице и сулуде проценте. У тренутку је 
упитао: „Да ли ме разумете?"
- Да, - рекла сам мирно и кратко, али врло одлучно. Знала сам да 
разговарам само са наочарима.
- 2% месечно, то значи 24% годишње.
- Да, - рекао је.
- Хвала лепо, окренула сам се и отишла.
Ово је био прави лик из крими филма. Свако носи печат своје 
личности. Обратићу пажњу на сличне типове њему, и како они 
доспевају у мемљиву административу.
Нељубазност, боље речено дрскост административног особља. 
Покажи им да их се не бојиш.
Јасно понављам сваку реч као на аудицији, а службеница покушава 
да ми подметне своја значења. Ја мирно и упорно терам до краја у 
свом терминолошком објашњењу. Нисмо се разумеле.

Скица жене у црвеним ципелама.

Црна, танка, у џинс-панталонама, црних, живих очију, глава под 
хаубом; живо прича одушевљена због одласка на семинар.
Питам о каквом семинару је реч, а она каже "књиговођа."
- Колико дуго радите тај посао?
- 20 година.
- А ваше ципеле, баш су лепе.
Гледала сам у провидну црвену ципелу и питала да ли су удобне.
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- Када сам била млада, била сам сиротиња, - рекла је.
- Мој друг који је био у војсци у Б. препознао ме је по чизмицама 
са тананим рајсфершлусом.
- И још једна ствар, волим штипаљке.
- Какве штипаљке? - питам је.
- Једноставно, штипаљке; кад перем бели веш, ја ставим белу 
штипаљку; ако је нешто црвено, иде црвена штипаљка;
за љубичасто, љубичаста. То моје пријатељице знају и купују ми 
штипаљке.
- Не знам за случај са штипаљкама.
- Ја сам психолог. Поинтересоваћу се око тога.
- Ви сигурно волите да имате пуну контролу над стварима?
- Да, - кратко је потврдила.
- Имате страхове?
- Не, немам страхове.

Добро угојена фризерка, власница салона.
Посматрам ширину њених кукова и тешим се.
Кажем себи, ти изгледаш витко у поређењу са њом.
Опет отреса пепео цигарете у пепељару испред мог носа. Пепео 
лети. Мислим да јој кажем да не пуши док ме фризира.
Мисли ми лете, да и не. Да, каже глас из Аустралије; не, каже овај 
домаћи; па пуши и жена до нас.
Све ће се окренути против мене. Покушавам да занемарим дим и 
посматрам и даље њене троме покрете.

Сакупљам комадиће свог живота.
Наранџасто-црна шара на јастуку донесе ми сећање да је то био 
мој јастук; љубичасти вез у облику круне осмехује се заводљиво 
иза белине навлаке. Слатки снови.
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Лазар КОВАЧИЋ

ДЕЧАК КОЈИ НЕ ЛАЖЕ
                                                     

 Nеки дан ме зове Крле из Сијетла. Жали се на кишу, 
реуму, године, одбеглу децу, лоше пиво и бучне 

комшије. Обавештава ме ко је од наших завршио утакмицу на овом 
свету или како Равноселци имају обичај да кажу ‚‚бацио кашику". 
Прича ми да се чуо с Браном у Торонту и с Радованом у Њујорку. 
Пита ме за нашег друга из равноселског детињства, Стевицу Гајића.
- Шта, на'пако, да му шта није било?
- Човече, откуд ти то? - Пренеражено ће Крле.
- Како откуд, па сад смо ми она генерација која се спрема за свој 
‚‚сремски фронт". Већина нас је постала сирочад, без оца и мајке, 
а бабȃ и дедȃ, се мало ко сећа.
- Опет филозофираш, није ни чудо што те сви зајебавају, када те 
зову ‚‚писац". Ма питам, човече, јер ме читав живот  то прогони, 
да тај није могао да слаже. Која ли је то фалинка била, и то читаво 
детињство, а после му прешло у навику и такав је остао?
- Где се баш њега сети, данас, Крле?
- Не само данас. Ређе је када га се не сетим у овом лажном и 
лажљивом, превртљивом, лицемерном, себичном, злом и опаком и 
наопако скројеном свету. Дође ми, човече, да као Диоген ужегнем 
фењер и кренем да тражим бар једног честитог, али не бих одмакао 
ни пар корака и густа киша Сијетла, каква може и зна да буде само 
овде, би утрнула пламен. Стевици Гајићу се често штуца, колико 
сам пута мислио о њему.
- С разлогом, Крле. А, ваљда, ниси заборавио да нико на свету није 
умео да лаже боље од нас равноселских клинаца, а једини изузетак 
је био Стевица Гајић. Он, једини, није лагао.
- Коначно си укапирао ‚‚писац".
 Ма како је то могуће да сам то све заборавио? Није ваљда да 
је склероза мокром крпом добро замахнула и обрисала меморијске 
фајлове мог запамћења, а лица нам се почела гужвати као да је 
кромпирова златица преко нас претрчала. Прегледао сам помно, 
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у пар дана, више од сто фасцикли рукописа прича, спремних 
за прекуцавање и нигде ни трага ни помена о Стевици Гајићу. 
Саплићем се о Равно Село, и то често, а најчешће кад ми се крај, 
од беса запенушеног Пацифика, мисао отме, на пола попијеног 
капућина и без питања и дозволе одлута, прво до споменика и 
мргодног Милетића, па од оног Трга продужи на север и заустави 
се у Равном Селу. И увек  поглед одјури сам испред мене, одмах 
увис, узвере се на бандеру и гнездо на врху, на углу улица Ивана 
Милутиновића и Буде Томовића, да види да ли су се вратиле роде. 
Празно гнездо ме паралише, заустави све осим дисања, охлади 
мисао и капућино и пре времена навуче копрену сете, па застор 
вечери, иако је сунце ту застало, још се батргало, јер није могло да 
прескочи Q1, највишу зграду на јужној хемисфери, док се коначно 
није сетило да је обиђе.  И увек заборавим, кад сам већ ту, макар у 
мислима да спустим поглед и пустим га низ дугачку улицу Ивана 
Милутиновића до пашњака, па десно, крај топола на Јегричку, 
где бих, прво чуо безбрижну грају равноселских клинаца и видео 
горопађење немирних синова Јегричке, како смо себе звали, и 
мировање тихе Јегричке, која једино с нама живне и чак и она 
подетињи и почне да верује да је права река.
 Нигде никога од равноселских клинаца на навиљцима 
исписаних листова разних облика,  врста, величина, боја и намена 
и сећања, која би добро протресла  и разгалила суморне перине 
емигрантског живота у трајању од годину, пет, двадесет, тридесет 
пет или педесет и више година. Да сачекам да још мало остарим, па 
ће ме биолошки компас скрајнути мало уназад, до детињства, које 
ће у руксаку моје животне попутнине испливати на врх. Можда је, 
изненадним и ничим потакнутим и изазваним сећањем на нашег 
равноселског другара Стевицу, знак да сам, можда и  загазио и у ту 
зону живота, када није ништа прече и ништа друго ти не пада на 
памет, него призивање детињства. И када мисли све лакше и дуже 
добацују уназад до детињства, а све краће испред, да се не омета 
инвентура и свођење завршних рачуна. Можда, а да то нисам ни 
приметио, као што нисам могао никад открити у детињству када је 
јоргован, на врху наше баште, процветао. Увек ме ујутру изненади, 
а до касно у ноћ, сам, или са овим истим Крлетом, Брацом и 
Милетом, брициним, нишанио батеријском лампом и чекао, а 
цвета нигде. Ујутру, цветни бокори  и опојни мирис који изненади, 
надјача и угаси све друге боје и мирисе.
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 И после Крлетовог питања, сећање на Стевицу Гајића сва 
друга сећања помери у страну. Познавао сам га најбољи део мог 
живота, кроз цело равноселско детињство. И он живи у Аустралији, 
у Перту. Позвао га је и помогао му да се снађе и окући његов рођак, 
Врбашанин. Он је остао, а његов рођак, Душан Олић, се вратио у 
свој Врбас. Он се не каје, а жена га куне да је уништио и нихов и 
живот њихове деце. Кажу ми да се Стевица ‚‚добро снашао". После 
пет година је купио стару кућу у доброј  четврти, потом два плаца 
на којима су никле куће. И ту је  стао. Не што није могао, него што 
није хтео. Говорио је да му за живот не треба више, а као  бизнис, 
нити је то видео‚ нити желео. Уживао би да предвече глувари 
дугачком, полукружном улицом, од куће до куће. Као да је нешто 
проверавао или упоређивао да ли је нека кућа боља од његове. Тако 
је бар личило. А радио је нешто друго, али о том касније. Продао 
је стару кућу, отплатио све кредите, а другу, нову кућу ставио на 
рентирање и на располагање будућности своје деце.
 Сигуран сам да Стевица и данас воли да завирује у душе 
људи да види да ли су срећни као што је ономад, готово свако вече, 
завиривао кроз прозоре кућа у дугачкој улици Ивана Милутиновића 
у Равном Селу, шуњајући се као ухода, уходећи туђу срећу.
 Нико на свету није толико лагао као равноселски клинци. 
Лагали су о свему и свакога. Родитеље, комшије, учитеље и 
наставнике, зечеве у кавезима, на гонку или испред штале, гуске 
на пашњаку, ласте у лету, тополе крај Јегричке, небо и земљу, а 
највише једни друге. Лагали су од ране зоре и у сну, целе године и 
све време свог детињства. Сви, напредни, нормални, добро де, где 
баш ту реч нађох, прави и поносни равноселски дечаци су умели 
тако лепо да лажу и увек би се клели у мајку.
 Једини, од Ружице до млина, у целом Равном Селу, 
Стевица Гајић није лагао. Нико се не сећа када је то уочено, али 
је то постало ненормално, нормално да је он такав. Кукољ у житу, 
шта ћете? Трпети га и живети с тим, шта смо могли друго.
 Нико не зна када су и како равноселски клинци почели 
и научили да лажу и куну се у мајку. Можда од настанка Равног 
Села када су прве генерације равноселских клинаца склизнуле 
из мајчиних крила и раширеним рукама, као млади орлићи 
замахнутим крилима, растрчали се и премрежили равноселске 
улице, навирујући преко атара по бескрају панонских пустара. 
Да ли су почели и научили лагати зато што су имали мајку или је 
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мајка била врхунски залог првих изазова и првих корака, како су 
се спузали из наручја или мајчиног крила, и с њеним именом и 
клетвом у њу, као штитом и заклоном кренули у свет? И како то да 
су лагали, а да нико није био лажов? Разлика је између то двоје и 
то велика.
 Стевица Гајић се само по једној јединој ствари разликовао 
од нас осталих. Он, једноставно, није био у стању да слаже, а то је 
била опасна аномалија коју је морао да носи као белег и фалинку. 
Он није могао да користи ту величанствену привилегију младости 
да лаже и да се куне у мајку.‚‚Кеве ми јесам", ‚‚кеве ми нисам", 
‚‚тако је, кеве ми", ‚‚није тако, кеве ми". Али, када дође ред на 
Стевицу, тајац. Три корне – пенал. Забројимо се. Оба тима застану:
- Стевице, колико корнера?
- Два : један, за њих, што значи за наше противнике.       
 И увек, када се не би могли сложити око нечега, окретали 
би се према њему и он би пресудио тачно и тој пресуди није било 
поговора, не зато што је он био неки ауторитет, већ зато што није 
умео да лаже. Често је то било и на штету његовог тима, друга 
из куће преко пута, али бадава. Такав је био Стевица Гајић, и ту 
није било помоћи. Није било лако, али сви су га прихватили као 
таквог, у најмању руку као дечију елементарну непогоду, коју ваља 
трпети и с њом, дечије, деверати. Нисмо чак могли да га због тога 
бијемо, а није да није наносио штету нашим интересима и скретао 
са утабане стазе генерација равноселских дечака. Ни убеђивање ни 
батине не би помогле и не би  га могли излечити. Једноставно, он је 
био такав. А и озбиљно смо сумњали да с њим нешто није у реду. 
И сви то знају.  Зна то и учитељица Ранка, па с врата:
- Стевице, ко је ишарао таблу?
- Жарко Војиновић.
 Жарко га на великом одмору муне у плећа. Он није био 
ни цинкарош ни правдољубив, једноставно, он  није био у стању 
да лаже. Од тога смо имали само штету и то озбиљну која нас је 
коштала губитка угледа у строгом хијерархијском рангирању улица 
и квартова Равног Села. Коштао нас је губитка дербија у фудбалу, 
нисмо ми више играли труле кобиле, као Бачкопољци и Словаци, 
добрице из Кулпина. Коштао нас је кључног дербија против 
нашег смртног непријатеља и вечитог ривала, оних из Шилерове 
и тај малер нисмо могли отрести као снег са ревера половином 
децембра, а морали смо га носити и као беџ сујете и неуспеха. 
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Често, због тога нико од нас није могао до дуго у ноћ заспати. 
Те године, уочи кључног дербија против љутих Шилероваца, 
изненада је и нас Бог погледао и даровао нас убојитим али тајним, 
оружјем. У нашу улицу се доселио Мића, Србијанац, полутка, којег 
је било немогуће зауставити. Већ смо били разбили оне пуваџије 
из Титове. Били су јаки јер су за њих играли браћа Клисарићи 
из Загребачке и онај крљатор, Груја из Љубљанске. Нису могли 
сами формирати тим па су за сићу од кликера и пар пишљивих 
сличица играча Прве лиге били намамљени у тим из Титове. Били 
су то, кеве ми, први нерегуларни, или бар сумњиви трансфери у 
југословенском фудбалу. Оне из Буде Томовића смо лако разбили 
са 7:3, са 4 Мићина гола. На крилима тих успеха смо толико били 
дигли носеве да смо  њима запињали за, пар метара високе крошње 
топола, док смо силазили до Јегричке.  Нека се спреми Шилерова. 
Ми смо били спремни. И кренуло је добро, али и невоље са 
Стевицом.
- Корна, вичу Шилеровци.
- Није, виче, муцајући, наш голман, Лазица. Кеве ми нисам ни 
пипнуо лопту. А наш Стевандра, иако га нико није ништа питао, 
'ладно узме лопту и каже:
- Био је корнер, и лопту пружи првој испруженој руци Шилероваца. 
Била је трећа и пенал и они су повели са недостижних 4:2. Шта 
смо му могли. Ништа, само смо га љутито одгуривали режећи кроз 
зубе:
- Будало једна блесава. Плеоназам и јединица из српског, али и 
наставак немоћи Стевице Гајића да буде нормалан као и сви ми и 
да лаже и наше немоћи да га вратимо на ‚‚прави пут”.
 Ма не да није и он желео да буде као и ми, да лаже и 
да се у мајку куне. И смисли лаж, али кад крене да се закуне, 
занеми. Толико пута је вежбао. Навече легне и у мраку крене да 
мрмоља лажи, ни гласа ни мисли. Блокада. Не иде. Вежбао је пред 
огледалом, на стогу кукурузовине, у чардаку, уносећи се свом 
Жући у лице, на крају баште, где је покушавао да разбије тај малер 
урликом. Смисли лаж и крене да се закуне, и опет блокада. Помно 
је пратио наше гримасе, сјај у очима и благи смешак када сочну 
лаж подупремо залогом мајке.
- Кеве, ми. Тако је звучало узвишено, лепо и чисто равноселски.
 А он је силно желео да буде тако природан и нормалан, као 
сви ми, али му, једноставно, није ишло. Бити нормалан, а не лагати, 
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није било нормално, никако. Не моћи лагати и клети се у мајку 
је био хендикеп и белег, који је било тешко  и носити и сакрити. 
Нисмо ни били свесни колико је Стевица Гајић био потиштен и 
колико је патио због тог, природног, недостатка.
 Стевица Гајић није имао мајку. И Стевица Гајић није могао 
да лаже, јер лаж је имала смисла, и има призвук истине, само ако 
се мајка заложи.
 С првим квасалим мраком, који је своје одебљале трбушине 
већ полегао и по прашини вукао, ми смо се разилазили и вукли 
кућама, више се плашећи барских утвара и вилењака него прекора 
родитеља. Стевица би неприметно застао, сео иза првог дуда, а пре 
првих кућа у дугачкој улици Ивана Милутиновића и чекао да сви 
замакнемо у капије наших кућа и пристигне гушћи, дозрели мрак и 
док не утихне и последњи глас радосне дружине. Остао је притајен 
као да се спрема за крађу и већ извежбаним чулима свакога од нас 
је, већ, испратио до наших дворишта. У време стрпљивог чекања, 
укалкулисао је и оне натеране да на бунару оперу ноге, али то је 
био мањи, готово занемарљиви број. Већина је мрзела да пере ноге, 
а родитељима досадило терати их, а нисмо разумели зашто прати 
када ћемо, опет, сутра у исту прашину.
 Временом смо приметили да је последњи одлазио кући 
и то увек огрнут плаштом дебелог мрака. Касније, пошто смо то 
дефинитивно уочили, почели смо се питати зашто је остао, шта 
ли је крио? Од кога се склања? Да неком нешто не дугује, или је 
дрпио штогод, па да се у мраку провуче до куће. Све што је мрдало 
склонило се с улица у дворишта, куће, штале и оставе. И керови су 
намирени па неће на улицу, а страшни Сантрачев гусан, од кога је 
зазирао и Стевицин Жућа, је на свом легалу, на дну кавеза, испод 
притки с кокошкама. Ничега од тога се није требао бојати. Па шта 
ли је по среди?
 Тек када звуци села утишају и кроз прозоре навири лелујаво 
светло упаљених сијалица, прво на кући Баришића, па преко пута 
код Новаковића, а онда, симултано, како је коме мрак пристизао 
и чељад улазила у простране дневне собе швапских кућа од 
земљаног набоја с кибиц фенстером, гонком и ајнфорт капијом, иза 
рапаве коре дуда, као паорске руке, прво би извирио, па изронио 
Стевица и на прстима кренуо ка првим кућама и осветљеним 
прозорима као светионицима обележеног пута. И уместо средином 
прашњавог пута,  испробаном и најбезбеднијом рутом, погодном и 
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да се опасност на време уочи и побегне и избегне, он је кроз мрак 
клизао од једног до другог упаљеног прозора, од краја до почетка 
Улице,  до претпоследње куће од пашњака, или друге по реду од 
почетка, са бројем 4, пошто бројеви иду ка пашњаку, од центра ка 
периферији, иако је нама пашњак био центар живота и младости, 
са бројевима 66 с једне и 59 с друге стране Улице.
 Застао би, погурен, испод првог прозора и лагано се 
усправљао. Прво би угледао жар сијалице, која је висила  на црно 
белом гајтану, око пола метра од таванице, и увек на средини собе. 
Около, кауч, где је по правилу спавала баба, ноћом, а по дану деда, 
ко их је имао. Од њих нисмо имали користи ни ми, за џепарац, 
ни њихова деца, наши родитељи, за какву помоћ. Најчешће је био 
распар, или је фалила баба или  деда, ретко обоје. Живели су заједно, 
а умирали одвојено. Па је, тако  у трећој, празној соби, спавала 
сестра. Невелики трпезаријски сто, дрвене столице с наслоном и 
лево од врата недефинисани комад намештаја, постоље за радио 
апарат ‚‚космај" са миљеом преко, а на,  правилно одабраном, 
источном зиду, икона крсне славе, најчешће у кућама Банијаца и 
Босанаца. Код Банијаца је на, истом зиду, у мало другачијем раму 
од иконе, али готово на почаснијем месту, била иста слика, као на 
другој страни нашег буквара. Једино у нашој дневној соби, мој 
деда није држао урамљене иконе због мог оца, комунисте, али је у 
китњстом мозаичном сплету, ипак, доминирао Свети Ђорђе, како 
убија аждају, али не на икони него на новчаници од 1000 динара, 
прикованој чиодама на зиду изнад радио апарата, са крупниом 
словима, ћирилицом:‚‚Народна банка Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца", а испод стилизованог сплета воћа и словна вредност, 
Хиљаду динара и датум: Београд, 30. новембра 1920. године. Свети 
Георгије је у крупном плану, слеве стране, черечио аждају, а  у 
средини у воденом знаку Карађорђе. Десно су стражарили двоглави 
орлови са круном изнад и штитовима шаховнице Томислава и 
белим крстом осталих дунђера, који су склепали државу чије се 
име први пут појавило на средини те новчанице:‚‚Краљевина 
Југославија”.
Стевица би крајичком очију савладао бљесак сијалица, спустио 
бленду, изоштрио поглед и пронашао оно што је и тражио. На 
столици је седела мајка и у наручју држала његовог другара, 
Гагог,  готово заспалог, како храбро одолева мајчиним пољупцима. 
Стевица би престао да дише, али бадава, прозорско окно се 
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замути топлином његовог даха и свежином вечерње друге 
половине августа. Пожурио је преко, на време, да види како Мићу, 
Србијанца, већ заспалог, мајка покрива, благо му тепа, склањајући 
му косу с чела. Стевица је махинално додиривао властиту косу, 
никако не успевајући да прогута пљувачку која му се заглавила 
у грлу и опасно га гушила.  На њиховом зиду се шаренио 
затегнути пиротски ћилим, а на поду је био само под. Стевица се 
већ исправља изнад трећег прозора, а и месец се промолио иза 
Крстићевог багремара и сусрео очи у очи са крмељивом сијалицом 
на плафону Јокића. За тренутак осветли Стевицину тршаву косу 
и избледелу мајицу кратких рукава, коју ће носити до поласка у 
школу, у септембру. Немоћна сијалица, на краћем, него што је 
уобичајено гајтану, није могла добацити до његовог лица. Гледао 
је нетремице свога друга, капитена тима,  Гилета  како седи у 
крилу своје маме, а у свом крилу држи корпицу црвених трешања. 
Иза леђа на столу празни тањири од вечере и две празне столице 
старије браће који су већ клиснули на корзо. Стевица се чудио 
како га мама љуби тако мусавог и умрљаног трешњама. А данас 
се као прави капетан у свађи са противничким тимом небројено 
пута клео у кеву и лагао да није био аут или корнер. Опет укосо, до 
Станимировића, а месец се, опет, склонио у багремар Крстића да 
не осветли и покаже пребацивање ломне фигуре Стевице Гајића од 
прозора до прозора, па док не стигне кући. Усправио се на време 
да на дрвеној клупи, каучу или шта ли је већ, али је тврдо и за 
седети и спавати а могло се и једно и друго, како кад затреба, и 
докле ко издржи, види како Драгче у крилу своје маме цмиздри, 
савија ногу и показује разбијено колено. Мајка га је љубила у 
косу и боквицом привијала рањеног сина. А данас му је била сува 
краста, на готово зараслој огреботини, од пада са бицикла прошле 
недеље. И купао се и играо кликера, залегајући баш на то колено 
и ништа, а види сад? Пред улазак у кућу он разгребе суву красту 
и у  мајчином загрљају  рони горке сузе рањеничке, а мајка га још 
јаче љуби и чвршће привија уза себе. А није веровао да Драгче 
плаче, па он је дечак. Само  су девојчице плакале и кад имају и кад 
немају разлога и разбијено колено, а најчешће кад их заљубљени 
дечаци јуре, стигну и повуку за кике. Гледајући, док се маглином 
топлоте окно не замути, Драгчета, његове сузе, наново разгребано 
колено, Стевица је уочио да су се сви  рукама чврсто, као бршљан, 
на огради Калајџића, уплели око мајчиног врата, успевајући да се 



53

ушушкају  у мајчином наручју и ту чекају снове да их понесу на 
још једно авантуристичко путовање и да ће ту ноћ поново јездити 
синови Јегричке. Испред Стевице се спустила маглена завеса и 
ова представа је завршена. Неприметно је препипао бројне кврге 
по ногама. Само до колена их је напипао више него што је имао 
година, не рачунајући оне зарасле. Ожиљци се ноћу не виде.
 Није бројао ни прозоре, ни кораке, ни време, на путу кући, 
до броју два, улице Ивана Милутиновића. Успео је да навири кроз  
све прозоре, а месец је остао упетљан иза оџака куће Добривоја 
Павловића и није видео да је Стевица мусавим рукавом брисао 
очи. Нису то биле сузе. Оне су га пратиле само прве вечери, 
када је задоцнио случајно, а намерно почео завиривати кроз тек 
осветљене прозоре своје дугачке улице. Само тад, и никад више, 
сваки прозор је залио сузама дечака који је био прикраћен за 
најважнију исконску љубав,  љубав своје мајке, коју није стигао 
запамтити и која му није оставила ни лик ни успомене. И више 
никад није престао навиривати кроз прозоре и више никад није 
при том плакао. Наставио је да махинално трља очи.  Била је то 
копрена умора од снопова светлости графитног влакна из сијалица, 
који су му се, попут трња или развејане плеве са вршалице, испред 
куће Ђоке Крмпота, забадали у зенице. Био је уморан и поспан, а 
још га је, пре спавања, чекало посла.
 У рану зору, када на пут, према змајевачкој железничкој 
станици, крене чика Перо Попржен, на свом старом, црном, 
теретном бициклу марке ‚‚Партизан” из Суботице, шкрипало 
би из расклиматаних педала и зарђалог зупчаника и из његових, 
пушачких, натрулих плућа. Запињао је јако, а споро одмицао, равно 
возећи, средином улице пресецајући трагове стопа Стевице Гајића 
и њима, дијагонално исцртане пртине, као на пиротском ћилиму на 
зиду дневне собе, у кући Миће Србијанца. И тако би се у рану зору, 
сваког јутра, срели трагови бицикла чика Пере и стопа Стевице 
Гајића, утиснутих као језушка у снегу у дугој, прашњавој улици 
Ивана Милутиновића.Чика Перо је волео своју децу, свих шесторо, 
све нас клинце из Улице, али је волео и дудовачу. Прегазило га 
је време, а и воз, умало, два пута, на змајевачкој, пружној рампи. 
Сунце се  већ загревало и спремало да искочи између атара Змајева 
и Степановићева, а први зраци зоре нису стигли до краја улице и 
пашњака да пробуде, узнемире и растерају рану августовску росу, 
која ће прхнути као преплашено јато препелица испред хртова 
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локалног ловачког друштва, када су прашњаву, земљану цесту 
почели да резбаре и усецају точкови кола чика Станка и широки 
отисци копита његовог верног сапутника и паорског сапатника, 
коња Риђе. Две легенде, улице и кварта, су успорено климале 
прашњавом улицом, коју ни један брзинометар не би могао 
регистровати, а нигде и никада нису окаснили и све су послове 
на време завршили, а при том је чика Станко био најнаспаванији 
човек. Спавао је у кући, у шарагама, препуштајући Риђи да бира 
пут и прави ритам хода, спавао је седећи испред куће на малој 
клупици, и када је једини пут отишао на родитељски састанак, ма 
свугде.
 Стевица је сваке вечери кроз осветљене прозоре без 
фиранги које су у Равно стигле само у Титову улицу, ЈНА и дуж 
главног друма улице 29. новембра, у свакој кући гледао иста лица 
и различите слике љубави мајке и сина, тог перманентног игроказа 
живота. Било је то пар година, пре него што смо на Галићевом 
гонку збијени једни уз друге, широко отворених очију и уста, 
зурили у екран првог телевизора у нашој улици, гледајући без 
даха, цело лето ‚‚Дуго топло лето”. Тако је Стевица, наговестио 
будућност, као расцветали шафран пролеће, вирећи кроз прозоре, 
као кроз екран телевизора, а он је у ствари само хтео да намири 
губитак из прошлости и усправи своју, дечију, садашњост, до 
нивоа и равни осталих дечака, који су имали мајку. Вирећи кроз 
осветљене прозоре као да је зацељивао и премрежавао пукотине 
детињства и окрајцима среће својих другара намиривао властиту 
штету одрастања без мајке која је отишла брзо, а он ће је дуго 
тражити у сећању, сваки пут док би као хипнотисан сркао слике 
кроз осветљене прозоре. Он је био, сам, у мраку и напољу, између 
прозорско стакло, а унутра, дечаци окупани светлошћу и затрпани 
нежношћу мајки. Осећао је, при крају дугог пребацивања, од 
прозора до прозора, уместо умора, олакшање, нову снагу и мир. Као 
да је ту исконску глад за мајком, намирио или ублажио, упијајући 
срећу са лица својих другара у мајчином загрљају. Истовремено, 
енергија љубави иза сваког, светлом застртог прозора, усмеравала 
се ка Стевици и носила добре вибрације које су га, као ласерски 
сноп, прожимале, челичиле, бодриле и попуњавале распуклине у 
његовој дечјој души, затрпавале мањкавости детињства и износиле 
га до пуне једнакости и важности са нама свима, а њему враћале 
нови спокој, срећу и озрачје. Већ близу своје куће, био је све 
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одморнији, и да се месец, ваљда од туге, није склонио иза чардака 
Војиновића, видео би одсјај смешка, који се из мрака пропео 
и изверао на лице Стевице Гајића и размакао до пуног круга, 
зенице његових очију. И копрена сете је нестала као јутарња росна 
сумаглица пред бљеском јутарњег сјаја и топлине сунца. У своје 
двориште је укорачио мирно, сигуран и са истом ведрином, као 
и онда, крајем јуна, када је поносно пружио ђачку књижицу свом 
оцу и чуо његов задовољни глас:
- Скроз одличан. Опет, пре него што се окренуо и пожурио, пречем, 
паорском послу, у шталу да напоји жедне краве. Старији брат му 
је клепио чвргу, назвавши га штреберском шлихтаром. Само би 
Жућа раздрагано стругао репом по прашини дворишта, дајући 
Стевици до знања да је спреман за још једну скитачку авантуру 
кроз  баште џиновских кукуруза, као прашуме, као у књизи 
Хенрика Сјенкјевича:‚‚Кроз пустињу и прашуму”, коју је добио 
за ‚‚одлично учење и примерно владање”, као најбољи ђак III-А 
разреда, Основне школе ‚‚Бранко Радичевић”. Са Жућом би се 
упутио кроз густу шуму кукуруза у недоглед и никада није знао 
где ће избити до ограде дворишта Момаковића, Полића, или доле 
на друм до Јовановића, или мало удесно до баште Стане, Душкове 
маме. А и  повратак кући је имао укус авантуре и био још тежи, 
дужи, неизвеснији.
 Свако вече, после разгледања осветљених прозора, у своје 
двориште је ушетао са нешто раширенијим рукама као његов 
омиљени лик из помрчине равноселског биоскопа, Гари Купер, 
који би одјахао у цик зоре и сам, а Стевица је на исти начин ушетао 
у своје двориште, миран и сам. Са мислима о својим другарима, 
почео је уочавати квргавост и нијансираност живота. И гле сад. 
Јутро их изњедри једне, дан их усправи и пропне другачије, а ноћ 
их примири и тек туњаве сијалице осветле њихово, право лице. 
Ти страшни ратници, увек у стању повишене борбене готовости, 
и ‚‚ увек кадри стићи и утећи”, фудбалери, авантуристи, чувари 
најдебљих и најспоријих крава равнице, ђаци, највећи лажови, 
скулптори најлепших љубавних порука, урезбарених на тополама 
крај Јегричке, када се светла на аренама борилишта и њихових 
игришта  детињства погасе и ноћ позове мајци, сну и одмору, 
изненада постају оно што и јесу: размажена деришта и крхки 
мајчини синови, који ће се, пре него што се упуте сваки своме 
Евересту, још пуно пута узверати до мајчиног крила. И као да у 
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том крилу, као сигурност и склониште, црпе нову животну снагу 
и енергију, за нове авантуре и још веће лажи, притом се кунући 
у те исте мајке, без којих ће још дуго бити и слаби и изгубљени, 
истовремено, били су страшни ратници и авантуристи и господари 
лепог детињства у атару равноселском. По дану су били синови 
Јегричке и Равнице, а навечер кад ускоче у мајчин загрљај или 
се гнезде у мајчином крилу, су једино, мамини синови. Једино је, 
онај, Ђурица, што се дружио са девојчицама и ћалета звао – тата, 
био мамина маза.
 И Стевица је био равноправни члан и  део наше веселе 
дружине без обзира што није био у стању да лаже, и он је на сва 
дечја игришта доносио, износио и исијавао снажну енергију, 
ништа слабију од осталих. Као да је ту енергију црпео гледајући 
како се његови другари гнезде у крилу мајке и радосно преду, као 
његов мачак, зими, крај распаљене пећи, поздерњаче. Он је сваке 
вечери на осветљеним окнима допуњавао испражњене резервоаре 
својих сећања и поравнавао  и попуњавао шупљине прикраћеног 
детињства. На улици је често деловао и зрелији и сигурнији од 
других дечака. Као да је био чвршћег кова или је од сваког ужеглог 
светла и љубавних загрљаја синова и мајки, успевао да увек 
нешто, неприметно, приграби, понесе и сачува за себе. Од сваког 
је узимао по кришку среће, убацивао у свој сепет запамћења и сам 
се пропињао изнад њих, а они су узимали само властито парче 
мајчине љубави. О њима је знао све, а они о њему ништа. Никада и 
ничим није дао ни наслутити коју тајну ноћних излета чува и носи 
у себи  и са собом, за лакши ход и ведрије лице, које је показивао 
сунцу, дану, Јегрички и својим другарима. Тек у ноћи, клизећи 
кроз помрчину и зурећи кроз шкиљаво осветљење прозора  у одсјај 
среће са лица својих вршњака, тек тада је уочавао колико је дан био 
леп и да ће сутра бити још лепши. Стевица је знао све наше тајне и 
слабости, које је свако вече размотавао по синемаскопу осветљених 
прозора на  свим  кућама у улици Ивана Милутиновића, а ми смо 
мислили да колективно знамо и носимо његову фалинку нормалног 
дечака и правог Равноселца да уме да лаже и да се у мајку куне. И 
док смо ми сви били ухваћени, разоружани, огољени и беспомоћни 
пред Стевичиним очима крили се и заклањали мајчином бригом, 
љубави, рукама, пољупцима, миловањем, Стевица се пропињао, 
усправљао и настављао да кваса и сваку ноћ је био чвршћи, зрелији 
и јачи од нас, а да ни један дан то нама није показивао, а ми смо сви 
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и углас јавно упирали у његову ману мислећи да је слабост, а није 
била.
 Зато би свако вече, након ноћне визите и страже над нашим 
срећним детињством, миран и пропет уклизао у помрачину свог 
дворишта. Навикнут на мрак и сналажење у њему, бешумно је 
погодио и ушетао у своју собу. Сео би на кревет. Нити шта скинути 
са себе, нити шта обући. Био је спреман за кревет, али још не и 
за спавање. Сачекао је да сви кораци укућана утихну, још једну 
шкрипу улазне капије, повратком старијег брата, Бакија са корзоа, 
и да се и Жућо, пошто је сабрао и смирио све укућане, ушуња  у 
његову, мраком застрту собу, легне крај кревета и за пар секунди 
захрче као пијани морнар, трзајући се у сну и сањајући неке псеће 
мангуплуке. Тада, на прстима дође до прекидача светла, крај 
улазних врата. Повуче дирку надоле и сноп бледо жуте светлости, 
из ужарених влакана сијалице са плафона, проспе се по зидовима, 
поду, кревету, ормарићима од дасака, склепаном писаћем столу 
и канапом увезаних ногу, рахитичне столице, које су претиле да 
се разлете и саспу. Жућа би се, моментално, разбудио, само би 
подигао главу, погледао у правцу Стевице и закључио да ће се у 
овој соби и ноћас светло са туњаве сијалице још дуго надбијати са  
тамним притисцима ноћи, сусрећући се на танкој баријери стакла, 
па ко дуже издржи, ноћ или Стевица.
 И онда почиње четврта временска фаза његовог детињства 
у коју ће као, Дороти у  Чаробњаку из Оза и он ући у неку нову, 
непознату и недостижну зону, склоњену од светлости дана и 
знатижељних очију својих другара. Подиже испод узглавља тешки 
набор душека и из скривеног претинца, у расеченом душеку, вади 
манилом увезана два  свежња листова, исписаних и празних. Оба 
односи до стола, развезује и поравнава. Исписане лево, а празне 
с десне стране. Из дрвене ператонице вади оловку и гумицу. И те 
ноћи, ноћ која притиска на танке листове стакла, покушавајући 
да угаси једино светло у улици и кварту, била је сведок, заједно 
са заспалим Жућом и незаинтересованом, зажареном сијалицом, 
наставка  хронике једног детињства, једне улице  и једног села. 
Нити ноћ може да угаси танак млаз светлости, нити жар из сијалице 
може даље од танког прозорског окна. Свако остаје на својој 
страни, а Стевица при чврстој намери да и ноћас настави своју 
тајну мисију. По дану је шарао по игралишту као добар везиста 
свог тима, а у ноћи, кад се сва друга светла погасе и утишају звуци 
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испод слабог светлосног млаза са упаљене сијалице на плафону, 
кренуо би, црном тинтом по белој хартији.     
 У ствари, Стевица је ноћима радио три ствари у исто време. 
Писао је писма, разговарао и исписивао хронику нашег детињства. 
Ни то нисмо знали, а и како би, кад је свежњеве исписаног опет 
везивао и склањао у тајни претинац душека. Каква су то писма 
која се не шаљу, какав је то разговор без саговорника и каква је 
то хроника ако се не показује, чита, преноси усмено, као јуначке 
народне песме?
 И тако из ноћи у ноћ. Пред крај Улице, на броју 2, када се 
сва друга кућна светла погасе, звезде на небу и свици на земљи 
заискре, једна упаљена сијалица кроз прозор  избаци собни мрак и 
остаје и ту ноћ на стражи будних и одржава једину светлост у целој 
улици и кварту.
 Стевица тихо заседне за стол. Прво положи обе руке преко 
исписаних редака и листова, дуго ћути и дуго гледа у једну тачку на 
зиду. Као да се концентрише, окупља сећања, смишља како почети, 
тражи теме, мотиве и инспирације. Не узима перо, иако је неколико 
пута дланом превукао по празном листу. И по устаљеном ритуалу 
устане. Стави руке на леђа, мало се повије напред и крену први 
кораци по соби. Жућа је на то навикао и не прекида своју навику и 
коматозно стање дубоког сна. После неколико дијагонала Стевица 
корацима придружи и једва чујне речи. Хода и прича. Жућа ни на 
то не реагује. За њега ништа ново и ништа што би пробило у сан 
и истурило њух и чула на стражу опреза. Потом, поново седне, 
мало искоси главу, повије се унапред и крену откоси слова. Мирно, 
као чиновник у општини, пише како је протекла дневна рутина 
дана, али до нивоа, делокруга обавеза и одговорности, детињства 
равноселских клинаца. До у детаље, од зоре, до меморисаних 
слика са осветљених прозора у ноћном мимоходу, преточених у 
слова, речи, реченице. Детаљно, сталожено, разложно. Сваки од 
тих дневних, хроничарских извештаја био је различит по садржају 
и дужини. Једина и увек заједничка и иста у свим текстовима 
је била прва реченица. Она је и указивала да је Стевица писао 
писма, говорећи о нама и нашем детињству, у ствари је говорио 
о себи и свом животу. Та прва реченица је била идентична у свим 
текстовима и била константа и црвена нит, која ју је раздвајала 
од осталог дела текста и после ње је увек био размак од неколоко 
празних редова. Као да је са тих неколико редова белине, до 
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наредне реченице, сводио неке рачуне са почетном реченицом, која 
је била идентична онима у сваком писму. Свако слово је посебно 
стилизовао китњастим завијуцима и реповима, јер и он је био ђак 
професора Милана Недељкова. Нешто дужа маргина, до следећег 
реза пером по хартији, као да указује да прва реченица столује, гледа 
и слуша све остале реченице и у ходу изговорене речи и да треба да 
разлучи шта је било добро а шта не.  Дуго се мучио са том првом 
реченицом и над њом се нешто дуже задржао, иако је она била 
идентична првим реченицама у претходно исписаним писмима. 
Прва слова наредних реченица била су мало кривудава, плашљива, 
несигурна, ломна, а већ од трећег реда потече бистри, игричави 
поток китњсте  калиграфије, чему их је научио или, тачније, чиме 
их је инфицирао поменути професор, са оним дуго умотаваним и 
умотаним плетеницама првих и последњих слова у реченици, а у 
наслову посебно. И по томе су се познавали, легитимисали и тај 
легат носили, идентификовали и детектовали Равноселци, од тих, 
клиначких, до судњих дана, ма где били широм света.
 Како је текст одмицао Стевица би се све више исправљао, 
пропињао, растао. Због неких описа, подигне лево раме више пута, 
леву обрву, а ум проветри и инспирацију појача, мисли избруси 
лаганим добовањем јагодицама прстију леве руке у ритму мелодије 
добоша, Лоје добошара, која је после дугогодишњег слушања и 
вежбања прешла у навику, а с трећом генерацијом у генетику и 
педигрираност правог Равноселца . Све сложи до у танчине, од 
ране зоре до вечери и детаљних описа слика летње породичне 
серије становника улице Ивана Милутиновића, својих другара, од 
прозора до прозора, од броја 64, а 59 с друге стране, до броја два, 
своје куће и броја 3 преко пута. Уместо броја 1, као сведок нечије 
муке и неког ко је одавно дигао руке од свега или на себе, остале су 
развалине и ограђено двориште, али су и птице научиле да не смеју 
слетети на ломну ограду јер би се и она сложила и придружила 
гомили земље, црепова и цигли, зарђалог алата, посуђа, делова 
обуће и трагова да је и овде некада била усправљена кућа  и то са 
почасним бројем 1.
 Сваки детаљ и трен и свој и својих другара и овог и других 
дана:‚‚И ове године сам скроз одличан. Добио сам на поклон 

1 Види причу:‚‚Лојо добошар”.
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књигу ‚‚Дечаци Павлове улице” Ференца Молнара. Писао сам ти 
да сам је прочитао још прошле године. Нема везе, ова књига је сад 
моја. Е, да ти знаш шта све ми радимо, више него ти мали Мађари 
из Будимпеште... Лојо, добошар, је данас јавио да ће вршалица у 
нашој улици остати до идућег петка... Победили смо, оне дунђере 
из ‚‚Петра Драпшина” са 6:2... Да видиш нашу Јагоду како је 
порасла. Већ се побола са Ристином Љубом. Није победила, али, 
оноликачкој Љуби, нико не сме ни прићи, а не и побости се... Да 
ти видиш како је, само, Јегричка успорила, а тополе убрзале увис. 
Више не можемо дохватити ни једно урезано срце. И пуно тога, 
из дана у дан, недељама и годинама, из листа у лист до повећег 
свежња, за нарамак пораслог. Читава хроника једног детињства, 
једне улице и једног села, али пре тога и лична драма једног дечака, 
његове жеље, наде, страхови, па и његов бол, који је по дану био 
амортизован бурним животом срећног детињства, све док ноћ и 
мисли не нагрну да га заједнички затрпају, а он крене у потрагу за 
изгубљеним делом себе и свог детињства.
 Када заврши разговор, накити  писмо – хронику, поравна 
и испегла исписане листове и сложи у тврде корице школског 
хербаријума, набреклог од ранијих писама. Увеже крајеве канапа, 
маниле, узме свежањ на груди. Главу положи на обод листова, 
обрише уморне очи и тихо изговори речи, као молитву, које се не 
мењају, а свако вече понављају и изнова изговарају, као што остаје 
непроменљива ни прва реченица свих писама. Завршио је још 
једно писмо, насловљено  на исту адресу. Угаси светло и легне. Још 
једном му, као светлаци испред очију, протрче слике исписаних 
страница. Заспе блажено, са осмехом, који настави да лебди на 
плафону до зоре.
 Стевица је писао писма својој мајци. Та прва реченица која 
му се није лако дала и која је била издвојена и одмакнута од осталог 
текста је гласила: ДРАГА МАМА. А када устане и крене у дуго 
ходање по дијагонали собе и пређе готово исти број корака, колико 
је ту ноћ прешао, од прозора до прозора, он гласно говори гестима, 
смехом, очима, речима, рукама. И увек би се окретао ка столици 
на којој је замишљао да седи његова мама и пажљиво слуша свог 
раздраганог, размахнутог, распричаног дечака како је протекао 
још један дан у низу срећног детињства равноселских клинаца. 
Од ране зоре и јављања тог, првог, дневног светла и у круг до 
паљења овог ноћног, које је угасило сва претходна у Улици Ивана 
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Милутиновића. Потом седне и пише дугачко писмо својој мајци, 
о свему што је у ходу причао,  тог дана доживео или му пало на 
памет. Још једном прочита написано, сложи листове у хербаријум, 
седне на кревет држи га на крилу, с главом положеном по ободу 
свежња. И само тада и никад више отме му се уздах и речи:
- Они имају кеву, а ја маму.
 Легне миран и блажен као да је у неком бестежинском 
стању. По плафону целе ноћи лебди његов осмех и прегони се са 
сенкама, месечином нанетих грана и лишћа дуда. Дуго је смишљао 
тај ситни технички детаљ: како писма послати? И то је решио. 
Треба да сазна ‚‚ако ко крене на ту страну”, да понесе.
 И ове ноћи је, исписаним листовима дописана својеврсна 
хроника детињства равноселских клинаца. Стевица је пресликао 
своје другаре на листове својих писама мајци, као листове биљака 
у том истом хербаријуму, али су остали трагови његове судбине и 
осећања, као отисци стопа његових босих ногу, док се дијагонално 
шуњао од прозора и навиривао у живот и интиму својих вршњака. 
Ма колико је лично обојио писма, остали су нијансирани пасажи 
и колоритни записи о његовим мусавим другарима у дугој, 
прашњавој улици Ивана Милутиновића. Нису  то биле дневничке 
белешке него насумице излепљене слике како су му падале на 
памет, без реда, хронологије циља и плана.
- Мама, ја још мало чувам гуске на пашњаку. Баки тера Јагоду на 
другу страну Јегричке. Каже да ћу од јесени то ја радити, сада сам 
порастао. Када се враћам с пашњака, гуске саме иду за мном, а 
Жућо трчи испред. Онда он успори да га стигнем, а гуске пожуре. 
Пазим да не наиђе онај мали Босанац, Неђо. Тек су доселили. Већ 
је потро Сантрачеве гушчиће, чудећи се што  те‚‚'тице не лете”
 Брана је добио за рођендан плави бицикл марке ‚‚Рог” из 
Љубљане2. Он тврди да су он и његов бицикл два рођена брата, а 
Радован каже и да спава с њим. Баш је добар бицикл, мама. Сви 
траже један круг. Само да Радовану и ником  више. Стално га брише 
мајицом и шестаром је урезао своје иницијале на блатобрану ‚‚БП”, 
а није на тополи крај Јегричке, јер он нема девојку.
 Чедица се дописивао са неком малом Рускињом.  И он је 
трећи разред. Добио и слику и показивао нам, Наталију из Ростова 

2 Види причу:‚‚Бицикл”.
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на Дону. А онда се уплашио и прекинуо дописивање. Рекао нам 
је да је рано да мисли о женидби, а у ствари није имао слику да 
јој пошаље. Искружи своју слику са школске и кружић са својим 
ликом једва нађе на длану, а како тако малу слику послати. Не иде, 
мама, зар не?
 Мама, и ове године су нас пелцовали. Мали Босанци из 
мог разреда су се бојали игле. Говорили да они не треба да буду 
пелцовани, него, само, крштени.
 Тата, оног малог Драгана, што има надимак ‚‚Џаја”, љути 
звездаш, чика Милорад, и ове недеље је све ствари искршио у 
кући од среће јер је ‚‚Звезда” победила, а само што су набавили 
друге ствари, после пораза ‚‚Звезде”, прошле недеље, када је све 
поразбијао, од туге.
 Знаш мама, ја више не плачем за тобом. Баки ми је рекао 
да више нисам мали и да Равноселци никад не плачу и не боје се 
доктора, комараца, вилењака и Змајевчана. Он је старији брат и  
он све зна. Плачу само они што имају кеву и то једино када им, у 
јесен,  пред полазак у школу, сапуном натрљају косу, и девојчице 
јер их јуримо и вучемо за кике, када их стигнемо. Плаче и Миланов 
мали кад га сви бију што је прошао скроз одличан. Они добијају 
батине од родитеља појединачно, а њега бију колективно. Плаче 
и онај мали Ђурица, што се само са девојчицама дружи и с њима 
прави колаче од блата и ћалета једини зове татом. Каже Брацо да је 
плакао и његов тата када је чуо на радију да је пао неки Александар 
Ранковић.3 Жаре каже да плаче и његова баба и хоће да се врати у 
Босну у неки Јањ.
 И ове године је дошао рингишпил на доњи део пашњака, 
доле према босанским шталама. Ја још нисам извежбао да бацам и 
не могу Милицу Ивезић позвати на рингишпил да је завртим и да 
ми постане девојка. Не знам како да извежбам, јер без тога не могу 
имати девојку.4

 Мама, да видиш страве. Запалила се кућа Војиновића. 
Не знаш их ти, они су се доселили из Босне. Сви гасили и једва 
успели. Да видиш, мама, како се браћа Војиновићи, други дан, 
шепуре по школском дворишту, девојчице их задивљено гледају, а 
Мики Перић каже љутито:

3 Види причу:‚‚Водостај река и Брионски пленум".
4 Види причу:‚‚Рингишпил”.
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- Што и моја није планула.5

 Мама, да видиш како је Гаги луд. Возили су бицикл по блату 
па је скроз личио на Хаклбери Фина. Навечер је нањушио мирис 
хране и ушао у кућу Пузигаћа. Њихова кева није ни приметила да 
је он туђи, па је вечерао, а онда је бануо трећи брат који је окаснио 
на вечеру. Крали су Ивезићеве трешње јер су ови отишли на славу 
у Деспотово.
 Ја нисам, мама, само је Јоца савио цигару од кукурузне 
свиле умотану у папир из свеске и запалио. И сви смо кашљали, а 
свила је, кажу, љута и брже гори од папира.
 И ове године на крају школске године смо ишли на 
Стражилово. Они из Врбаса немају Јегричку, па иду на море, а нас 
воде на Стражилово, јер се наша школа зове ‚‚Бранко Радичевић”. 
Миланов мали је прочитао најбољи састав. Били смо на Бранковом 
гробу. Ја нисам слушао састав, мислио сам на тебе.
 И данас је Лојо добошар био на нашем ћошку. Сви знамо да 
бубњамо као и он. Старији слушају шта он говори, а ми слушамо 
само лепет бубња.
 Да ти знаш, мама, како је нама лепо. Ја сваки дан идем на 
Јегричку. Жућа иде са мном. Он јури барске птице, а ми се вијамо 
по води. Онда нас двојица лежимо на леђима и гледамо облаке. Ја 
сам учио из географије, па му показујем цирусе, цирокумулусе, а 
он на њих лаје, јер му личе на раштркане овчице. Они тамо, горе су 
стратуси, они кумулуси, а он само види овце.
 Мама, данас сам опет срео Милановог малог и опет је 
читао путем. Он је чудан. И лети носи кошуљу и лети је прехлађен 
као и зими. Хода. Левом руком држи књигу, а десном брише слине. 
На глави чворуга, колико хоћеш, чита и сваки час у нешто бубне. 
Рајко каже, срећа његова па је Босанац. Сад се мало извежбао, па 
мање удара, а више чита. Да ти видиш, мама, како је он смотан за 
фудбал. У по утакмице застане и загледа се у даљину и ни макац, 
као Трнинићев ушоња, магарац. Где год га ставимо, не ваља. 
Само стане, окрене се и упре поглед у даљину и ни мукајет. Лопта 
прође крај њега, али и они из Шилерове. Да наш леви бек није 
брз, страдали  бисмо. Учитељица Спаса нас пита за омиљене боје. 
Миланов мали каже да је његова омиљена боја, боја ветра.

5 Види причу: „Гори кућа Војиновића”.
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- Каква је то боја, пита учитељица?
- Још нисам открио, али је то моја омиљена боја - каже Миланов 
мали.
 Зар није чудан, мама. И још каже да уме да прича са 
мравима, птицама, травама и лептирима. Ма како то може? Чита 
много књига и мора да му је то од тога. Он је Миланов мали, зато 
што га тако зовемо, и што му је ћале, чика Милан, а он је најбољи 
друг чика Љубише Милачића, оног с друма. Гагијева баба каже да 
је он био опасан у рату и да је био ожењен пушком. Он је народни 
херој и увек нам дође у школу и дуго прича, ми ништа не разумемо 
а увек га слушамо.6

 Мама, један Лале у разред стално доноси жабе, гуштере, 
пужеве, мишеве  и птице. Прво је доносио на час биологије, а 
наставница га похвали, али он доноси кришом и на друге часове. 
Девојчице вриште и пропадне и час математике.
 Мама, баш сам се уморио, а још док сам вирио кроз прозоре, 
пола њих је већ заспало. Идем и ја. Сутра ћу ти, опет писати.Ти 
ништа не брини...

*   *   *
 Не знам да ли се Стевица Гајић икада опоравио од тог дела 
менталне атрофије, да није могао лагати, али сам сигуран да и сад 
воли да завирује у душе људи, а, можда, и у куће, као ономад у 
осветљене прозоре у нашој улици, Ивана Милутиновића, када је 
без даха, гладно сркао загрљаје својих другара и њихових мама.
 Стевицу Гајића познајем добро још од оних дана, крај 
Јегричке. Био је са Бебом, Вуком и Дуњом више пута код мене на 
Голд Коусту, а да није њега не бих премрежио и отрпео дугих 6 сати 
лета до Перта, и то чешће него што сам планирао, а ређе него што 
је срце тражило, пријатељство налагало, а заједничко, равноселско 
детињство обавезивало.
Стевицу познајем од када и себе, а његову супругу Бебу, лекара 
опште праксе у локалном дому здравља и мајку тинејџерке, Дуње, 
и зрелог момка, Вука, неких двадесет три-четири године. Увек ми 
је јарким бојама пуног срца и велике љубави сликала свог супруга.

6 Народни херој и Равноселац. Страх и трепет у рату, али не и за нас равноселске 
клинце. Умео је да живи само у рату и у Равном Селу. Познаник и инспирација 
Михаилу Лалићу за лик Тадије у роману ‚‚Свадба”.
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- Стевици је Бог дао душу од злата, осмех благости и ведрине који 
облацима, мрзовољи и киши месецима не дају на Перт. Као лекар, 
мајка и супруга, знам како дишу моји, Вук и Дуња, али и Стевица. 
Годинама ми се уобличава и формира слика, па сумњам да он 
нешто посебно не носи из вашег  равноселског детињства, што 
га и данас прати. Мајку није имао, ни запамтио, али јесте  имао 
и запамтио добро детињство. А можда је то само индивидуални 
излет из лагодног комформитета садашњег живота, а не неке 
трауме из детињства, што ми лекари, олако потежемо. Видиш, 
он се годинама, и често, искраде сам и шета нашом и околним 
улицама и као да нешто тражи, проверава, упоређује, мери, 
надзире. Шта ли у истим улицама тако дуго гледа и тражи? Ништа 
ми не говори, а ја га ништа не питам. Али када су Вук и Дуња били 
у колевкама и кревецима, понекад је више бдио над њима, него што 
је то уобичајено. И на њихов плач, нормалан, дечији, чудно би и  
реаговао, као у неком бунилу и магновењу. Као да је био вођен, не 
магновењем логике, него логиком магновења. И види...
 А ја сам знао да је Стевица у реду. Миран, добар, брижан 
отац, супруг, успешан и вредан домаћин. На лицу доброте, благости, 
ведрине и сјаја, више него на небу од Ивањдана до Петровдана. Али 
када се у позним сатима, његов трогодишњи Вук, престрављен, од 
немирног дечијег сна, пробуди вриском, мајку дозивајући, Стевица 
би се, као хипнотисан, пропео и са невиђеном снагом и брзином 
зграбио, подигао сад слуђену и испрепадану Бебу, Вукову мајку, 
коју је он дозивао  и благо, али одлучно  би је спустио крај његовог 
креветића. Сачекао би да он уплете своје руке око мајчиног врата, 
нестане у њеном загрљају, размаже своје сузе на мајчином лицу 
и растопи их у њеном осмеху. Пазите, никада Стевица није сина 
донео, што је било и лакше и логичније, и спустио крај заспале мајке, 
него је слуђену и испрепадану мајку, у магновењу однео да смири 
исто тако испрепаданог сина. Само мајчинска љубав и инстинкт 
нису тражили разлог, објашњење, извињење за такву реакцију и 
понашање. И када јецај замени радосно гргољење сина у наручју 
мајке, Стевица се прво осмехне, а онда пољуби сина, па супругу, а 
потом изађе на терасу са благим осмехом на лицу, као ономад, када 
је као равноселски клинац завршио још једно писмо својој мајци 
и задовољан, миран и срећан легао, гледајући кроз прозор мирне 
звезде, раштрканим мислима. Тако и он сад, на тераси очи упире ка 
раштрканим  звездама, мирним мислима. И дуго пажљиво копа по 
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трепталицама свуда у круг, тражећи своје раштркане равноселске 
другаре, по неким меридијанима и удаљеним котарима света.
 Деца су порасла. По навици шета у круг, околним улицама, 
навирује у прозоре кућа, свој лаптоп да види има ли порука од 
супруге или деце и још помније навирује  на звездана неба тражећи 
нас и себе с нама.
 А онда смо и ми ушли у године, све даље од нашег 
равноселског детињства. Причао сам му своје муке, дилеме и 
страхове. И како годинама стрпљиво скупљам пређу и да је чунак 
на разбоју већ зашарао неке тканице, бројних емигрантских 
судбина и да је нешто већ објављено.
- Ма одавно бих ја то у књиге укоричио, али ми у сан сваке 
ноћи, ускочи неко од наших равноселских другара и једну по 
једну, припремљену причу истрга. По дану скупљам те приче, 
а по ноћи бане неко од наших и склања их. И таман се од тога 
опоравим, задремам крај Пацифика, а мисли се отму и без питања 
и дозволе оду и не врате се данима, као поглед, код нас, где ништа 
на свету није равно као јужна Бачка. Где су биле, у Равном Селу? 
Да ми склероза није уцрвоточила запамћење, сабрао бих расуте 
каменчиће меморије о нама, равноселским клинцима, и изградио 
нови зид, као велики, кинески, у спомен тој младости и синовима 
Јегричке, како смо се звали. И велики Толстој се наврзо на мене 
и храбри ме речима, које је негде изговорио и записао:‚‚Пиши о 
свом селу и бићеш универзалан”. Ма није то циљ моје писаније 
и амбиција. А нешто се не сећам да су се Бородин и велика битка  
жестили у Вашој Јасној пољани, то је, ваљда јасно, као и Ани, после 
силних, декадентних балова, пре него што је омађијана кренула за 
звиждуком, не неког од својих удварача, него воза. Моје амбиције 
и намере су  пуно скромније, поштована, умна, племићка главо, 
ширих степа од моје Паноније. Ја чак не умем ни из једне улице 
да изађем а не  и да се причама и мислима раштркам по целом 
Равном Селу. А Равноселци су још више раштркани по свету. Док 
пронађем једног, заборавим шта ми је причао други. Сви се сећају 
неких детаља, а од тих окрајака се кућа не може градити. Још 
сам, пратећи емигрантску судбину, уочио да једино Равноселце 
не дрма носталгија, као алкосе делиријум тременс. Прво сам 
помислио. Увек смо били на своју руку и другачији, па се мудро 
држимо латинске ‚‚Уби бене иби патрија” (Где (ми) је добро, ту 
је и домовина). Кад није то. Равноселце, ако су прави, носталгија 
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не дрма јер они нису никада ни отишли из Равног Села, барем у 
мислима. Само се мало шпанцирају и параде по свету, пет, двадесет, 
педесет година, нема везе, као парадни коњи на панађурима или 
равноселској фијакеријади. Стевица ме гледао оним истим очима, 
боје раног пролећног неба, са пуно меланхолије Паноније, које 
памтим из детињства. Биле су исте данас, као и тада.
- Сачекај мало, сад ћу ја. И изађе из дневне собе у својој кући у 
Перту. Дође са неким чудним свежњем у тамно-плавом, тачкастом 
картонском хербаријуму, дебљине двотомне енциклопедије 
Југославије.
- У овом свежњу, писац, је нешто веома важно за мене, а можда и 
за тебе. У овој кутији смо сви ми и наше, равноселско детињство. 
Намењено је некоме другоме. Копираћу ти све, а оригинале ћу 
понети када ја ‚‚пођем на ту страну”, а ти са копија, ако шта нађеш 
вредно, заори и исплужи књигу прича о нама, равноселским 
клинцима, који се препознајемо по савијеним словима професора 
Милана Недељкова, ритму добоша Лоје добошара и пожури док 
и нас не упуте преко Јегричке, која је и сама старачки оронула, 
пропала и дубље се завукла у корито и као да је мрзи да тече  и 
траје без нас равноселских клинаца. А иза ње је крај и равноселско 
гробље које левим ободом навирује на усахлу воду и смежуране 
обале, без топола и урезаних љубавних срца, без нас. И не заборави 
да су равноселски клинци прво научили да играју кликера, да возе 
бицикл и пливају, да су урезали срца на тополама крај Јегричке, 
добовали прстима у ритму добоша Лоје добошара па су тек онда 
проходали. И да смо били имуни на богиње, кошаву, врелину сунца, 
комарце и Змајевчане.  И извини што сам те и ја назвао‚‚писац”. 
Знам ја да и ти неку своју муку  истерујеш. И пожури, брате...  
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Огњен ТОДОРОВИЋ

ПАРКЕР

 Kрњо се замишљено стапа у околину. Наступио је дио 
дана у коме се тешко допире до њега. Мораћу чекати 

да изрони из мисли које су, као ни у кога овдје, дубоко везане за 
ово мјесто. Гледајући дуванске димове који се ковитлају око њега, 
уочио сам у даљини познату прилику. И он израња однекуд из 
магле, земље, несреће, све онако погурен, и као замишљен.
 – Ко је оно? – питах не надајући се одговору.
 – Оно ти је Ђоко Пустивук... Гдје њега нађе? – рече Крњо и 
поче се смијати, а очи му радосно заиграше.
 – Сретнем га у кладионици. Сједи по читав дан, не уплаћује 
листиће... Само сједи. Ако увече дођем, видим га како уплаћује за 
озбиљније играче, оне што имају ожиљке по зглобовима и линије 
по вратовима. Они му дају да пуши њихове цигаре... – одговарам ја 
иако знам да то Крњо већ све много боље од мене зна.
 Крњо, када прича, мијења расположења. Може га властита 
прича растужити, може нагло почети да се смије. Ријетко гледа у 
очи и има обичај неки пут благо руком куцнути саговорника. Он 
воли људе о којима прича. Најчешће.
 Ђоко ти је овдје дошао када у Смолући више није остао 
ни камен на камену. Била је то страшна колона, сјећам се када смо 
их дочекали. Гомила људи која носи несрећу и оно што је остало 
од властитог дома, одјећу и посуђе. Ђоко је дошао дан касније 
исто онако како га сад видиш, само сав блатњав. У горњем дијелу 
тренерке, исто онако раздрљен, масних панталона, у ципелама „на 
шпиц“. Знам да ми је био комичан у свему томе...
 Онда се Крњо са залеђеним осмијехом загледа испред себе. 
Знам да већ претура боје којима би могао осликати тај призор. 
Познавао сам једног Мађара из Сенте који је имао обичај рећи, 
на слабом српском који је, силом прилика, учио као студент, да 
сања дан када ће засвирати оргуље у базилици Светог Иштвана у 
Пешти. Знам да Крњо сања дан када ће осликати монументалним, 
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оргуљашким бојама тај призор страдања цркве Господње који је 
гледао у данима свеопште несреће. Све су страдалничке колоне 
тужне, а он их се нагледао на овој сурој раскрсници.
 Неки од тих људи – настави Крњо – отишли су даље, 
у потрази за бољим. Неки су се ту поженили и поудавали, сви 
су нашли мир, само Ђоко још увијек лута овим путевима не 
мијењајући ништа. Он је странац који више никад неће бити 
дио нечега. Настанио се у Обријежи у некој камп приколици 
која има расјечен под па тако Ђоко спава на земљи, као у гробу, 
али се ујутро умива и једе на жељезном поду приколице, као на 
пиједесталу. Његов пут до Обријежи траје нестварно дуго. Једном 
је Стево по ноћи возио мајку у болницу и срео Ђоку како иде ка 
свом земљаном кревету; послије два сата, када се враћао, затекао 
га је тек сто метара напријед. Одбио је превоз. Он зна свој пут сам 
– каже – не треба му помоћ. Када се зими, ноћу, узнемире пси и 
залају бијесно, а онда се посакривају и цвиле, домаћин одмах зна 
да пролази Ђоко. Не знам зашто, али ја бих га сликао са бијелим 
плаштом. Он је супер херој нашег доба, мора имати плашт. Једном 
су га пијаног и размрсили из неког штрика па је отрчао пољем 
закачен за бијели чаршав.
 Људи су га избјегавали а он није мировао. Није прошло 
дуго од његовог доласка када се прочуло да се оженио. Довео је 
неку Мејру, Циганку из Средње Трнове и њено двоје мусаве дјеце. 
На шта је све то личило, можеш само замислити.
 Ту се Крњи врати веселост, он запали једну цигару, па 
настави.
 Обријеж је опет узаврела, подсјећала је на старе дане честих 
свађа и кафанских туча, када су се потезали ножеви и за пријек 
поглед. Пустивук и његова нова породица су правили несносну 
буку и тако уносили немир. То се понављало сваким даном осим 
суботом, када их је Ђоко некуда водио. Или на гробље, да купе 
дарове, или је дјецу слао на свадбе да чекају када ће куму изгорити 
кеса. Људи су гледали да се не мијешају. Када су се родила Ђокина 
дјеца, понеки сељанин је знао донијети нешто хране и одјеће да 
уграби севапа и умири савјест. Тада би Ђоку могао видјети испред 
приколице како благословено сједи и смјешкајући се гледа своје 
богатство. Могло би се рећи да је срећан и задовољан. Но, то није 
могло дуго трајати. Мејра, теглећи дјецу, једног дана је само некуд 
отишла. Ђоко се грдно опијао и кренуо у потрагу за својим породом 
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и оним туђим који је волио као свој и, наравно, за њом коју је волио 
више од свега. Није отишла далеко, али је отишла да се не врати.
 Крњо ме куцну руком по мишици и осмијех му заигра на 
уснама.
 Ти не знаш Ћезу? Ниси чуо за њега? Он је знаменитост 
Обријежи. На једном капку је имао истетовирано ВОЛИМ, а на 
другом ТЕ. То је био човјек савршено незаинтересован за било 
шта, осим за жене. А и то некако само њему својствено –  са много 
жара и презира у исто вријеме. Која год жена да прође поред њега, 
он јој звизне, дозове је па почне умиљато жмиркати. Биће да је 
Ђокина невоља у томе што му је жена писмена.
 Крњо се засмија нагнут мало према мени и куцну ме још 
два пута. Засмијах се и ја.
 Не знам шта је у питању, али су се те пропале жене лијепиле 
за њега, а он их је великодушно прихватао и уврштавао у своју 
чељад. Када је дошла Мејра, Ћеза је већ имао жену, међутим, то га 
није спријечило да има још једну. О оним женама ван кућног прага 
се сада више није толико расправљало у околини. Ћеза је поносно 
марширао са своје двије госпође још дуго, док није, потпуно 
испијен, умро.
 Причали су ми Обријежанци како је било кад је Ђоко дошао 
код Ћезе.
 На сто метара до Ћезине куће дочекао га је глас Халида 
Бешлића са радија:

„Окуј ме, царе, знај да је волим,
за њу бих дааааааааао свеее!
Јаче од окова, теже од ланаца,
очи су зеееленеее.“

 Реска мелодија га понесе напријед и он прво угледа своју 
дјецу како трчкарају около застајкујући тек да се забуље у њега.
 – Вајо, Вајо, дошо тата. Зови сестре па да идемо кући.
 Вајо га само погледа и отрча даље. Тек тада Ђоко спази 
чудну слику. Насред дворишта је стајала бијела, емајлирана када и 
у њој, све размахујући по жућкастој води, дебела Ћезина тјелесина. 
Када га је видио, Ћеза само развуче меснате модре усне у осмијех, 
упути у њега ВОЛИМ и црно око, и само изусти:
 – Слободно је води, јеб'ла те она... – Онда још појача радио 
који је висио на грани шљиве и запљуска водом: „Ја још вооооолим 
јее“.
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Тада се на вратима указала и Мејра и одмах га је почела хистерично 
гонити.
 – Што си дошо, ђаволе? Мрш у онај свој кокошињац, Ја, 
богме, нећу, овдје ми је добро.
 – Ајмо кући, Мејро, ти си моја жена. То су моја дјеца.
 – Ма шта је твоје, мрцино? Ништа ти немаш! Ти си мртав 
човјек!
Када је видио да су сва дјеца пришла њеном скуту, Ђоко се покуњио 
и пошао назад.
 – Ееееј, Ђокоооо, дођи нам опет.
На тај повик Ђоко се још једном окренуо и угледао нацерено лице, 
на њему сјајно црно око и оно ТЕ.
 Ђоко ти и данас тугује за њом. Није се хтјела вратити ни 
када је Ћеза умро. Више није причао о њој, али га можеш чути како 
говори да се он „боље бринуо о дјеци од њихове матерешине“.
 Заустих још нешто да кажем, али је Крњо већ устао и 
спуштајући новац на сто рекао само: „Имам неког посла сада. 
Одох. Здраво.“ 
 Није ме изненадио његов нагли одлазак, дешавало се то 
готово редовно, то ми је и одговарало јер ми се угнијездила у 
мисли велика жеља да идем даље. Иако су прошла два сата откако 
смо видјели Ђоку, знао сам гдје га могу наћи. Кренуо сам познатом 
стазом до кладионице. Када сам ушао, у лице ме је ударио облак 
дима. Кладионица је одзвањала од гласова, смијеха, псовки, пецкања 
раднице за шалтером и њеног одговарања. Ту су се окупљали 
грађевински радници у прљавим одијелима, улицкани младићи, 
неколико сумњивих типова којима човјек није могао одгонетнути 
ни године ни занимање. Поглед ми је лутао по прљавој просторији 
све док у једном углу нисам запазио дужу, преко чела зачешљану, 
као слама жуту косу. Пошто сам уплатио неколико листића, кренуо 
сам ка њему. Сједио је сам за столом и гледао некуд мимо свих 
других. Учинило ми се да му неки смијешак игра око усана. Иако 
су ме одбијали његови дугачки прљави нокти које уоште није 
скривао, упитах га је ли слободно. Не мијењајући израз лица, он 
климну главом.
 Тада се десило нешто необично. Када сам из џепа извадио 
оловку Ђоко само подиже главу ка мени и онда са болећивим 
осмијехом изусти:
 – Је ли то паркер?
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 Наједном овог човјека препознах као свога. Дођоше ми 
миле све оне моје приче о паркеру којима су се други чудили, а 
које је Ђоко потпуно разумијевао и са занимањем слушао. Није се 
нимало зачудио када сам му причао и о металној стрелици коју сам 
видио спуштену низ џеп сакоа Борислава Пекића на једној његовој 
фотографији.
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Душан МИЈАЈЛОВИЋ АДСКИ   

ХОД ПО ЖИЦИ
   

 S руба шуме глас  му неке птице прекиде шетњу и мисао. 
Данима је у граду живео као да хода по жици. Неки је 

ђаво вукао своје замршене конце док  се он, Вук Кунић, понашао 
попут лутке у дечјем позоришту.  Крајњи исход Вуковог  понашања 
и лутке није био исти. Луткa би у позоришту изазвала смех а потом 
апалауз.  Он би, да не крије своја расположења, једино могао да 
изазове сажаљење.  
 Две најдуже године у свом животу Вук je проводиo као у 
неком кошмару.  Више му није било до смеха, забаве, путовања... 
Дешавало се да на лицу има гримасу као да је изашао из живог 
креча. Вукову неприметну позоришну представу једино је пратила 
његова сенка. 
 - Сенка ноћу спава, а нечастиви, никад! – помислио је те 
ноћи пре него што ће свом ђаволу дати име.  
 Том и таквом стању морао је, по сваку цену, рећи збогом! 
Ко зна, можда је за једну такву одлуку била  крива и кратка прича  
Артура Шопенхауера. После првог читања би му  јасно да мудрост, 
у том кратком казивању није била намењена једино деци. Све до  
Њене смрти умео је да живи као бодљикаво прасе - касније, никако! 
Једна га чињеница радовала;  јесте преувеличавао туђе,  али и своје 
грешке. Прочита причу још једном:
 Kад му је хладно, бодљикаво прасе тражи другу бодљикаву 
прасад да леже заједно, да се збију јер им је тако топлије. Да 
немају бодље, то би било лако, али бодљикава прасад имају дуге 
и оштре бодље. Kада се збију у гомилу, боду једно друго. То није 
добро. А није добро ни кад им је хладно. Зато се бодљикава прасад 
дуго муче док не нађу неко згодно растојање: да буду једно уз 
друго, а да се не боду.
 Било је  непобитно, Вук Кунић је убедио себе да је  неки 
ђаво лично њему додољен. Знао је он да не пада с моста ко је 
опрезан, али, ако је неко био опрезан, то је био он. Хтео је  да се 
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бори - како да се бори против непријатеља чије име не зна. Те 
је ноћи убедио себе да врећа није нашла закрпу још мање слика 
прилику. Мада је шапутао, био је одлучан:
 - О, које име да ти дам. Опрости ми, Господе, можда 
уображавам, али... Репати, назваћу те: Ојад. Какав је то противник 
ако нема  име. Е, тако, сад ми је, Ојаде, лакше. Глупо јесте, корисно, 
ко ће га знати?! Једно, Ојаде,  имај на уму - обрадоваћу се кад те 
победим.
 Не треба прећутати чињеницу да због свега поменутог 
Вук Кунић није хулио на Господа ни вапио за помоћ. Његова вера 
је била иста као пре месец дана или четири деценије: поштовао 
је и славио оно што су његови преци славили, одлазио у цркву о 
великим празницима.  Две су иконе биле у његовом стану и у кући 
на селу. Проблем се појавио са сликама на којима су били његови 
пријатељи и он. Посебно су га бринуле слике на којима је била 
његова покојна супруга. Прво је помислио да уображава. Мада 
је губио вид, још увек је, захваљујући десном оку,  видео ствари, 
препознавао људе, боје... Очи богатог и сиромашног човека имају 
исту намену – видети!  Једног је дана Вук Кунић приметио како 
ликови на сликама нестају на чудан начин. Поред свега што му се 
у животу дешавало, ето, био је и сведок да слике лагано нестају. У 
последње време је примећивао много необичности у свом животу. 
Само што би се опружио на троседу неко би позвонио. Када би 
имао јаку жељу да се окупа или истушира истог би тренутка 
нестала вода. Или, пожели да узме неку књигу са полице; једино 
ту књигу, тог дана,  никако није могао да нађе. Ако би хтео негде да 
стигне на време, аутобус би обавезно,  дебело,  каснио... 
 По Вуку, Ојад је упорно покушвао да га натера да му махне 
белом завесом. Та га је ђаволова упорност полако нервирала, 
његова се љутња оштрила попут графитне оловке. Више није био у 
неверици има ли или нема свог - личног му додељеног ђавола. 
 Поред слика које су лагано нестајале бринуле су га и ствари 
у стану или у кући на селу. Једноставно су се саме померале, понекад 
бежале испред његових руку, пуцкетале или падале са столова на 
под.  Због свега побројаног Вук Кунић је морао за нешто да се ,, 
закачи ’’.  Кад човек дуго живи у дубокој осами, кажу, бива светац  
или ђаво. Вук није желео да буде ни једно ни друго, он је једино 
желео да га Ојад  остави на миру. Тачно је и то, често господин Вук  
није био сигуран ко је кога у тој занимљивој игри изабрао: он Ојада 
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или Ојад њега. 
 Једна успомена из детињства није му помогла да о свом 
ђаволу промени мишљење. Тог је дана село  добило струју. Неке 
су куће биле спремне да се одмах прикључе, неке су морале да 
сачекају преглед инсталације од стручног лица.  Нестрпљиви би 
користили мотке и увече би се радовали електрики. Случај је хтео 
да настрада теле. Био је то велики губитак за домаћина. Ипак, он је 
окупљенима мирно рекао:
 - Не хулите на Господа, не призивајте ми ђаволе. Штета 
је велика, али могла је бити сто пута већа. Замислите да нам је 
погинуло неко дете или чељаде? 
 Вук Кунић је још увек на рубу шуме. Не види птицу, али је 
добро чује и жели дуго да ужива у њеној песми. Као да је наслутио 
да Вук ужива у птичијој песми, орао се стушти са висине, а до 
збуњеног човека допре једва чујни писак. Подразумева се, сав у 
очају, Вук оптужи Ојада  за свиреп злочин. 
 Разочаран човек  спорим корацима  крену према свом 
омиљеном месту. Срце му све брже куца. Чује жубор двеју река. 
Не зна ко је изабрао место за цркву али зна да бољег места у 
целом округу није било. Сигуран је, ако заувек изгуби вид, цркву и 
њено двориште, смештено између два брда и две реке, никад неће 
избрисати из сећања. Сећања нису попут очињег вида,  не гасе 
се попут сијалице, не умире се са замором зеница.  Према цркви 
није кренуо због њега, Ојада, ка цркви се упутио због саме цркве, 
предивног мира, највише због Ње, покојне му супруге.       
 Дефинитивно је на клупи, њиховој клупи, испод старог 
храста. Храст живи и даље са причама које се игром случаја  
везују за њега.  Храст на догађаје није могао да утиче, био је ту да 
удовољи људској променљивој ћуди.  Вук Кунић, после две године 
седи спокојан, мада му се чини:  нечије га очи пажљиво посматрају. 
Дуго се осећао попут пилета које је тек изашло из јајета. Сад је 
желео да буде опуштен. И, био је: наслутио беше чије га то очи 
посматрају.  Први пут се подсмехну Ојаду.
 Њену смрт коју обоје ишчекиваше доживео је као нешто 
што је, нажалост, неизбежно, као нешто што је одавно записано 
у нечијим књигама. Вук никад није волео да лаже себе ни друге. 
Знао је он да је карцином неизлечива болест, посебно кад нападне 
виталне органе.  Тада је схватио да су и страдања саставни део 
живота. Она, која је волела да чита али не и да пише, кад је сазнала 
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за страшну вест, записала је неколико речи о ономе што ће је 
бездушно појести.
 Не стигох ни да се осврнем, а уђох у нову стварност ни 
мало припремљена од стране старе. Од када спознах да болујем 
од неизлечиве болести, попут позно јесењег лишћа почеше да 
отпадају дојучерашњи планови и снови. О чему човек све не 
размишља док не схвати да је живот заиста непредвидљив. Једна 
реч и мук! Безнађе!
 Тих је дана Вук Кунић схватио да је живот уистину 
непредвидљив; да је свака мука у датом тренутку за појединца, она 
његова, највећа мука. Шиканирали су га и притварали комунисти 
због слободоумља... Он је тај њихов хир  сматрао својом највећом  
невољом. Сад му је све то изгледало попут некакве дечје игре. 
Никад неће заборавити  јутро кад је у болници њен кревет угледао 
празан.
 Види, њен је кревет… празан! 
 За трен је помислио како су је однели на снимање. Тада 
примећује старицу која га помно посматра и плаче.
 -  Када?! – каже, као да пита самог себе.
 - У један сат и пет минута иза поноћи – уместо старице 
одговара му медицинска сестра.
 За Њу и њега, наде више није било. Пожурио је ка Капели. 
Кад су његове усне такле њено хладно чело, тек тада је заплакао.
 Пошто се добро одморио, Вук Кунић крену ка цркви. 
У цркви је владао савршен мир. Дуго се задржао да би на крају 
запалио свеће за мртве и живе. Потом се, као у полусну, упутио ка 
Јазу. Јаз! Којих се све прича није наслушао, а које беху везане за 
Јаз. Посебно му се свидела прича о слепом Душану и Нади. Нада 
је била заљубљена у Душана, али где на селу да се девојка уда за 
слепог момка. 
 - Слеп младић на селу, то ти је исто као да је без руку - 
говорио је Надин отац. 
 Показаће се, кад је велика љубав у питању, препреке не 
постоје. Тачно у поноћ, на Јазу, нашли су се двоје заљубљених. Били 
су у опроштајном загрљају, спремни први и последњи пут да воде 
љубав.  За време сладостарсног грча  Душан је прогледао. Свака 
прича, истинита или не, где љубав побеђује - добра је. На Вука је 
утисак оставила и прича о Тодору и његовим догодовштинама са 
месечастом женом од које је изгубио на картама. Пре него што ће 
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да скрене  с памети, испричао је баби шта му се десило:   
 - Одвела ме, месечаста лепотица на Јаз, тачно у поноћ. Онда 
су се, ниоткуда, појавили они: длакави, црни, омањи, са чудним 
репићима.  Хтео сам да се прекрстим... али ми се рука у ваздуху 
укочила. 
 Вук Кунић седе на пањ крај саме обале. Ухвати први врбов 
прутић који му беше најближи  и препусти се сећањима. Река је тихо 
жуборила, у виру би се забелео трбух рибе, птице су цвркутале... 
Вук за тренутак помисли како је постао егоиста, да по сваку цену 
жели да му све буде потаман. Запитао се да ли су сви људи такви. 
 - Немогуће је, као што је немогуће да у сва уста која се 
свакодневно отварају улази иста храна, вода или ваздух. Живот 
чине разлике, судбине, успони и падови – прошапутао је.
 И ту, на врбовом пању, господин Кунић  заспа чврстим 
сном. Сањао је Наду и Душана.  Кад се пробудио, прошапута:
 - Вредело је, Душане, прогледати!
 Само што је то прошапутао осетио је велику  радост. 
Гледајући у мрешкање воде, свечано изјави:
 - Ојаде, отпуштен си. Обрадовао сам се! Никад више нећу 
дозволити да ми несаница у кревет потури своје кукавичје јаје. 
Никад!  Нисам спретан као дивокоза на литици, ипак, кад немам 
другог излаза морам се снаћи и на самој литици.
                                                                                                     
                                                                             



78

Аљоша ЉУБОЈЕВИЋ

СВЈЕТСКИ ПУТНИК

 Nа путу који опасава наше мало мјесто, лебди жути 
комби. То Румуни, већ пети дан, поломише се да 

продају ливено посуђе које су ноћу прошверцовали преко ријеке. 
Знају они да обрлате и наговоре, али највећи им је проблем што не 
познају уличице и сокаке, шуме и засеоке. Зато су унајмили Ћуту, 
познатог по томе што није био већи од хоклице, да иде с њима и 
показује им пут. 
 Ћута, окретан и спретан, добро се сналазио у трговачким 
водама, али их десетог дана у једној удолини сколи полицијска 
марица. Он се онако мален сакри, нигдје друго него - у шерпу.
 Румуне похватају и затворе, а скупоцјене шерпе пошаљу 
у царински депо, чак у Италију. Ћута се мало примири у шерпи, 
па ноћу побјегне из складишта и првим бусом одвезе до Санрема. 
Сљедећих дана посјетио је Фиренцу и Напуљ, а затим се у Соренту 
повезао са шверцерима поцинкованих казана. Мјесец дана касније, 
у нашу пошту стиже прва Ћутина разгледница. 
 Окупио се свијет, гура се и стишће, не би ли видио море 
и чемпресе, осјетио дах далеких пространстава. А неколико 
корака даље стоји Митар, једини факултетски образован, једини 
који је изучио школе у нашем малом мјесту. Таман кад је завршио 
студије историје и дипломатије, пун жеље да учи и путује, власт му 
прогласи оца за дезертера и државног непријатеља, пошаље га у 
гулаг, а остатку породице забрани да се икада макне даље од шуме 
што је окруживала њихов заселак.
 Гледа Митар масу што се дерња, а у њему кува и ломи се. 
Гледа, и пљуне у страну:
 - Глупости! Ћута у Италији! Ко зна одакле је послао то 
парче картона. 
 На тренутак сви заћуташе, неко му добаци да нема појма 
и да је боље да се вуче кући, па наставише одушевљено да читају 
поруке из сунцем окупаног градића. 
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 Ухапсе шверцере и у Италији, а Ћута се спретан и окретан, 
сакрије у казан. Из мјесеца у мјесец, из године у годину, из депоа 
у депо, и Ћута пропутова цијелу Европу! Стизале су разгледнице 
из Беча, Тиране, Атине и Никозије, Лисабона, па чак и Москве, а 
народ их је с нестрпљењем отварао, дивио се и љубоморно чувао. 
 Једном неко предложи: Хајде да средимо оронулу зградицу 
бивше пољопривредне апотеке и урамимо сваку разгледницу коју 
нам је послао Ћута. 
 Искупи се свијет, организују акцију, окрече и почисте, па 
по зидовима засјаше картице нашег малог комшије, али великог 
путника, путописца, неки рекоше и интелектуалца! Док је нова 
институција културе расла, дотле је Митар бјесомучно, сваког дана, 
писао Комитету да га ослободе окова, пусте да путује и продише, а 
он ће им се одужити - Не шерпама и лоповлуком, него најљепшим 
ријечима о својој земљи јединој!
 Залијепише на зидове три стотине разгледница, а Митар 
доби исто толико одбијеница. Ћуту почеше готово да обожавају, а 
несуђеног дипломату да пљују и ћушкају.
 На дан сеоске славе, када су сви били заузети припремом 
јела, обновљена зградица одједном плану! Сјатише се да гасе, али 
безуспјешно, све разгледнице претвориле су се у пепео. Митра, 
унезвијереног, једва ухватише у стрњишту, па га крвавог предаше 
инспекторима. Пријеки суд одреди му доживотну робију и спроведе 
га у радни логор, по ријечима неких, баш у онај у којем му држаше 
оца. 
 Народ, погођен великим губитком након пожара, сазва 
мјесни савјет и закључи: Најбоље што можемо учинити у овом 
тешком тренутку, јесте да Ћути подигнемо споменик за живота. 
Задруга ће жртвовати новац за нови трактор, али ће зато споменик 
бити видљив и из сусједних мјеста. 
 28. априла 1960. године у центру села постављено је 
вајарско здање - 20 метара високо и пет метара широко. На постољу 
је било исписано:
 „Стаде ногом гдје још нико не крочи. Приђе ондје гдје 
свак'од нас сања.“
 Становници нашег малог мјеста никада не купише нови 
трактор, а Ћута се више никад не јави. Једни кажу да је завршио у 
Африци, а други тврде да се, шверцујући претис-лонце, у једном 
од њих и удавио.
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Eмилија ЖИВОЈИНОВИЋ    

СВЕ ПО СТАРОМ

 Gрадско се обличје затапало тмином а жива шароликост 
главне улице преметала у липову мирисаоницу податну 

шетачимa зрелином свог слада. Дворишне дружбенице, без кућних 
обавеза, излазиле би тад из својих домова, седале на дрвена седала 
тик уз куће  и истодобно пазиле на своју заиграну децу, нехајно, 
уз стишан разговор и отпоздрав којој мимоходној прилици, ако се 
радило о знанцу. 
 Није било никаквог појавног несклада међу њима. На 
исти начин зачешљане, у одећи лишеној чак и наговештаја 
женствености, прозорљиво задовољне, биле су резултанта 
једнобразног живота којом су несвесно, ту, на улици, седећи свака 
на својој столици, откривале проход празног времена кроз себе и 
пуштале га без побуне да отиче, посвећене устаљеном ритму да, 
рецимо, понедељком, једна наспрам друге, разбарушене и знојне 
од натирања над лименим коритима, у заједничком дворишту перу 
велики веш и да, иако блиске, једна другој прећуткују породичне 
свађе, а каткад и покоји шамар иза затворених врата.
 У једно такво завечерје, тек дошла с посла, својој се 
дворишној својти придружи и Илонка, нескинутог пудера у журби, 
ни руменила под блајханим локнама, што је уз хаљину јарких боја 
још више истицало њену необичну појавност. Ако је њен долазак 
и био понајмање очекиван, жене то нису ничим показале, сем 
говорљиве Добриле која се истом огласи: – Видʼте, жене, ко нам 
дође! Наше Илонче! А ми умислиле да јој нисмо прилика, да нас 
избегава – и не чекајући узвратно у страху да је претерала, довеза 
– море, шалим се, ко да не знамо колʼко ради па и да ʼоће нема кад, 
иначе, што да не, и она би се овако с нама, што се каже, гнездила 
пред капијом ко квочка и убијала време до вечере.
 Илонка је, већ засела, ћутке опкроји плавим сагледом 
и благо залучи усне да прихвати цигарету из заширеног крака 
показног и средњег прста, који су јарко обојеним ноктима свраћали 
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погледе а можда и завист осматрачица, и, тек кад отпусти први дим 
из себе, повери јој: - Право имаш. Зато сам и дошла. Нит се свукох, 
нити замих од врућине, нек сачека, рекох,  те пожурих да будем 
мало с вама и подружим се. А и липа обноћ јаче мирише и само да 
ћутимо, одморно је, баш онако како човеку треба пред спавање. 
 Остале се у себи сложише с њом, иако им није посве 
годила њена каћиперна узнегованост спрам њихове претеране 
скромности. - Па, Илонче, ми би те и звале да знамо да оћеш. Ал, 
може бити, да сметамо. Ко велимо, кад дођеш с посла, мртва си, 
а ми се доконе баш тад скупљамо и дружимо. За боље не знамо. 
То нам је и излазак и провод! - јави се Мира-шнајдерка прилепна 
Добрилиној причи. – Може бити да и ти уморна који пут помислиш, 
мало ти је оних тамо на послу, само ти ми фалимо!
- Уф, уф, куд ти оде, Миро, и да се шалиш, није тако! - скоро да 
је нестрпљиво засече Илонка. – Ко да сам ја нека важна личност, 
па се устежете да ме позовете, а не обично пискарало, које живи 
ко божји пустињак, алʼ богу хвала ради па може саму себе да 
издржава. И шта то имам, а ви не? Ни мужа, ни децу, ни кућу! 
Једино, ако се рачуна - полушаљиво придода и замахну слободном 
руком у правцу своје куће – оне ноћне фрајле тамо, уз пенџер, и 
то ми је све! Лепе моје, где би ми био крај да је све код мене како 
вам се чини! Џаба фрцокле, и којекакви шлингераји, ако је у души 
пустиња. Лако ли је што сама лежем и сама се будим?! На кога да 
викнем, с ким да се посвадим?! А ваше куће, живе кошнице. Ако 
се и загалами, буде, па прође. У мојој, сама мрклина. Четири зида, 
једино друштво! Куд бих срцем - не може се, ту где јесам, пусто је.
Ваљчић сагорелог дувана неочекивано се заломи и потпрашен 
њеним грцајем паде на набор хаљине. - Јууу, изгореее ʼаљина! 
- врисну Дара, која ју је читаво време држала под оком, дивећи 
се сваком волану. – Штета... бааш… штета! - прошапта, брижно 
отпирујући још коју могућу невидљиву жишку с Илонкиног крила.
- Пусти је, нек иде врагу, шта би би, важно ли је?! - бранила се 
Илонка, помало изненађена Дарином узбуном.
- Како није, важно је, и те како важно - није се предавала Дара – 
можда могу да је заштопам најлон концем – ту застаде смишљајући 
бољу могућност - илʼ да питамо Миру, она ће боље, машински! – 
рече радосна што је нашла најбоље решење.
 За то време Добрила је била приправна да и на најмањи  
наговештај неког дешавања у својој кући захитри тамо и 
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предупреди нежељено. Никад се није знало у каквом расположењу 
стиже Благоје и на шта је све спреман кад се појави. Буде ли 
припит, започеће свађу с децом, а одвећ пијан, покршиће све пред 
собом. Од кад је остао без посла и кренуо у сезонце, све је пошло 
низбрдицом. Ни трага оном Благоју с којим је ишла недељом у 
шетњу и враћала се с нарамком пољског цвећа, браног успут. 
Била је захвална својим дружбеницама што су биле обзирне и нису 
залазиле у ту причу, ње ради, ваљда.
И док се Дара бавила Илонкином хаљином као да и сама сноси део 
кривице због забушеног ткања, Добрила се као бичем ошинута, 
трже од познатог звука трапуљања његових корака и поскочи, 
обарајући неспретно своје седало и немајући кад да им било шта 
каже, одјури да га претекне и буде штит својим малишанима. 
Ниједан примљени ударац није могла да пореди с болом који је 
трпела ако би окаснила да им се нађе.
- Што га не остави – тихо ће Бреда, осврнута за њом – једном може 
и крв да падне. Све је гори и гори! 
- А куд с њих петоро – тек чујно ће Мира – сем на улицу?! Све је 
његово! Оставила је посао да свима буде при руци. Тад су могли да 
живе од његове плате. А ето сад. Да се разведе, шта ће да промени? 
Деца иду ономе ко ради и може да их издржава. А да се докаже да 
је лош отац, деца опет неће њој, него под старатељство. Руке су јој 
начисто везане. Једино бога да моли да му он пресуди!  
Подељене ћутњом, свака се од њих пронађе у сличном лонцу. 
Пред њиховим замишљеним погледима деца су се у трку сударала 
кријући се од трагача док им је  жмурећи одбројавао време 
сакривања. Ову прастару игру волеле су и оне у свом детињству, 
пуне маштарија о будућности. Живот их је лишио снова. 
Бреда прва изрони из заједничког сетног зарона и реским зовом 
призва децу за одлазак кући. Њен Славко је био командант и у 
гарнизону, и у кући, с правилима понашања од којих се тешко 
одступа, што је било свима знано, тако да је њен одлазак са знојавом 
и задиханом децом прошао без пратећих прирепака. 
 Илонка сад ослобођеног видика, с посебном пажњом 
осмотри Дару. Била је млађа од свих њих и нежне, скоро дечје грађе. 
Густа коса, сложена на потиљку у клобучаст смотуљак, давала 
је њеном млечном тену господски тон. Уз мало труда то би била 
згодна жена, помисли и неочекивано и себи, јавно се одобродуши: 
- Ето ти је, кад ти се толико свиђа, ја сам је одавно изгустирала! - и 
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да прикрије узбуђење, запали цигарету. Погледом је само окрзнула 
Дарино лице осјајено детињом радошћу, но није хтела да се њоме 
више бави, бојећи се да би даљом причом преувеличала своје  
доброчинство, што није желела. 
- Ово ниси ни сањала, Даро. Да дунеш пуор и постанеш дама! - 
шаљиво добаци Мира-шнајдерка. – Од сутра ко ће с тобом! Још ако 
наколмујеш косу и офарбаш нокте, их бре, жива нисам да Драго не 
скапа! - џарала је без зле намере Дарину несхватљиву приврженост 
доста старијем мужу, који је по много чему знаном а прећутаном, 
није завређивао. 
 Горе, над њима, кроз отворена балконска врата, већ се 
чуло зачикавање Брединих малаца пред спавање, све док их кратка 
очева заповед не сатера у мук. Још увек на својим седалима пред 
кућом, њене садруге су, поред отежалог липовог дашења, осећале и 
смешане мирисе отпијане кафе и дувана из Славкове луле. Између 
срка и издашеног дима брачници су као и увек претресали догођено 
у том дану а нарочито ситне дечје подвале. И ова сваковечерња 
краткочаса балконска интима била је део обавезног породичног 
ритуала који се не прескаче.  
 – Жене, разлаз! - отресит се Мирин глас подупре одмаклом 
вечери а понета столица зањиха уз лелујав јој ход. Код куће су је 
иза целодневног рада чекале гомиле шића да се ослободи фирца, 
сувишних конаца, а потом овлаш попегла и сложи у кесе с ценом 
услуге и именом власника. Шта год да је у младости волела да 
буде а није, садашња Мира је ипак била посвећена послу од кога 
је издржавала себе и своја два сина на студијама. По свом умећу 
била је надалеко чувена и то јој је годило. Сећањем је редовно 
прескакала време свог очаја и несналажења подуго иза Грујиног 
одласка. Вртела се тад у празном размишљању а све у нади да се 
ако не данас, онда можда сутра, он врати, и буде све по старом. 
У ишчекивању онога што се неће догодити, примицала се ивици 
опстанка и ко зна колико би се тако суновраћала да је хитропотезна 
Бреда не отрезни, сурово и кратко: - Шта сањаш?! Домогао се 
лепше и млађе чим је умислио да је и он неко. Била си добра док се 
школовао, сад не ваљаш! Престани с кукњавом и спремај се да још 
сутра упишеш кројачки курс. То мораш да завршиш и да се трудиш 
док си жива, себе и деце ради. Кад се прочујеш, бићеш добра и 
себи и њима, а од оног твог си боља, и пре и сад. То мисле сви који 
те знају. 
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 Дара сачека да Илонка докраја цигарету и помало стидно 
крете за њом у кућерак на међају два разграђена дворишта. 
Заливајући дворишно цвеће каткад је прилазила  прозору и, ако 
би је сретала у његовом раскриљу, краће се задржавала и још брже 
одлазила, у незнању шта ли то баш у том тренутку треба њеном 
Драгу, кад онако раскречен на степеништу мимичи, осећајући 
притом да је у стопу прати Илонкин сажаљив поглед, забашурен 
њеним надвијањем над ноћним фрајлама чији је мирис обичајавала 
да лови пред спавање.  Сад је пак, осмељена њеним позивом, 
по први пут ушла за њом у невелик простор, једнако мирисан и 
шаролик ко што је и она била. 
- Седи, де, док се свучем - понутка је Илонка већ зашеталу погледом 
по невеликом собичку. Било је ту слика из школских дана, слика 
родбине, али никако и очекивана венчана слика. А било јој је у 
знању, или јој се само чинило, да се причало да је имала мужа 
железничара који је нестао у рату. 
 Пратећи јој упитник из сагледа, Илонка јој разодевена 
до сивоплавог комбинезона од шермеза, спремно одговори: - 
Слободно ме питај! Скоро сам је скинула са зида. И то тек онда 
кад ми дође глас да је Шандор жив, под туђим именом, ожењен и 
тако то. Да проверим, рекох. Распитах се међу својима. Неки ме 
упутише у Чешку. Копах и преко Црвеног крста, копах и сама, из 
места у место, од једне до друге адресе, ма ни трага. Не зауставих 
се. Други ми рекоше за Франкфурт. Седох на воз и одох. Све новце 
што сам имала, понесох. Рекоше ми тамо, у полицији: Хер Алфред 
Милер, Лудвигштрасе, 32. Ајд, одох и тамо. Звоним а читам: 
Хер Милер. Врата отвори жена. Хилдегарде, мислим да рече. Је 
ли то тај и тај. Показујем слику. Личи алʼ није. Какав Шандор?! 
Грешка. То је, ако је, можда њен Алфред Милер. Занебесих се. 
Обиђох Франкфурт уздуж и попреко. Шта да предузмем? Поново 
зајаших на иста врата. Овако, пред мрак. Сад отвори он. За њим, 
она, Хилдегард, а уз њу деца. Он гледа згранут и просто моли. Иди, 
видела си,  шапуће, сад иди. Погледах му децу. Лепа. Румена. Као 
да су моја.
За кратко јој се глас прекиде. Кад настави, Дари се учини да то 
прича неко други: - Не би нам суђено. Што да им кварим. Све 
бацих за собом. Тек кад стигох овде, полудех. Е, нема ти овде више 
места, мој Шандоре, одвезах се и бацих слику у канту. Сад је као 
што видиш, само флека на зиду. И у мојој души. Ипак, фала ти 
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боже, преживех! 
И док јој је пажљиво смотавала обећану хаљину, једва да је могла 
да прикрије узнемиреност обновљеног сећања. – Ево ти, Дарче, 
здраво је носила – рече строго контролисаним гласом, отпирујући 
блајхане локне, засметале виду.
 Дара одахну тек кад умаче. Привијала је уз себе неочекивани 
дар и сузних очију залиставала у себи Илонкину причу. И даље 
у неверици, некако стиже до своје куће и сад праћена брижним 
Илонкиним погледом док се, по обичају, надвијала кроз отворен 
прозор над ноћним фрајлама и ловила им мирис. Тек што је 
затворила врата за собом, осети залет силе на себи. 
 – Шта тражиш код те профукњаче?! Чујеш ли ме, 
бре?! – изобличеног лика уносио јој се у лице, засипајући је 
неконтролисаном пљувачком. Који пут те упозоравам да се клониш 
те нафракане лорфе, ти ништа. Ето  ти сад. Што си тражила, то си и 
добила. Видно раздражен, нагло је одгурну од себе и изађе у мрак. 
Овога пута ни глас да изађе из ње, а камоли јецај, или крик. Био је 
само новим сагледом виђен. Њен Драго. Велика љубав из рата, још 
већа заблуда. Кочоперни заводник у униформи, који је као пастув 
њиштао за сваком младом женом а њу држао под кључем. Илонка 
га није хтела. То је одавно знала. Ни полуосмехом га није хтела да 
удостоји. 
Још увек бридног образа, безгласно се ушуња у собу и леже уз децу, 
која су се пробуђена мешкољила у кревету. Сутра ће, чим он оде 
на посао да извуче картонски кофер под креветом и међу бројним 
X/100 љубавним романима, које је једном годишње добијала 
од сестара из Бање Луке, пронађе платнену кесу са скриваним 
кусуром од пазара, узме колико јој треба и оде на ондулацију, обуче 
Илонкину хаљину и нашминкана заседне на свом седалу с женама 
пред кућом, па куд пукло да пукло. Задовољна због праве одлуке, 
заспа уз децу чврстим сном.
Сутрадан би опет све по старом.
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Никола ЛЕРО 

ОДЛАЗИМ ТИХО

 Iз Бање Луке одлазим тихо. Са неколико другара, 
неколико полупразних флаша на столу и неколико 

марака у задњем џепу фармерица, не бринући се да ће ми их неко 
украсти. 
 Одлазим тихо – баш као што сам и дошао. Иза себе 
остављам девет година и много недовршених познанстава. Веза, 
“нектара”. 
Старији, са нешто слабе браде и косом и даље коврџавом на 
крајевима. Са неким папиром, који каже да сам паметнији, а који 
су потписали неки важни и школовани људи који ме се вјероватно 
и не сјећају и које боли брига за то.
Са много хонорарних послова, без иједног правог. Са много 
“љубави у покушају”, питајући се да ли је било оне праве. 
 Вјешто избјегавајући замке које доносе двадесете, остао 
сам са неколико ожиљака, али добро очуван, спреман за оно што 
ме чека на сљедећем перону. 
 Не очекујући много, добио сам доста. Читао своје 
пјесме људима, писао о оно мало културе што нам је остало и 
гледао маратоне филмова Сетха Рогена уз чипс и “дволитру” по 
изрентаним собама Мејдана, Нове Вароши, Лауша. Некада сам, 
некада не, знајући само једно – да није битно одакле си, важно је 
гдје си.
 Зато из Бање Луке одлазим тихо. Уз лагане ритмове Зостера 
на слушалицама – баш као што сам и дошао. 
Никад прави Сарајлија, непотпуни Бијељинац, а сада и недовршени 
Бањалучанин. 
Но, сто одсто Леро. Сто од сто свој.
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Дaниjeлa MИЛOСAВЉEВИЋ

ДOБA НEВИНOСTИ

Инспирисaнo пoeзиjoм Mирjaнe Штeфaницки

 – Sрeћaн рoђeндaн, гoспoђo Maриja, - уз цвeћe и 
aплaуз, мeдицинскe сeстрe дoмa зa стaрe „Свeти 

Гeoргиje” прeдaлe су Maриjи упaкoвaни пoклoн.
 – Из вaших причa схвaтилe смo дa вaм je jeднa сликa 
пунo знaчилa у млaдoсти, пa смo oдлучилe дa вaм зa сeдaмдeсeти 
рoђeндaн пoклoнимo нeштo пoсeбнo.
Maриja je дрхтaвим рукaмa лaгaнo скидaлa укрaсни пaпир, из кoгa 
су сe стидљивo пojaвљивaли дeлoви рaмa. У пунoj oгoљeнoсти, 
прeд њoм сe укaзaлa рeпрoдукциja сликe „Дoбa нeвинoсти” Џoшуe 
Рejнoлдсa. 

***
 – Maриja! Maриja!

„Дoђитe у кaфaну дa сe нaучитe –
у хaљини oд бaтистa прaвa,
пристojнa чинoвницa aнђeoскe лигe.
И кoja уснe спoкojнo прeлистaвa,
к’o кувaрицa стрaницe свoje књигe.”  

 Студeнт je клeчao испрeд Maриje и рeцитoвao стихoвe. 
Звaли су гa Студeнт, jeр je вeћ дуги низ гoдинa студирao књижeвнoст, 
бeз нaзнaкa дa ћe у нeкo дoглeднo врeмe свoje студиje привeсти 
крajу. Нa Унивeрзитeту су причe o њeгoвим журкaмa и вeчитoм 
рeцитoвaњу Majaкoвскoг пoлaкo прeрaстaлe у урбaну лeгeнду.
 Maриja je смeрнo, кaкo дoликуje лeпo вaспитaним дeвo-
jкaмa, сeдeлa нa дрвeнoj стoлици и пoсмaтрaлa нeрeд у сoби. 
Рaзбaцaнa oдeћa, згужвaни пaпири, oстaци хрaнe и прoливeнo 
пићe испуњaвaли су унутрaшњoст мoмaчкoг стaнa у пoткрoвљу. 
Кoликo joj je тo свe билo стрaнo. Зaпoслeнa у кaнцeлaриjи свoгa 
oцa, вoдилa je књигe и дружилa сe с људимa oгрeзлим у рутину 
живљeњa, мaштajући кaкo ћe jeднoгa дaнa бити студeнт ликoвнe 
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aкaдeмиje. Уписaвши курс сликaњa, упoзнaлa je Студeнтa. Oн je 
зaрaђивao нoвaц зa стaн oбaвљajући рaзнe пoслoвe, a пoсao мoдeлa 
биo je jeдaн oд њих. Њeгoвa бунтoвнa прирoдa oдмaх je привуклa 
дeвojку кoja je тeк oд нeдaвнo пoчeлa дa упoзнaje ствaрни свeт 
кojи сe дeшaвao oкo њe. Жeлeлa je дa искoрaчи из зoнe кoмфoрa, a 
Студeнт je, кao зaбрaњeнo вoћe, биo oдличнa приликa зa тo. Њихoвo 
дружeњe нaстaвилo сe и пoслe чaсoвa. Oн je њoj рeцитoвao пeсмe, 
a oнa њeму причaлa o умeтнoсти сликaњa. Oнa je њeму врaћaлa 
oсeћaj нeвинoсти, мирa и спoкoja кoje je дaвнo изгубиo, a oн je 
њoj oткривao нoвe живoтнe путeвe. Прeдстaвљaли су jeдинствo 
супрoтнoсти. Стрoгo вaспитaњe oдугoвлaчилo je трeнутaк њихoвoг 
дружeњa бeз присуствa jaвнoсти. Дoшao je и тaj дaн. Свa уздрхтaлa 
и сa oсeћajeм нeлaгoдe сeдeлa je у стaну jeднoг мушкaрцa, прeпунoг 
мушких мирисa и фeрoмoнa. Привлaчнo и стрaшнo у истo врeмe.
 – Oтaц ми je дaнaс пoклoниo oву жуту хaљину. - Maриja je 
лaгaнo рукaмa испрaвљaлa нaбoрe кojи су сe пркoснo издизaли нaд 
уздрхтaлим бутинaмa.
 – Рeкao je дa je бирao бojу и ткaнину кoje би билe сличнe 
хaљини дeвojчицe сa сликe „Дoбa нeвинoсти”. To ми je oмиљeнa 
сликa Џoшуe Рejнoлдсa, брбљaлa je Maриja пoкушaвajући дa 
прикриje узбуђeњe и нeсигурнoст. 
 Пoнудиo joj je винo. Jeфтинo и кисeлo. Двoумилa сe 
трeнутaк, aли ниje хтeлa дa будe кукaвицa и дa oн пoстaнe свeстaн 
њeнoг нeискуствa. Вртeлa je чaшу у руци и oтпиjaлa у ситним 
гутљajимa, трудeћи сe свaки пут дa сe нe нaмршти услeд кисeлoсти 
винa.
 – Moгли бисмo крeнути, пoзвao ју je Студeнт. – Кaрaвaн 
приjaтeљствa ’68 нeћe нaс чeкaти.
 Спрeмнo je скoчилa сa стoлицe, oдлoживши чaшу нa 
кoмoду.
 – Хajдe oндa дa пoжуримo дo oмлaдинскoг нaсeљa, Maриja 
je вeћ билa кoд врaтa, жeлeћи дa штo прe изaђe из стaнa jeр jу je 
хрaбрoст oдjeднoм нaпустилa.
 – Ma, кaквo oмлaдинскo нaсeљe. Зaр нe знaш дa су гa 
прeбaцили нa Рaднички унивeрзитeт збoг кишe? Aли Maриje вишe 
ниje билo у дoврaтку. Moгao je сaмo дa види њeну жуту хaљину 
кoja je лeпршaлa измeђу стeпeништa.
 Испрeд Рaдничкoг унивeрзитeтa билa je гужвa. У сaлу су 
пуштaли сaмo oдaбрaнe. Taj чин je joш вишe испрoвoцирao тих 
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дaнa нeзaдoвoљнe студeнте. Дoшлo je дo сукoбa. Нaгoмилaнo 
нeзaдoвoљствo je eскaлирaлo. Укључилa сe и пoлициja и читaвa 
ситуaциja je дoбилa oзбиљaн кaрaктeр. Лeтeлe су кaмeницe, 
лeтeлe су пeсницe, прoливaлa сe крв. Maриja je билa прeстрaвљeнa 
кoличинoм aгрeсиje и у нeвeрици дa je нeкo нa њих, дeцу, крeнуo 
пeндрeцимa. У њoj су сe мeшaлa oсeћaњa стрaхa, бeсa, нeвeрицe 
и oдлучнoсти. Oчи су joj сe пунилe сузaмa и ускoрo су сe eмoци-
je прeтoчeнe у тeчнoст слилe низ лицe. Кao крoз зaмaгљeн прoзoр 
видeлa je унифoрмисaнo лицe кoje мучки пeндрeкoм удaрa 
Студeнтa. Бeз рaзмишљaњa и сa нeвeрoвaтнoм oдлучнoшћу скoчилa 
je нa лeђa силуeтe кojу je нaзирaлa. Чупaлa гa je и грeбaлa. Свoj 
бeс и рaзoчaрaњe прeливaлa je у снaгу пeсницa кojимa je удaрaлa, 
нeсвeснa узврaтних удaрaцa. У jeднoм трeнутку други пoлицajaц 
jу je пoвукao, пoцeпaвши joj рукaв нoвe жутe хaљинe. To их je свe 
избaцилo из рaвнoтeжe, и ускoрo су сe прeтвoрили у клупкo кoje сe 
вaљaлo пo бeтoну. Судeнт je биo нajприсeбниjи, устao je и згрaбиo 
je зa руку. Пoтрчaли су свoм снaгoм прeмa стaну у пoткрoвљу.
 Дaлa му je дa пиje oнo кисeлo винo кaкo би штo мaњe oсeћao 
бoл дoк му je чистилa рaзбиjeну aркaду, другe убoje и рaсeкoтинe 
пo лицу. Oд вeликe кoличинe aдрeнaлинa винo je учинилo свoje. 
Студeнт je биo у свoм eлeмeнту, штo je знaчилo joш стихoвa Ma-
jaкoвскoг.

„Maриja, хoћeш ли мe тaквoг? 
Пусти мe, Maриja! 
Згрчeним прстимa дaвим гвoздeнo грлo звoнцa. 
Maриja! 
Нa улицaмa су звeри. 
Нa врaту прсти дaвљeњa штo бoдe. 
Бoли! 
Oтвoри свoje двeри!“

 Maриja je плaкaлa, Maриja сe смejaлa и истoврeмeнo му 
брисaлa лицe и љубилa убoje. Двa изрaњaвљeнa дрхтaвa тeлa 
oсвeтљeнa слaбoм свeтлoшћу стoнe лaмпe у ћoшку прaвилa су 
сeнкe пo кoсoм крoву. Двe сeнкe, двe црнe мaриoнeтe пoкрeнутe 
бoжaнским нитимa пружaлe су свoje удoвe прeмa aктeримa живoтнoг 
кoмaдa кojи сe oдвиjao у пoткрoвљу, пoврeмeнo их нaткриљуjући 
њихoвим сoпствeним бeстeлeсним и мрaчним бивствoм. 
 Ускoрo сe жутa исцeпaнa хaљинa нaшлa нa пoду, oткривa-
jући нaгoст jeднe млaдoсти.
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„Марија, приђи!
У бестидности наготе или пуна плашљивих дрхтаја,
но, дај твојих усана лепоту што још исцвала није:
срце и ја ниједном не доживесмо до маја,
а у протеклом животу тек стоти април је.
Марија!“

 Уплeтeнe сeнкe с плaфoнa зaпoчeлe су лeлуjaви плeс, увиja-
jући сe и рaсплићући. Дрхтaлe су oд нeискуствa jeднe нeвинoсти и 
oбуздaвaњa силинe жeљe прeд филигрaнским тeлoм бoje aлaбaстeрa. 
Сoбa je oдисaлa мирисoм стрaсти, aлкoхoлнoг испaрeњa и крви.

***
 Сутрaдaн je бeзуспeшнo куцaлa нa Студeнтoвa врaтa. Никo 
ниje oтвaрao. Причaли су дa сe врaтиo у рoдни грaд. Нeки су били 
сигурни дa je зaвршиo у зaтвoру, a билo je и oних кojи су тврдили 
дa je oтишao у инoстрaнствo. Иaкo вишe ниje биo у њихoвoм 
присуству, причe o Студeнту су и дaљe кoлaлe пo студeнтскoм 
грaду joш дуги низ гoдинa пoслe. Дoбa нeвинoсти сe зaвршилo 
и нa тo врeмe сaмo jу je пoдсeћaлa жутa хaљинa зaбoрaвљeнa нa 
пoду jeднoг пoткрoвљa. Maриja je живoт узeлa у свoje рукe. Ниje 
зaвршилa aкaдeмиjу умeтнoсти, aли je сa стрaшћу прaвoг умeтникa 
oсликaвaлa плaкaтe у нaрeдним дaнимa прoтeстa. Oд слeдeћe плaтe 
купилa je сeби „oсминкe” пaнтaлoнe, пaклицу сaрajeвскe дринe и 
џeпну књигу Majaкoвскoг, сa пoeмoм „Oблaк у пaнтaлoнaмa”.

***
 – Гoспoђo Maриja, ускoрo вaм стижу дeцa и унуци, 
прoвирилa je нajмлaђa мeдицинскa сeстрa крoз oдшкринутa врaтa.
 – Moлим тe, брзo oтвoри прoзoр дa изaђe дувaнски дим 
и склoни пeпeљaру, пoвишeним глaсoм кoмaндoвaлa je Maриja, 
склaњajући џeпнo издaњe Majaкoвскoг у фиoку. Бaцилa je joш jeдaн 
пoглeд у oглeдaлo, нaнeлa руж зa уснe и пoрaвнaлa жуту трaку у 
кoси.
 Из oглeдaлa joj сe смeшилa дeвojчицa сa сликe Џoшуe Рe-
jнoлдсa.
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Живко КАРЕСКИ ГОРНОСЕЛЕЦ

САЛЧЕ
 

 Oд свих жалости, ова је највише боли. Срце јој се кида. 
До данас је она туговала више пута, али сада... Тишина 

у њеној соби пара њен плач. Плаче, плаче па се примири, а усне 
јој подрхтавају. Сасвим случајно, у огледалу на плакару, види себе 
како седи на кревету, види своје ужарене образе и крваве очи... - 
Ајде! - прелети јој кроз главу. - Обуци црнину и доле сиђи. Има још 
много времена за плакање. Устаје полако, узима црну хаљину из 
плакара и облачи је. Не гледајући се у огледалу, вештим покретима 
своју кестењасту косу на потињку сакупља. Из кутије на ноћном 
сточићу узима бисерни ђердан. Нена ми је увек говорила: „И на мој 
одлазак да га носиш, ћери моја!“ - присети се мајчиних речи. Да, 
да! Носиће га и данас и сутра на сахрану. Обује црне ципеле, узима 
црни шал и низ степенице пожурује. У дневној соби дочекује је 
тишина. Тешка тишина. Тишина која пара, тишина која боли, 
тишина која пече. Стоји поред ковчега, загледана у воштано, благо 
насмејано лице њене нене, њихове нене. А сузе пушта да теку по 
њеним ужареним образима.
 - Ајде, Салче, ајде моја мила сестрице! - прилази јој Петар. 
- Дођи, седи!..
 Она немо погледа свог старијег брата, ништа не каже и 
оставља га да је поведе до троседа. И он седа поред ње, загрливши 
је.
 -  Све је у реду! -¬ тихо јој каже. -¬ Немој да се секираш!
 - Тако ли? - шапатом Салче пита, тражећи његов поглед.         
- Немој да нешто није како треба!
 - Све је договорено, сређено, свима смо се јавили... скоро 
ће и Надица стићи.
 Салче само благо њише главом, ослонивши се на братовљево 
раме. Не примећује ко улази, ко излази. Ни тихи разговор између 
тета Славке и стрине Добре не слуша. Тако загледана у ситну резбу 
на ковчегу, у мислима се враћа назад, много година назад.

PREVEDENA PROZA
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 Разигране пахуљице... Не старија од три године, девојчица 
у мушким, маслинастим панталонама заврнутих ногавица, кафени 
капутић - три броја већи, жути шал око врата, платнене патике и 
пресавијени лист из свеске у џепу... црнопута жена која је води у 
велику кућу кроз капију од кованог гвожђа... Нежно миловање по 
кестењастим увојцима и: „Како се зовеш?“ 
 „Салче!“ - стидљив одговор са уплашеним погледом, а 
на пресавијеном папиру: „Ово је моја сестра Славица. Отац је 
преминуо, мајка је отишла негде, у свет. Ја се не могу бринути о њој. 
У аманет је остављам некоме  ко има велико срце. Зоран!“ А затим, 
уз осмех: „Ти си наша мала... ево, ово су твоја браћа Петар и Диме, и 
твоја сестра Наде... и тата Орде који је код куће само касно поподне, 
забринутим погледом... И наша Чаје... Ја сам твоја, не, не, ваша 
мама, али ме сви зовете нена... И колико лепа розе соба, розе кревет, 
розе плакар, розе постељина, розе завеса... пуно играчака и пуно 
смејања, приче пре спавања... велика новогодишња јелка са пуно 
лампиона, а испод ње поклони за сваког... пуно рођенданских торти 
и од пролећа до првог пожутелог лишћа, љуљашка у дворишту... 
и летовања на мору... мој први школски дан... Петров, Диметов и 
татин имендан... Петрова свадба и разгледница из Мадрида... мој 
велики портрет који стоји у дневној соби... насликао га је бате 
Диме и отпутовао за Париз... О-о-о! Колико је лепа моја сестра 
Надица у венчаној хаљини! Колико проливених суза и стрепњи 
после саобраћајне несреће и... мој брат Петар је остао до данас са 
штапом у руци... прво унуче у кући ¬- син Ивица, брата Петра... 
И још увек: Божићна славља, имендани, рођендани... летовања и 
зимовања... Моји гимназијски дани, прва љубав, моја матура: све 
петице, лепа, скупа хаљина за матурско вече, златна наруквица 
од Петра, минђуше од Надице, неочекивани поклон - ¬златни 
ланац са плочицом на којој пише: „Мојој драгој сестрици од брата 
Димета“ и бисерни ђердан од тате и нене... После: студирање и 
путовање, са Миланом летовање и пред дипломским нена је рекла 
и пресекла: „Па шта ако је сиромашан?! Ви се волите! Остаћете 
овде, има места за све.“ И - моја велика свадба... ја млада, а на 
свадби незвани гост... мој се поглед са њеним срео и питање кроз 
главу ми пролетело: „Где сам га видела?“ Да, да-а-а!.. Десетак дана 
после, Петар ми је рекао: „Моја Салче! Рекао је да је твој... брат... 
Види... Испричали су ти после матуре, тата и нена да те је наша 
Чаје пред капију нашла... а друго већ знаш. Ја сам га замолио... Јуче 
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смо се поново срели, документе сам му показао да је све срђено, 
да си наша!.. Отишао је и никад, никад више се неће вратити. Ти 
буди без бриге... Ми смо ту, поред тебе. Ти си наша и ничија више. 
Сестрице моја, Салче наша!“  Требало је да прође неко време... 
онда моје запослење... Милан са екипом час тамо, час онамо по 
терену и... радосна вест - постала сам мајка, а син Орданчо очево 
име да носи... Након неколико месеци, много суза, много туговања 
- бато Диме је преминуо... У металном сандуку су га донели, а 
живот није стао... Мислим да је нена преко ноћи остарела, а тата... 
тата је, након годину дана имао инфаркт и - крај. Нова туга, нова 
бол... није дочекао, јадан, у наручју да узме нашу ћерку... Петар се 
преселио у нову кућу... понекад долазе на недељни ручак... Гледала 
сам како нена стари... много ноћи, до зоре, светло је у њеној соби 
горело... Као цвеће без воде је венула... Оно мало љубави што јој је 
у срцу остало, мојој је деци даровала... на њену црнину сви смо се 
навиклиː ја, Чаје, деца...  И Чаје је већ остарела, али је још увек са 
нама... И стигла је кобна вестː мој Милан... загрљаји  и руковање, а 
нисам знала да ће то бити његово последње путовање и - још једна 
прерана смрт и још један гроб... Ех, живот...“
 Благи додир братовљеве руке као да је буди из неког чудног 
сна. У Петра гледа, па поглед ка вратима окреће. А тамо стојеː 
Наде, поред ње Ацо и деца. Поглед јој се зауставља на корпи са 
ружама. Држећи се за братову подлактицу, Салче полако устаје и у 
следећем часу загрљај и вреле сузе. Њен плачљив  поглед прикован 
је за драги јој лик у ковчегу, а мисли јој долазе.
 „Ех, Салче, Салче-е-е! Сама си дошла у ову кућу и једног 
дана опет ћеш сама остати. Ко зна да ли ће се твој Орданчо из 
Америке вратити?! Једног дана, можда веома скоро, и твоја Лидија 
ће се удати, а ти... Ти ћеш, Салче, остати сама... Сама, са твојим 
песмама, са твојим причама... Поред тебе биће само стара Чаје... 
Једног дана и она ће отићи, а ти... ти ћеш имати и превише времена 
да преређујеш успомене. Све лепе и све болне успомене, Салче!... 
Можда су на треће вече тако рекле добре виле, ко зна?! Ех, Славче, 
Славче-е-е! Ех, Салче, Салче-е-е!“

(Са македонског језика превео аутор)
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Милад ОБРЕНОВИЋ

АФОРИЗМИ

1. Наше политичаре треба прогласити иноваторима.
    Што они измисле то нигдје нема.

2. Ови са купљеним дипломама дипломски рад су радили у боји - 
    дреса.

3. Не бисмо ми дизали три прста, него камуфлирамо средњи.

4. Држава нам је као фризерски салон.
    Народ шишају а резултате фризирају.

5. Омладину смо дали под концесију страним инвеститорима.    
    Вратиће нам је кроз погребна друштва.

6. Европа је уситнила Југославију јер тако крупан залогај није
    могла прогутати.

7. У ЕУ идемо као на пикник. Припремили су нам линч пакете.

8. Револуција тече. Дјеца су јој отекла.

9. Ако нећеш брата за брата, хоћеш брата мигранта.

AFORIZMI
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Зоран ТРБИЋ ЗОРТ

 1. На крају се испоставило да се страни улагач  правио 
Енглез.
 2. Богатство наших  профитера је и наше богатство.
 3. Обукао се, обуо се па и оженио, захваљујући  „секенд 
хенду“.
 4. Неки директори у електропривреди и себе сматрају 
необновљивим ресурсима.
 5. Коријене вучемо углавном из шуме.
 6. Прича о мом животу, стала је у фусноту.
 7. Кичма је мала маца наспрам Кључне кости.
 8. Громада од човјека клесањем се   доведе у габарите 
споменика.
 9. Некад су нас сликали.   Сад нас фарбају.
 10. У свлачионици је ријешено  да се одигра неријешено.
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Милоје ВЕЉОВИЋ

СОЛОИСТЕРИВАЊЕ НЕИСТЕРИВОГ

 1. Сад знамо у ком нам је грму зец. Толико су се накотили 
да их има у сваком!
 2. Кажу да крв није вода. Баш тако: многима се претворила 
у алкохол!
 3. Лепог живота смо се наживели  док смо држали паре 
у сламарицама. Од кад смо их пренели у банке, остаде нам само 
слама!
 4. Опет смо своји на своме. Голи ко у породилишту!
 5. Понекад ни сами нисмо свесни своје среће. Зато су ту 
страначке рекламе! 
 6. Народе мој, посвети се математици. Сабери се!
 7. Комунално предузеће у мојој општини стало је у заштиту 
сиромашних. Већ дуже време не празни контејнере!
 8. Постали смо озбиљан фактор у Европи. Омладина нам 
се раселила целом њеном територијом!
 9. Решио сам да другачије гледам на будућност. Купио сам 
шаку пасуља.
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ХАИКУ ГОДООВАЊЕ

(Душан Видаковић, Годоов дублер, „Алма“, Београд, 2019) 

 Dушан Видаковић је био сигналиста у тренуцима када 
је сигнализам био у правом налету, најавангарднији 

српски, могуће и светски, покрет уопште после Другог светског 
рата. Сигнализам је, пре свега захваљујући његовом оснивачу 
Мирољубу Тодоровићу, али једнако и новом таласу сигналиста 
који, задржавајући есенцијално из њега, нуде пуно стваралачких 
иновација, остао покрет чији је авангардизам несумњив и чије су 
вредности неспорне. Видаковић није заборавио да је сигналиста 
био. И да је хтео, то не би могао да учини пошто је, у суштини, 
сигналиста и остао. Сигнализам је много шири него што се 
претпоставља и зна. Одавно је под своје окриље узео и једну, на 
први поглед сасвим традиционалну, врсту песништва какав је 
хаику. Посебно је то унутар њега чинио Мирољуб Тодоровић. 
Хаикуа је било у једној од кључних његових, једној од кључних 
књига светске неоавангардне књижевности – Textum-u (1981). 
Тодоровићеве књиге хаику песама су Златибор (1990) и Радосно 
рже Рзав (1990). Пошто је имао најпре шатровачке хаикуе у Ky-
bernu (1977), Тодоровић штампа читаву збирку са оваквим хаику 
песмама – Чорба од мозга (1982).1

 Међутим, када је о сигналистичком хаикуу реч, песник 
који се њиме највише бавио, изван сваке сумње, управо је 
Душан Видаковић.2 Видаковић је, и иначе, као песник познат по 
својеврсном минимализму. У његовим песмама ничега сувишног 
нема. Оне, најмањим бројем укључених у себе стихова, сведоче о 

ESEJI

1 Тодоровић има и хаику циклус „Пева попац“ у збирци Сремски ћевап (1991) и 
још два – „Шумски мед“ и „Смрдибуба“. Други је објављен у јануарском броју за 
1992. годину нишке Градине.
2 Књиге Видаковићевих хаикуа штампане су у Словенији и Пољској. Он је писао 
текстове о овој врсти поезије и добио значајна признања на надметањима на 
хаику конкурсима код нас и у свету.
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сложености света и сложености осећања и мисли, промишљања 
песника који се с тим светом сучељава. Наш песник се позабавио 
још једном јапанском песничком врстом – танком. Штампао је 
књигу оваквих песама Екстрасистола (1994), за коју је Илија 
Бакић прибележио како је била прва збирка танки коју је објавио 
неки српски аутор.3 Хаику је, ипак, песнички простор у којем 
се Видаковић, пошто се у њему лирска згуснутост претвара у 
згуснутост на квадрат – најсигурније креће и песнички пружа 
највише. Притом, као прави, макар и прикривени, у сваком случају 
ни по чему нападни, авангардист, он непрестано експериментише, 
не задовољавајући се никако оним што је једном освојио. Збирку 
Брзином воза (1992) сам песник, у поднаслову, одређује као хаику 
и надхаику. Посвећује је, иронично, самом себи: „Сјајном типу 
мом најбољем пријатељу Душану Видаковићу са поштовањем.“ 
У њој има и пародија хаику поезије. Једнако и илустрација 
и цитата. Живан Живковић ове песме назива „стварносном 
поезијом“4 и ставља уз исту такву поезију коју у том тренутку, у 
Платну, пише Александар Ристовић. Сасвим експерименталне 
су, најпре тематски, Видаковићеве хаику збирке из 1994. и 2010. 
године. Прва, Књига о ходу, инспирисана је и посвећена Ружи 
лутања нашег (нео)авангардног ствараоца Мирослава Мандића. 
Друга Балкан Балтик испевана је по шведском нобеловцу Томасу 
Транстремеру, једном од највиђенијих европских хаиђина, и 
његовом преводиоцу на наш језик Моми Димићу, песнику који је 
и сам складао само двадесетак, али изврсних, хаикуа. За другу од 
њих сигналиста Илија Бакић вели како песник у њој „равна свој 
песнички глас тим обрасцима (старе јапанске традиционалне 
песничке форме – Д. С.) али и помера и њихове границе“5, те 
додаје како се у његовој поезији „императив шкртости претапа у 
елеганцију и лакоћу кратких, оштрих потеза којима не мањка ни 
суптилности ни валера“.6 Између њих се сместила Видаковићева 

3 Претходио му је, међутим, Ђорђе Николић који је у својој збирци Грмови траве, 
штампаној у Америци 1978. године, објединио хаику и танку. Песме из ове књиге 
прештампане су у збирци Небески врт коју је београдска „Просвета“ објавила 
2001.
4 Живан Живковић, Глас са Истока: огледи о хаику поезији, Просвета, Ниш, 1996, 
стр. 390.
5 Илија Бакић, Читање сигнала, Еверест Медиа, Београд и Међународна културна 
мрежа „Пројекат Растко“, Београд, 2017, стр. 186.
6 Исто, стр. 187.
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хаику збирка Исцрпљивање ничим: хаику из доба горчине (2003), у 
којој се такође хаикуу размичу границе: постаје хаику-афоризам. 
Две најкраће, уз сентенце, књижевне врсте братиме се, горчином. 
Никола Милошевић, с разлогом, размишљајући о овој књизи, 
говори о њеној меланхоличној димензији која, ма колико то, на 
први поглед, парадоксално изгледало, са горчином и сатиричним 
набојем написаног, налази заједнички језик.
 И у најновијем свом хаику оглашавању, књизи Годоов 
дублер о којој пишемо, Душан Видаковић доноси новине, пре 
свега на тематском плану. Све песме у њој говоре о позоришту. 
Индикативан је њен поднаслов: хаику из ХIII реда. У позоришној 
сали увек постоји ред столица којима се она пресеца, те гледаоци 
који седе у њему могу слободно да опруже ноге. Чак и онда када 
је представа досадна и лоша, лишени су додатних мука које би 
им могла приредити непријатна стиснутост на седиштима. Но, 
тринаести ред, чак и ако нас слободом покрета награђује, не може 
да се ослободи своје бројчане везаности за баксузлук и ђаволство. 
Тринаести ред паклен(ск)и је ред из којег се (п)осматра оно што се 
на позорници (и животној) игра, одиграва и доиграва. Најпознатија, 
прекретничка Бекетова, и светска, драма Чекајући Годоа говори 
о узалудном, сасвим апсурдном, очекивању доласка оног о којем 
се ништа не зна, једнако као што се ни наслутити не може шта 
би само његово појављивање могло, било добро било зло, донети 
онима који, ишчекујући га, заборављају да живе, ако уопште и јесу 
одистински живи. Миодраг Булатовић је, својевремено, написао 
драму Годо је дошао, а Видаковић главног „актера“ својих хаикуа 
означава као Годоовог дублера. Пошто, ни после „доласка“ на 
позорницу коју му је приредио Булатовић, о Годоу и даље ништа не 
знамо, његов дублер би био – логика ствари то налаже – двоструко 
ништа. Ништа које, нашавши се у ништавилу, може само да 
дублира ништавило које и само јесте. Чувени теоретичар драме 
Рејмонд Вилијамс „позајмио“ је Видаковићу мото за његову нову 
књигу: „Живимо у драматизованом друштву. Драма је данас ствар 
навике: човек током недеље види више драма него што је већина 
људских бића некада видела током читавог живота. Као друштво, 
никада нисмо толико глумили, нити гледали тако много других 
људи како глуме.“ Написано има несумњиво дупло дно. Горко и 
трагично, Вилијамс нам казује како смо пајаци у глумљеном свету: 
одљуђени, рашчовечени сасвим, глумимо у свету који је велико 
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глумиште, принуђени на то пошто и многи око нас, и најближи, 
једнако као и ми, глуме. Од глуме се не може побећи. Лица смо с 
маскама. Временом, маске нам замене лице и нисмо у стању, чак 
више и не желимо то, да их скинемо. Годо не мора да долази. Он 
је у нама. Ми који чекамо Годоа, чекамо сами себе. Као што он не 
долази Владимиру и Естрагону, ни ми не долазимо сами себи.
 Основне речи најновијих Видаковићевих песама оне су 
које налазимо у свакој теоријској књизи посвећеној позоришту: 
гињол, дикција, редитељ, мизансцен, публика, хистрион, кловн, 
позориште, театар, кастинг, сценографски, импресарио, банер, 
текст, штриховање, бурлеска, дидаскалије, даске што живот 
значе, глума, гардероба, илузија, костимограф, власуљар, првак, 
на бис, перика, ансамбл, интрига, конфликт, глумац, Бог из 
машине, манир, реч, аматер, козерија, проба, алтернација, улога, 
интонација, бина, ред за карте, претпремијера, афиша, дебитант, 
трема, премијера, шоу, сцена, фоаје, ложа, галерија, завеса, цуг, 
рампа, клише, просценијум, експозиција, епилог, време, место 
и радња, камерно, тезга, концентрација, реплика, шлагворт, 
акустичност, агон, звиждук, насловни лик, лајтмотив, драма, 
балет, диригентски пулт, нота, бас, патос, дисхармонија, трилер, 
колоратура, марионета, маркација, критика, штимунг, мајстор 
светла, рефлектор, овације, позорница, браво, гримаса, дива, 
шминка, представа, драматизован, бард, теза, новинари, маестро, 
камера, фраза, доајен, дијалог, корифеј, суфлер, декоратер, жири, 
режија, стих, рефрен, маска, монолог, емпатија, ритам, лекција, 
цитиран, праизведба, флешбек, теза, професионалци, аутограм, 
крај сезоне, клима-уређај, матине, хепиенд, музе, расплет. Песник 
је пазио, и уз занемарљиво одступање (само када су у питању речи 
глума и представа), ниједну од наведених речи у својој књизи није 
поновио.  Лако се да уочити како су се међу њима нашле и оне 
које се употребљавају када су у питању филм, музичко извођење, 
биоскопска сала, спот, реклама… Не живимо узалуд у „помереном“ 
друштву у којем је нестварно, одглумљено, постало стварније и 
животније, од живота самог који се изметнуо у нешто лажно чега 
треба да се клонимо уколико смо наумни да се „уклопимо“ и да 
нас, неуклопљене, у најмању руку не ћушну на маргине друштва и 
живота, ако се не деси и нешто горе и страшније. Ево хаикуа који 
осликава нашу егзистенцијалну ситуацију:
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Позориште је
свуда око нас. Ваљда

и у театру.

 Песник прави алузије на многе познате позоришне 
комаде који постају прави „јунаци“ његових песама: Шекспирови 
„Хамлет“, „Краљ Лир“, „Магбет“ и комедија „Мера за меру“, 
Ибзенова „Дивља патка“, Чеховљев „Галеб“ „Војцек“ Георга 
Бихнера, „Дуго путовање у ноћ“ Јуџина О`Нила, „Ћелава певачица“ 
и „Лекција“ Ежена Јонеска, „Сабирни центар“ и „Професионалац“ 
(филм) Душка Ковачевића. Наравно, и „Чекајући Годоа“ Самјуела 
Бекета. Нушићево „Сумњиво лице“ уведено је у песничку игру 
синтагмом Сумњиви Нушић. Наслов чувеног Пиранделовог комада 
„Шест лица траже писца“ измењен је у Шест лица траже маску. 
У Годоовом дублеру сусрећемо се и са филмом „Ничија земља“ 
Хариса Тановића, као и са романом „Врли нови свет“ Олдоса 
Хакслија. Видаковић спомиње значајне драмске уметнике, писце 
и јунаке из позоришних представа: Еурипида, Брехта, Електру, 
Лира, Магбета, Сирана де Бержерака, Хасанагу, Нору, Војцека, 
краља Ибиа, Годоа, Радована Трећег. Једнако и Фројда и Јунга. 
Радован Трећи и Краљ Иби удвојени су/дублирани у Радован Иби, 
што је омаж великом глумцу Зорану Радмиловићу који се, уз силне 
и урнебесне импровизације, маестрално поистовећивао с овим 
драмским ликовима. Последњи хаику:
 

– Па, крећемо ли?
– Да, хајде да идемо.

Не помичу се,

заправо је цитирање лајтмотивских реплика које изговарају, 
убацујући констатацију (јунаци се смењују у њеном изрицању) 
како је то неизводљиво, Владимир и Естрагон, главни јунаци чувене 
Бекетове драме по чијем је наслову Видаковићева збирка и добила 
наслов. Наслов нас је у њу увео, а последњи хаику, „немицањем“, 
не дозвољава нам да се од ње удаљимо. 
 Песник је сковао неколико потенцијалних неологизама: 
архидављеник, далековидети, кореодрскост. Поред ретких 
унутрашњих рима, веома су честе алитерације, а посебно асонанце, 
што придаје сасвим уочљиву звучност Видаковићевим стиховима. 
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Тринаестици коју смо нашли у поднаслову, вреди придодати 
стотину колико има хаикуа у овој књизи. Симболички тај број 
„покрива“ целовитост, савршеност. Нимало случајно, и Дантеова 
Божанствена комедија управо сто певања има.
 Ако су људи максимално отуђени, сасвим замаскирани, 
чак толико да им је и душа закрабуљена, многи предмети су, 
персонификацијама, оживљени. Доказује то како у свету у којем 
људи лако престају људи да буду и зомбијевски ходају глумећи 
живот, неживо живи пуним плућима, и више од тога. Живо се 
умртвило, а неживо оживотворило. Присутне су и онеобичене 
метафоре типа: Завеса стење, или  драги… мртвац, или фрас 
монолога или плићак концентрације.
 Многи хаикуи имају у свом срцу метафоричну слику. 
Задржаћемо се на два примера:
 

Експозиција
замера епилогу –
пропало вече;

Скаче на главу
припитомљен рефрен.

Себи у уста.

 Наводимо црнохуморни хаику са приметним сатирично-
ироничним набојем:

Библију глуми
докони том Титових

Сабраних дела.

 Ево једног у којем је сасвим свучен фрак хуморног те је 
преостало само црнило:

Телохранитељ
удбашког Хасанаге
џоња у ложи.

 А ево једног у којем је чист хумор сасвим преовладао:
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Збуњене ноте.
Са диригентског пулта

узлеће мува.

 Многи су реалистички снимци опеваног. Ми, међутим, 
издвајамо један који носи у себи меланхолију о којој је својевремено 
писао највећи меланхолик савремене српске књижевности Никола 
Милошевић:

Док мајстор светла
мрак придодаје мраку –

ко би дисао.

 Један од највећих познавалаца хаикуа Владимир Девиде 
записао је: „ … хаику (је) исто тако поуздан и једноставан тест за 
поезију, за разликовање песника од онога који то није“.7 
 Душан Видаковић је одавно тај тест положио. Свака његова 
нова збирка хаику песама један је степеник више и једно кретање 
дубље у саму суштину певања.

Душан СТОЈКОВИЋ

7 Владимир Девиде, „Зашто читати хаику поезију“, Паун, 1/1988, стр. 6.
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Цвијетин РИСТАНОВИЋ

ПОНЕШТО О МУЗИЦИ

Рани  трагови

 O музици су људи размишљали и у давна времена. Прве 
трагове о томе налазимо код старих народа: Египћана, 

Кинеза, Индуса, Грка, Римљана и Јевреја. Највише писаних трагова 
сачувано је о музици старе Грчке, јер је у тој земљи музичка култура 
била врло развијена.
 Древни кинески учитељ, филозоф и социјални реформатор, 
Конфучије (око 551. године п. н. е. - 479. године п. н. е ) музици 
придаје важну улогу у изградњи људског карактера: „Ako neko želi 
da zna da li se carstvom dobro vlada, da li je u  njemu moral dobar ili 
loš, odgovor će dati kvalitet njegove muzike (...). Karakter je kičma 
naše ljudske kulture a muzika je cvetanje karaktera“1. Грчки филозофи 
Платон (427. п. н. е. – 347. п. н. е.) и Аристотел (384. п. н. е – 322. 
п. н. е.) такође су музици приписивали велику моћ. Платон каже: 
„Muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti i život svemu”2, а 
Аристотел сматра да музика има моћ да утиче на формирање 
личности, пошто неке мелодије “jačaju samokontrolu, dok druge 
vrste  potiču ,opuštanje῾“3. У оцјени снаге музике код Платона и 
Аристотела постоји одређена подударност, али има и разлике. Док 
Платон истиче да музика може утицати и на промјену поретка и 
закона у држави, Аристотел јој приписује катарзичну моћ.
 Кроз цијелу историју цивилизације музика је имала важну 
друштвену улогу. Посебан значај музици су придавале религијске 
установе и у прошлости је она била (а и данас је) битан чинилaц 

1 Цитирно према: Tatjana Samardžija, Skrivena moć muzike. Od harmonije sfera 
do elektronske crkve – Znakovi pored puta (Vidi: znakoviporedputa.com/pogle-
di/485-skrivena-moć- muzike)
2 Vidi: https://citymagazine.rs/članak/ 10-citata-poznatih-pisaca-i-fi lozofa-o-muzici 
3 Aristotel, Politika, 1339а.
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4 Vidi: www.kolektiv me/42905/rekli-su-o muzici/

религијске службе. На поједине вјернике обредна музика дјелује 
као нека врста опојне дроге.

Ријечи и тонови

 Пошто сам се добар дио живота рвао са ријечима настојећи 
да их приволим да прихвате мени битна значења, често сам био 
незадовољан због немоћи да их подвргнем мојим хтјењима. У 
таквим приликама незадовољство сам гасио  слушањем музике и 
тад ми се чинило да она може да изрази много више од књижевности. 
Вјерујем да је то једна од  мојих заблуда и да, можда, и музички 
ствараоци мисле да су ријечи послушније од тонова. Али, потпору 
увјерењу да музика може исказати оно што ријечи не могу даје ми 
тврдња великог француског писца Виктора Игоа да “muzika izraža-
va ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati”.4 Дакле, у 
овладавању неизрецивим музика, ипак, чини корак више у односу 
на књижевност.
 Не потцјењујући умјетност ријечи, предност музике 
налазим и у униврезалности њеног израза. Њеним реципијентима 
нису потребни никакви преводиоци као читаоцима дјела написаних 
на другим језицима, тако да и онај ко не познаје  друге језике 
може да ужива слушајући дјела великих музичких мајстора: Баха, 
Бетовена, Моцарта, Вагнера,  Шопена, Листа, Штрауса, Мусорског, 
Шостаковича, Чајковског, Вивалдија, Брамса, Хендла, Дворжака, 
Вердија, Стравинског и других. Кад  слушамо неко од познатих  
дјела класичне музике (Бетовенову Пету симфонију, Моцартову  
Малу ноћну музику, Вагнерову Ево је долази млада, Штраусово 
Свитање, Хендлову Халелују), бивамо задивљени снагом којом 
музички генији преносе своја осјећања на слушаоце. У тим 
ситуацијама разлике међу људима (националне, језичке, вјерске, 
имовинске) се  губе и слушалац осјећа да је члан велике људске 
заједнице у којој се божански дар појединаца несебично дијели са 
онима који га не посједују. 
 Осјећајући колико музика утиче на друге људе, и један 
од највећих музичкигх генија, Лудвиг ван Бетовен,  одушевљено 
поручује: “Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na 
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ljudsku rasu rasuti zrake”.5 Под појмом зраке умјетник, свакако, 
подразумијева свјетлост и топлоту које садрже сунчеве зраке, али 
и много више од тога. Њима Бетовен расипа љепоту којом настоји 
духовно преобразити свијет, племенитост којом људску расу 
уздиже на виши степен од осталог живог свијета, просвјетљење 
којим човјека суочава са истином да дарове као и невоље мора 
дијелити са другим припадницима људске заједнице.
 На срећу и задовољство  љубитеља музике,  дјела великих 
композитора не остају у нотним записима, него се надахнућем и 
вјештином интерпретатора шире свијетом. Даровити извођачи 
вокалне и инструменталне музике нотне записе претварају 
у музичка дјела којима се снажно утиче на машту и емоције 
слушалаца. Стога је на талсима музике могуће отпловити у 
бескрајна пространства свемира и стићи до најудаљенијих звијезда.  
Музиком се осваја видљиво и невидљиво,  докучиво и недокучиво, 
стварно и тајанствено. Но, да бисмо уживали у музици, понекад 
не морамо да се дижемо у небеске висине, него се њом можемо 
наслађивати у својој непосредној околини: треперењем листа 
на грани, гргољењем потока, жубором ријеке, таласањем мора,  
пјевањем птице, зујањем инсекта, хујањем вјетра, ударом грома... 
 Са појавом рок музике шездесетих година двадесетога 
вијека, најеминентнији њени ствараоци доживљавају је и тумаче као 
одраз Божије воље. У већ наведеном раду Скривена моћ музике. Од 
хармоније сфера до електронске цркве Татјана Самарџија наводи 
изјаве врхунских музичара тога жанра: Реја Манзарека6, Џима 
Морисона7, Карлоса Сантане8, Боба Дилана9, Џими Хендрикса10 

5 najlepšicitati.com/citati-o-muzici/
6 Рејмонд Данијел Манзарек (1939-2013), био је амерички музичар, пјевач, 
продуцент, филмски режисер и писац. Суоснивач, басиста и оргуљаш рок групе 
Дорс. 
7 Џим Морисон (Џејмс Даглас Морисон 1943-1971), био је амерички пјевач, 
текстописац и вођа рок групе Дорс. Сматра се за једног од најхаризматичнијих 
рок музичара.
8 Карлос Сантана (пуно име Карлос Аугусто Алвес Сантана) је рођен 1947, 
музичар америчког „латино рока“, чувени гитариста.
9 Боб Дилан (право име Роберт Ален Цимерман) је рођен 1941. године, амерички 
пјевач, композитор и пјесник. Године 2016. добио Ноблову награду за књижевност 
за стварање и афирмацију „нових поетских изражаја у оквиру велике америчке 
традиције пјесама“.
10 Џими Хендрикс (право име Џони Ален Хендрикс, рођен 1942. а умро 1970. 
године), амерички музичар, пјевач, текстописац. Био је један од најутицајнијих и 
нaјталентованијих гитариста у историји рок музике.
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11 Цитирано према тексту Скривена моћ музике. Од хармоније сфера до електронске 
цркве Татјане Самарџије.

којима потврђује да многи даровити рок музичари себе не сматрају 
обичним забављачима, него проповједницима „рок религије“. 
Они себе виде као медиј преко кога божанство комуницира са 
публиком. У овој прилици навешћу само изјаву Карлоса Сантане, 
дату медијима 2000. године, када је рекао да  је он „samo  žica na 
kojoj svira božanski duh koga on zove Metatron“ и да он „poput faksa 
zapisuje muziku koju mu daje ovaj duh“.11 
 Музика је у стању да озвучи различита људска осјећања: 
наду, радост,  одушевљење, утученост, горчину, тугу, узнемиреност, 
бол, страх, што  друге   умјетности не могу, или бар не могу у 
мјери у којој то чини музика. Онај ко може да се музици преда 
у потпуности, бива вишеструко награђен. Она мијења не само 
његово тренутно расположење, него, у неком смислу, и сам његов 
живот, који под њеним утицајем постаје садржајнији и богатији. 
Надахнуто изведено музичко дјело отвара врата чаробних вртова 
у којима се слушаоци сусрећу са свијетом наклоњеним њима и у 
коме све што постоји, постоји ради тога да их учини задовољним и 
срећним. Опчињени музиком, они заборављају грубу стварност и 
предају се умјетничкој љепоти. 
 Али, да не буде забуне. Свијет музичких, као и других 
умјетничких дјела је свијет обмане на коју реципијенти 
добровољно пристају. У ствари, савремени свијет је просто опијен 
привидом. Томе данас знатно доприносе медији који фаворизују 
управо такву слику живота. Књижевне вечери, музички концерти, 
балетске и филмске представе, ликовне изложбе представљају 
сусрет са симулираним видовима живота. А они, колико год били 
субјективни (јер их је створио даровити појединац или група њих), 
постају и наша слика свијета.

Идеја слободе и музика

 Све врсте умјетничке музике садрже идеју слободе.  Оне 
славе живот без стега и ограничења, неспутан живот у коме човјек 
може да се искаже у потпуности. Слобода је ријеч која би се могла 
ставити као мото испред највећег броја музичких дјела без обзира 
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на то да ли она припадају класици, модерном или постмодерном 
времену. У осврту на музички жанр рокенрол, који је цвјетао 
током шесте и седме деценије двадесетога вијека, српски писац 
Владислав Бајац тврди да су творци рокенрола били потпуно 
свјесни своје пробуђене снаге: „Nikada mladi ljudi u miru nisu oseća-
li svoju snagu tako moćnom. Nikada  svoj duboki, upravo tada izrazito 
izraženi, duboki individualizam nisu tako zdušnо i predano poklanјali 
kolektivnom“.12

 Али, ни музичари слободу не треба да злупотребљавају. Ако 
су свјесни да својом енергијом „заробљавају“ емоције слушалаца 
и потпуно  „господаре“ њима док изводе музичка дјела, нужно је 
да знају да апсолутна слобода не постоји. За слободу се можемо 
борити само до оне границе са које не угрожавамо осјећања и права 
других. Зашто су савремени музичари одабрали буку као вид свога 
протеста против постојећег поретка кад је и њима јасно да буком 
угрожавају мир и оних који су у том погледу потпуно недужни? 
Чиме савремени извођачи рок и поп музике могу правдати масовно 
оштећивање слуха милона младих људи „заражених“ моћним 
вибрацијама њихове музике?
 У вези са злоупотребом слободе и негативним посљедицама 
које рок музика има на младе генерације, Татјана Самарџија 
истиче насилоно понашање, неспутано изражавање полности и 
непоштовање ауторитета.   Посебно штетан утицај  рок музике она 
види у масовном подстицању младих на бунтовност  а да им се при 
мотивисању на незадовољство не нуди никакво рјешење.

Музика као лијек

 Музика не служи само за забаву. И у далекој прошлости 
су људи музиком помагали обољелим. Пјесмом и мелодијама 
извођеним на тадашњим музичким инструментима ублажавани су 
душевни и физички болови. Познати грчки филозоф и математичар 
Питагора још у VI вијеку п. н. е. је рекао да је музика „добра за 
душу, а љековита за тијело“.    
 Данас је у медицини прихваћено мишљење да музика 
може да се користи као терапија у лијечењу низа болести, с тим 

12 Vladislav Bajac, Hronika sumnje, Geopoetika izdavaštvo, Beograd, 2016, str. 126.
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да музикотерапија буде примјерена савременим достигнућима 
медицинске науке. Није ријеч само о избору адекватних музичких 
жанрова у терапијске сврхе, него и о успостављању система и 
метода лијечења музиком и врло тешких болести.   
 Позивајући се на студије рађене на еминетним 
универзитетима и угледним здравстевним установама у Великој 
Британији, Сједињеним Америчким Државама, Канади и Кини, 
ауторка Леонора Бедић наводи да музика може помоћи у лијечењу 
низа болести: депресије, срчаних сметњи, повишеног крвног 
притиска, алцхајмерове болети, разних поремећаја сна. Она тврди 
да, осим наведених болести, музичко образовање  позитивно утиче 
на побољшање вјештине читања као и на повећање општег успјеха 
у школи тако што „u početnim fazama učenja i razvoja glazba potiče 
slušne, emotivne, kognitivne i vizuelne reakcije kod djece".13 
Медицинска наука, такође, сматра да се одговарајућом музиком 
може битно  умањити бол и обољелим вратити поуздање и воља 
да се боре са болешћу. Др Иво Белан пише да на Калифорнијском 
универзитету Нортхридгеу постоји Клиника за лијечење музиком 
на којој се музика примјењује за ублажавање болова и у случајевима 
тежих оштећења организма и врло тешких болести: „Postoje žrtve 
opekotina, koje se za vrijeme  mijenjanja zavoja podstiču i ohrabruju 
da pjevaju, poslije čega ih manje boli. Na primjer, bolesnici koji imaju 
rak i koji redovno slušaju muziku i pokušavaju različite improvizacije 
na muzičkim instrumetima, doživljavaju pad količine hormona stresa u 
krvi, a njihov imunološki, obrambeni sistem postaje jači”.14 
 Досадашња истраживања о ефктима примјене музике у 
лијечењу су показала су да она кријепи организам и доприноси 
развоју оптимизма и мотивације за рад. У пракси наших 
медицинских установа музика још није нашла одговарајућу 
примјену.

* * *
 Највећи утицај на слушаоце музика остварује тиме што не 
познаје ни  препреке ни границе. Она припада свима који је воле, 
без обзира на то на ком простору наше планете живе они који је 

13 Vidi: https://www.muzika.hr/ 9-bolesti-koijma-terpija-glazbom-dokazano-pomaže/ 
14 Vidi: https://www.durmitor.wordpresa.com/2011/03/11
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стварају и изводе и они који је слушају. 
 А снагу и драж музици дају њени ствароци и њени 
извођачи  који теже  врхунским дометима у тој грани умјетности. 
Како је у стварности немогуће освојити тај крајњи циљ, свака нова 
генарација  музичара мотивисана је да улаже свој дар и напор да до 
њега доспије. При томе је битно да увијек постоје они који вјерују 
да је баш њима додијељена племенита мисија освајања  астралних  
умјетничких висина.
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ТАМО НЕГДЕ У ЗАКУТКУ СВЕТА
              

(Недељко Зеленовић: Походник по својој вољи, “Бесједа“, Бања 
Лука, 2019)

 Zбирком песама Походник по својој вољи Недељко 
Зеленовић остаје доследан свему ономе на чему и 

како гради свој лирски печат, њиме и изразитију самосвојност, 
односно своје место у савременој српској поезији где већ има јасно 
разазнатљив стваралачки идентитет. Тематски и садржајно и ово 
дело је у целости остварено лирским концептом у коме доминира 
класична форма, склоност отвореном изношењу критичког става о 
оном што га је изазвало на „оглашавање“ песмом, смелим гласом 
истине. Гласом оног који се не мири са постојећим „стањем 
ствари“, најмање са оним невољама којима је изложена „сламка 
међу вихорима“, посебно немирења са оним што би, увек изнова, 
да се покаже силом  богомданом, силом над свим и над свачим  под 
небеским шаром, било о коме или било о чему да је слово за песму. 
Таквим се овај песник који, иначе, сам себе осећа и види у мисији 
„походника по властитој вољи“, показује већ првом, пролошком 
песмом Српска којом започиње лирска ниска од шездесет и четири 
лирска биљега виђених срцем. У овој, али и у готово свим другим 
песмама у првом циклусу, видљиво је и снажном сугестивношћу 
предочено то потпуно сагласје песника и тла из којег је попут 
храста или оног изданка из запаљеног пања и сам изникао,  па 
отуд и таква овом књигом предочена дубина несносног бола. И 
отуд толико доживљених и срцем упамћених збивања, небитно 
да ли су за песму одабрани из времена давно минулог, или су 
из тек недовољно свршеног, а сви су са тешким последицама у 
времену неподношљиво садашњем. У времену све болнијем, све 
пустошнијем. Сви су мотивски толико за песму изазовни да се и 
читањем доживљавају и „примају“ као стварносно незаоблилазни 
биљези који се отимају сваком слепилу, сваком недовиду при 
погледу истим треном у време оно што је једнако и време прошло 
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и време, по удесности, увек будуће. Стога је и сва пажња песника 
Недељка Зеленовића усредсређена на оно  што се истином и само 
истином кроз историју српског народа показује судбинским, што је 
у самој сржи нашег (да ли само српског?) менталитета и што се чини  
узрочником великих нам невоља којима су пренатрпане странице 
историје српског/људског рода кроз векове испред нас као и у веку 
с нама. На оно што је доминантна боја централне нити у нашем 
родословљу са свим и те каком видљивим траговима и у нашим 
још неисписаним биљезима из властитог живота захваљујући, ако 
не спознајом истине о оном кључном из давно минулих времена, а 
оно бар по трагичним збивањима крајем двадесетог века: распадом 
земље, једног великог сна, распадом, у пармпарчад,  велике илузије 
о братству у једнакости, једначењем ако ни по чему другом а оно 
по човекољубљу, по часности, чистоћи образа. Тако и уводна песма 
Српска делује као чисто, од свих илузија размаглењено огледало у 
коме се онај ко се у њему својим треном а у векове испред и иза 
себе (о)гледа и притом види/дознаје  и ко смо и какви смо, те му 
ништа друго и не преостаје  него да призна: то се нама дешавало 
често/ кога ћемо подићи на престо// кога ћемо изнијети у славу/  
а онда га скратити за главу// коме ћемо запјевати оду/ па га онда 
убити у ходу// увијек смо били удворице/ ни у своје не гледамо лице// 
одричемо и брата и кума// па нам онда отаџбина шума// китимо 
се немогућом славом/ и хвалимо горким заборавом// кад се земља 
безданом отвори/ тек тад знамо ко су нам злотвори“.
 Такве су махом и наредне песме, не само у првом од 
укупно четири циклуса  (Походник по властитој вољи., Писмо из 
Драгочаја, Мирење браће и завршни Поеемија). Доживљавамо их и 
као лирски самоисповедни, често и језом прожет самообрачунски, 
дакле, не само онај тихи, лирски монолог јединке од зла и свог и 
туђег ничим заштићене, али и као посве отворени одлучни став 
потпуно освешћеног, тиме и слободног и смелог, национално 
јасно припадајућег ангажованог песника намереног да пред 
суровим лицем историје, на свој начин, песмом, искаже истину. 
Истовремено књигом и нескривени став, односно виђење и 
доживљај места свог народа у „туђем свету“. Песмом, лирским 
записом оствареним тако да збирањем у целину све скупа делује 
као холограм песникове душе. Утисак је да је управо таквом 
певању остварено и нешто што делује не само као лирика већ и 
као сасвим озбиљно уверљиво предочена дијагноза оног (или 
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онаквог) стања ствари која је последица не само зла од другог, 
злотворног, злочинитељског него у недостатку поптуније спознаје, 
бар донекле објашњива последица од наопакости која већим делом 
произилази из нашег менталитета. Песмом предочене „истине“ 
из живота у свом (све)времену, којом је и наша душа, као и душа 
песника, злом у свету и злом у себи вековима притиснута тако и 
толико да се услед свега тога трагичног што се збило и што изнова 
бива осећамо као да смо „мимо света“, да смо и од свог живота на 
странипутицу заувек измакнути.  Нескривено је то стање трајне 
тегобности услед које и себе самог песник Зеленовић  доживљава 
као путника-странпутника коме је и душа скрајнута, у дубину таме 
дугом тескобом потиснута, па као да ни сама душа никад своја 
довољно није. Никад животном радошћу да је прожета, никад да 
је без стрепње изазване мишљу да је и сâм, као човек из народа 
који је увек неком злотвору на нишану, народ готово планетарно 
обележен као „дежурни кривац“ за сва зла и у глобалном свету и 
због тога бива жртвом и метом за одстрел унапред одређен. С тога 
и душа таквог удесника задовољством, божијим миром без остатка 
никад да је испуњена. 
 Класичним лирским концепотом, најпре дистихом и 
сонетном формом, потом и слобоним стихом, а дешава се и песмом 
писаном у једноставној форми песме за децу, када у ставу/гласу 
лирског субјекта има и благог, ненаметљивог и придиковања, па и 
поуковања, све у тежњи за истином, Недељко Зеленовић песмом 
јасно и, наизглед само једноставно, без околишавања и тетошења,  
директно, као прстом у око, веома често (у)казује и на оно у свом 
роду што је наопако, злохудо. На оно свима и увек што нам је знано 
ал' шта вреди, све нам залуд,  јер ту је и оно што из века у векове 
стоји „постојано кано клисурине“ и „никад да се у памет дозовемо“: 
склоност брзом одушевљавању неким (вођом, легедом, митом...), 
брзом уздизању до легенде, славе небеске, а још бржем поринућу 
у заборав. Критичан према том „феномену“ у нашем менталном 
склопу, аутор често указује или песмом сведочи о залудништву, 
удворишту, деобности, неслози, неверству, разбратимљености... 
Да ли је разлог томе чињеница да смо, по песниковом осећању 
или о односу на свој род, сувише малени и недовољно јаки да се 
супротставимо силним и наопаким? У томе што живимо у самом 
средишту вечитог размеђа (места где се све наплавине са свих 
страна скупљају и отуда свака у свом правцу и даље тече, одроном, 
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неминовно, сеобом, истовремено и део тла са собом односи? Или 
у томе што смо на вечитој промаји „између истока и запада, попут 
куће насред пута, а никад да поступимо по оном савету од живота 
дознатог: „Творизати немој/ чувај огњиште/ вјетрови туђи/ 
стално нас ниште//“, како казује у песми Промаја. На том размеђу 
међу световима и међу вековима и самог себе песник Недељко 
Зеленовић види/доживљава као да је од нечег живог занавек силом 
откинут, те с тога и овако казује: „као пупољ/ у земаљској равни/ 
винут у небо дубоко/ и онај облак тавни// гдје се свеци и але/ во 
вјеки вијеков вију/“, а песмом тражи „души спаса/ сјајну небеску 
капију“. Признаје да је попут „касног снијега коме се нико не 
радује“, али ипак не одступа ни пред тешким вратима, свеједно да 
ли раја или пакла,  „јер кажу подобан ниси/ још си у крви и месу“.  
Пркосан је и ако ништа друго није у моћи да учини, у зло доба, 
кад му се очајном и безнадном чини како је од свега одстрањен, 
а да и не зна зашто је од Свевишњег толико до самог дна таме 
поринут,  ипак се чује, одјекује његов песмом вапајни крик роду: 
„пустих крик из грла/ ал нико не чује“. Не одустаје од откривања, 
обелодањивања истине о томе ко смо и какви смо, од  казивања о 
много чему где смо се „оклизнули“ и отиснули далеко од сигурног 
пута; пише против лажи, илузија, кобних залудица, јер верује у 
моћ мелемне речи исказане песмом: те стога и казује: „скрајнута 
као шугаво живинче/ негдје у закутку свијета/ још се моја лирика 
сјаји/ и чује се рима клета// (из песме Неподобан сну). 
 У многим песмама непосредни одраз истинског (са)осећања 
изазваног дубинским сагледавањем удесности свог, српског рода, 
а што се и те како одражава и на стања песникове душе, посебно 
у песмама за које мислимо да су антологијске вредности (Ноћ, 
Промаја, Пустоселина, Воденица у Брчанима, Ноћ  код Зеленовића 
млина, Пошљедњи, Стог, Путник), те песме из завршнице збирке 
(Отац и вук, Вучија вечер и Трн), веома је изражајан и са значењем 
је пресудности у остваривању лирске самосвојности антејски спој 
песника и завичајног тла, једнако оног физичког, у сваком времену 
видљивог, као и духовног миљеа. Отуда читањем и утисак да су 
многе песме у овој књизи  непосредни, животни ехо песниковог 
присног дослуха са свим оним где му је извориште, врело живота 
и сваке му мелемне речи. Ово су дамар-песме  настале као 
резултат дубоке саосећајности, припадности свом роду, својој 
вери, хрићанској и православној, својој националној баштини, у 
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садејству са свим оним што је на том херцеговачком, српском тлу 
свеприсутно и што осећа при ходу као оном што је и пре и после 
њега увек са значењем вечно припадајућег. Тако и ноћним треном, 
у самотности,  при загледаности у оно вечношћу постојано, у 
звездано небо загледан, лирски субјект бива у прилици да уз 
усхићење животом у (све)миру истовремено одгонетне бар делић 
од вечне упитности где су узрочници и вечне, као и оне тек треном 
земне и стрепње и радости: „као да је лени месец/ са звездама с 
неба пао/ у облаку смртна стрепња“. Тим призором намах и 
упитност: „је ли потоп на помолу/ или је само врећа с благом//“ (Из 
песме Ноћ).
 Већи део књиге махом је у знаку епистоларне поетике, 
изразитије, епске  наративности. Песник Недељко Зеленовић 
и надаље је у нескривеном дослуху са српским народним 
песништвом, посебно оним српским јуначким песништвом. Што 
не чуди, јер удес нам такав и јест'. Мало мало па рат, изнова 
страданија, хајдучија, избези, прогони са родног огњишта, сеобе 
и нужно бива да нас је све то као народ мењало, формирало, 
учинило друкчијим, можда доиста и мимосветним људским 
сојем.. При мисли о том (или о таквом) удесу, у песми сонетне 
форме Шкрипари Зеленовић и казује: „Где си ноћас заноћио 
брате/ у зло вријеме посвуда те траже/ ко пси бијесни у стопу 
те прате/ расули су ко дрвеће страже// Отели су што се отет 
може/ попалили и штале и куће/ сад се чељад по шумама множе/ 
за бешике уломили пруће//“. Небитно да ли је ова и сличне јој песме 
са изазовом у давнопрошлом или у пређашње свршеном времену, 
с краја последње деценије минулог нам, ратног, страдалног века, 
али незгасла је нада у завршници песме, мисао о подизању нејачи, 
изданака, мисао која делује и као утеха и као налог: „Чекај вријеме 
које доћи мора/ вучићима зуби да порасту/ и кад прва дочека се 
зора/ ето тића ко листа на храсту//“
 Као одраз трена у коме (нужно) настају, ту су и песме о 
расељеном роду, о пустоселинама у завичајном пределу („нема ни 
нашег никога/ ни да неко каже акобогда“/, нема живота, ни трага 
људског тамо где је некад све врвило од живота и људског прегнућа: 
„Сасуло се коло млинско/ кад је облак пао ниско/ ту пауци кад дан 
мине/ разапињу паучине// Четири су млина била/ сад се камен само 
бијели/ јечменицу гдје смо јели// (Воденица у Брчанима). И било о 
чему да је слово, у многим песмама садржана је и мудрост наука 
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који нам је од давнина, од предака у аманет остављен, јер у томе 
што је из ризнице народног духа, садржано је вековно животно 
искуство оних што су увек на промаји, на ветрометини. Тако, 
примера ради, у ванредно успелој, и лепој и мудрој песми Слог 
песник казује: „И стожину треба знати/ посадити ко јабуку/ да 
се на њој сијено злати/ где пластимо своју муку/ кад планинске 
косиш траве/ одбаци им гладичику/ да се овце не престраве/ о 
опору трн-трнику//“ 
 Веома је изразит, рекли бисмо и доминантан је, глас 
родољубивог, али и критички настројеног песника. Песмом потпуно 
отворени и јасно, наравно, све по захтеву лирског исказа, предочени 
и разлози таквог и (критичког) мишљења и (отворено ангажованог) 
певања покаткад прожетим и иронијом, а оствареним са циљем 
да се, ако је могуће што пре и одлучније, да се  као народ слогом 
коначно „у памет дозовемо“. У том, преко потребном критичком 
погледу на свој несрећама обележени народ, горак нам је наук који 
делује као да је доиста од оног садржаног нам у генетском коду,  
наук попут оног какав налазимо у песми Браћа: „У крв се клели/ 
док се нису закрвили// заборавише да им крвотоком/ иста крв 
тече/ окрвавише/ прокрвавише/ прокрвише/ закрвише/ скрвише/  
накрвавише се/ док не искрварише//. Доиста, од вучјег смо рода, у 
позитивном и негативном погледу, а све примерено оном какви смо 
најпре у односу према себи самима, али и у односу према другом, 
дакако, какав је, у добру или у злу, и други према нама. О томе 
такође успела, рекли бисмо и јединствена Зеленовићева  „поемија“ 
под насловом Вучија вечера. Током читања, а тек потом – трајна 
упитност: Има ли у било којем другом језику толико изведеница, 
личних и заједничких именица, назива топонима, имена река и 
градова, толико придева у чијој основи је, као у српском, реч вук? 
Завршни стихови у знаку су такође трајног наука: вуче брате/ и 
вучице сестро/ сваку длаку редом промијените/ но ћуд никад/  ако 
вам је до живота стало/“. У том контексту, неизоставно, као једну 
од најлепших песама у којој је скривен наук од вука и за сва „вучија 
времена“, ваља истаћи песму Отац и вук. Толико је сва лепа, без и 
једне сувишне речи, толико богато метафорична, да је  управо зато 
у целости наводимо: „мој отац свира усну хармонику/ у мрклу ноћ 
кроз село/  као да пролази кроз тунел/ прати га млад вук/ готово 
млађи од младог месеца/ што пребројава звезде// у кућама људи 
спавају/ у шталама стока прежива/ само се зимска ноћ/ мразом 
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сама себи удвара// свира мој отац усну хармонику/ чувајући страх/ 
и себи и вуку//“
 Делом „Походник по својој вољи“ нескривена, кад директна, 
ангажована, кад дискретна  по(р)ука: Без превазилажења оног у 
самом себи недостатног, нема нам од зла избављења. Напротив! 
Тиме и будуће невоље, што су са узрочником у нама самима, у нашем 
менталном склопу, у наивности, недовољној самокритичности и 
рационалности једнако у односу према себи као и према другима 
и друкчијим, посебно према онима одвајкада нам непријатељски 
настројеним, сасвим су извесне. Ваља нам се ослободити вековима 
накупљеног бремена, али  најпре оног властитог камена што нам 
виси о врату. Ваља нам се разбристрити, умивати се на здравом, 
бистром врелу, на извору од истине властитим удесима запамћене. 
На оном извору што је и без честице самообмане и без мрвице 
преварне речи. Ни утеха, а још мање излаз није у мисли како време 
све лечи. Напротив! Историја (Historija magisra vita est!), а посебно 
она историја бешчашћа, поновљивошћу крајње поучна а науком и 
обавезујућа учитељица је живота тек када изазива мудрост какву 
налазимо у једној из мноштва мудрих и поучних песама – крај пута 
знаковља, у песми Вук: „јеси заспо/ ниси снио/ крв попио/ и пролио// 
није време/ што је било/ већ је бреме/  наносило// без окота/ иза 
плота/ већ се нови/ век полови// у ранама старог века/ већ се чује/ 
новог јека.
 Књигом  „Походник по својој вољи“  поуздани крај пута 
биљези. 

Давид КЕЦМАН ДАКО 
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PRIKAZI

ПОЕЗИЈА КАО МЕТАФОРА ДУШЕ

(Ненад Шапоња, Силазим у тишину тега бачене коцке, Културни 
центар Нови Сад, 2019)

„Поезија је сам живот. Његова најдубља
пулсација. Она  преноси  оно  што се  до 
краја  не  може  схватити,  али  што  се 

може савршено осетити.“
Ненад Шапоња

 Sавремена лирика је свакодневни изазов за пјеснике који   
желе да буду уникатни у свом пјесничком трагању 

и  изненаде нас својим поетским рафинманом управљеним до 
неслућених вертикала. Бити свој и непоновљив императив је  
којем се тежи, поготово у свијету данашњице, која је већ достигла  
непојамно високе обрисе, посебно у техничком и научном 
оваплоћењу.
 Ненад Шапоња /Нови Сад, 1964/ свим својим дјелима жели 
да се удаљи од уобичајених   клишеа, а то понајвише успијева у 
поезији, која је супремат експериментисања у жанровском и 
језичком миљеу.             
 За разлику од пјесника који варирају своје ставове  у  
различитим   поетским врстама, Шапоња исписује мапу своје душе 
и постамент свог живота уклапа у  поетске калупе свог трајања.
 Најновијом збирком пјесама Силазим у тишину тега бачене 
коцке овај пјесник, већ  и самим   насловом,   указује   на   необичност    
визуре    свог  поетског космоса  а поднасловом Поеме и песме, 
старе и нове  одређује  садржинско   ткиво  ове  збирке у коју улазе: 
Ђоконда (1-24), Одрази варке (1-12), Очевидност (1-12), Море     (1-
12), Завера међубића (1-9).  Након  тога слиједе: Упорност чисте 
илузије, Шушти појавност, Проверавање присуства, Неумитност 
гравитације тела, Простор у коме живим, Отворено огледало, У 
тишини тега бачене коцке  да   би   аутор  на   крају   додао Тезе о 
несигурности.
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 У тежњи за онеобичавањем не би се могла примијетити 
разлика између старих и нових пјесама. Ако би се тражио неки вид 
тематике ове збирке, онда   би   се  он могао подвести под сљедеће 
појмове: душа, стварност, свет, живот, смрт, љубав.
 Трагање за рефлексима душе  указује којим путем се 
пјесник креће. Отуда његове ријечи:

Расветљен у мору сведешења,
с храброшћу присуства,

и знањем привида,
кренух у потрагу

за стаништем душе.
                  (Завера међубића, 1)

 Пјесник ће директно открити свој циљ: „Проналажење 
станишта душе/главни је мој проблем“. Отргнут од бизарне 
свакодневице, од реалистичног поимања, пјесник  трага за свијетом 
окренутом  привиду духовног  који   пружа  могућност  улажења  
у сопствени универзум, чије кључеве држи он сам. Крећући 
се путањама сопствених имагинарних координата пјесник је у 
могућности да репродукује сопствене визије уронуле у непојамну   
стварност, за коју ће рећи да је она„само бол из кажипрста“, и 
„немогућа судбина“.
 У тој стварности можда је једино постојан привид, и човјек  
мора  да се „батрга“ између тих двију крајности, настојећи да нађе 
свој смирај, свој духовни мир:

Кида ме Ништа
добијено од Неког.

Место одакле долазим
зове се Нигде.

 
А моје име је Некад.

                 (Моје име је Некад)
 Тој стварности пјесник одолијева „методологијом привида“,  
повлачењем  у слутњу  која му помаже да схвати оно што хоће, јер  
је,  како каже, сваку логику одложио. Свјестан да  „нема сигурног  
места“,  препушта се  животу „из дана у дан“ схватајући да је 
убачен    у  колотечину   свакодневне  борбе,    окружен   изазовима    
судбине   јер „живот тутњи, /а мене слути замка“ (Утврди у којем 
простору живиш).
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 Као   антипод    живота,  јавља   се   смрт    и  отуда  код  
Шапоње: „Дани су уразмачене     смрти“ (Ђоконда),   што    људско 
битисање    приказује   још    трагичнијим уочавајући  човјекову 
даноноћну стрепњу да се одржи у тој матици пребивања.
 Пажњи   Шапоњиног   интересовања    подложан     је   и 
свијет. Зато  се   он   исповиједа: „Привикавамо   се свету  сложеном   
од   заблуда“  (Очевидност)  или: „ Извор света креће из оног 
што не знаш“ (Ђоконда),   увјеравајући   нас   тако да,   и   поред    
свег трагања за смислом, свијет, као и живот,  остаје   велика 
непознаница.  Зато,   не   налазећи  упориште ни у свијету, пјесник 
бјежи у своју духовну оазу, гдје тражи утјеху и спас:

Упорно тражим место
на коме се не може бити.

Једино тамо,
сигуран сам да јесам.   

                           (А све прође, осим живота)
 Оно што је квинтесенција живота је љубав. На Шапоњиној 
духовној  мапи  њој  је дат   примат.  Од  љубави   све почиње   и  
у њу све увире.   Разне   су   врсте љубави,  али пјесникова је 
необична, непостојећа и нестварна, рођена у његовој машти као  
замјена  за добро и срећу, недостатну у животу. 
 Ево како Шапоња пјева о љубави:

Слутих да те нема,
а заразила си ме собом.

                     (Завера међубића, 3)
Зарекли смо се у магленом

обухвату недогледа.
                                         (Море)

Никада се нисмо видели,
постојали нисмо, било нас није 

једно за друго, па ипак,  
дубоко сањам неприсуство твоје. 

Произвео сам те у доказ постојања света.
                              (Између потрошивог и непотрошивог)

Свака помисао на тебе претвара  се
у раскош фантазије. Сваки твој покрет,
грч је. Свака реч, понор. Рука до руке

седи. Душе се љубе без трага.
                                       (Ђоконда)
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 Опијевајући   неку   вантјелесну,  имагинарну  љубав  
пјесник тражи спас од  своје самоће,   од   запитаности  пред  
лицем  космоса и човјека у њему, шта је, заправо, сав  тај живот 
и човјек као људска јединка. Свјестан човјекове маленкости  пред 
звијездама,  пред баченошћу   у    космос, пред    немогућношћу   
сазнања,  пјесник  ће   рећи: „Досезање  је, наравно, превара“. 
(Ђоконда)
 Трагање за тим смисленим видом постојања, за  вјечном 
тајном која  човјека мучи, за  душом  која је исто тако невидећа 
и непојамна може добити сврху тек онда када човјек схвати да 
није сам, кад има неко ко му се може прикључити у том ходу ка 
спознаји.
 И зато има наде јер „шушти још нада / да можемо знати 
које су то тачке/  у   којима постојимо у сваком тренутку (Трепери 
нада) 
 Поезија Ненада Шапоње не спада у лаку лирику. Нису то   
љубавна гугутања, еротски заноси, ни мисаони пароксизми. Ово 
је   специфичан и самосвојан тип поетске опсервације који је без   
премца и на највишој је вертикали наше књижевне љествице.  
 Рецепцијски самосвојна, базирана на парадоксу   
као изненађујућем фактору, отворена за симболистичке 
визуре поетског израза, ова лирика има будућно
ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Ово је поезија парадокса и најчешће гномичног изражавања:

Могу бити само тамо
где ме нема.

А нема ме нигде.
                     (Трепери нада)

Љиљана ЛУКИЋ      
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СИРОТИ СРБИ ТИХОМИРА ПЕТРОВИЋА

(Тихомир Петровић: Сироти Срби, Банатски културни центар, 
2019)

 Pосле књига о пословицама и књиге о раду, Петровић се 
определио у новој књизи Сироти Срби, за сиромаштво 

као  вечну тему српске литературе. Притом ваља рећи да је 
сиромаштво, баш као и љубав, патриотизам, религија, туга или 
рефлексија, изазов и инспирација не само српских но и евроспких 
и светских писаца. Дакле, тема није нова, али је заниљива што је 
у опцији једног критичара и публицисте добила примарно место 
у мноштву изазова садашњег тренутка, који могу инспирисати 
савременог ерудиту, посматрача живота, људских обичаја и нарави, 
односа међу појединцима и припадницима различитих класних и 
социјалних групација.
 Са становишта књижевне теорије зна се да наслов често 
садржи поруку, тематику или идеју књиге, што се може рећи и за 
књигу Сироти Срби Тихомира Петровића. Притом се читалац не 
може отети устиску да је наслов исувише тужан и депресиван, јер 
у њему нема ни мало места за оптимизам који је потпуно нестао 
у суморној слици коју асоцира наслов. Чини се као да је писац 
плаштом сиротиње заогрнуо цео национ, мада смо мишљења да 
није тако желео. Да је књига понела неки блажи наслов, као на 
пример; Сиромаштво у српској књижевности, било би простора и 
за оптимизам и другачије виђење света, за другачија размишљања 
и ведрију слику живота.
 Ако пођемо од става да писац, ма колико то желео, не 
може одолети искушењу сопственог порекла, вероисповести и 
националности и својим емоцијама, биће нам сасвим јасно зашто 
је наслов суморан и безизгледан, песимистичан и депресиван. 
Петровић је сеоско дете које је расло у оскудици и немаштини, 
у сталној борби за егзистенцију и кору хлеба, дете које је успело 
да преживи тешка времена, да се избори за благодети лагоднијег 
живота, али дете у чијој души још увек тиња непреболни ожиљак 
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сиромаштва; гомилају се слике тешког детињства и успомене 
тегобне свакодневице.
 Не може се писцу замерити што се усудио да маркира оно 
што је вечита пратња обичног човека који се бори за своје место под 
сунцем, за голи опстанак, који одолева искушењима сиромаштва, 
ропства, или притиска поробљивача чија је идеологија управо 
саздана на потчињавању малих и немоћних, на удару у њихова 
национална и верска осећања, на припадност армији сиромашних 
и обесправљених, једном речју, на достојанство које има сваки 
живи створ, на жељу да буде слободан и самосталан, да се бави 
својим животом и својом породицом, далеко изван свега што је 
нечасно и нељудско.
 Читаоцу не може промаћи чињеница да је књига пуна 
оштрих жаока на људске мане, пороке и друге слабости, на 
осионост богатих и моћних, на лажи и бесправно богатство 
каматара и зеленаша и свих других који користе позицију силе да 
би се домогли благостања, не презајући притом да угрозе слабије од 
себе, да их ставе на муке и искушења и угасе им наду на једнакост 
и правду која по људским и божијим законима следује сваком 
човеку. Књига сугерише и једно отужно, али добро постављено 
питање: Има ли краја људској беди, лицемерју, неједнакости, 
сујети похлепи појединаца који умишљају сопстевну надмоћ над 
окружењем и над људима са којим живе? Зар човек који се толико 
уздигао свешћу и интелектом изнад свих других бића, не може да 
угуши егоизам и сопствене, анималне пориве?
 У разматрању назначене теме писац нуди читаоцу исцрпне 
студије о стваралаштву српских писаца из епохе романтизма, 
реализма, модерне и савремене књижевности. Ваља рећи да је 
тема сиротиње заокупљала пажњу многих српских писаца, од 
Ђуре Јакшића, Лазе Лазаревића, Милована Глишића, Светолика 
Ранковића, Боре Станковића, Радоја Домановића, Светозара 
Ћоровића и других, па до Бранка Ћопића и Иве Андрића, чија 
дела маркирају сиромаштво не само као тему, већ и као усуд 
српског народа. Могу се у овој књизи наћи добро одабране мисли, 
погодни пасуси и сугестивне литерарне слике, изнијансираних, 
асоцијативних значења, универзалних мисли и порука.
 Књига Тихомира Петровића Сироти Срби, ма како је 
сагледавали и оцењивали, не говори само о назначеној теми, 
већ и о самом писцу, коме ваља одати признање за истрајан и 
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самопрегоран рад. Јер, да би настало овакво дело, које има по 
нашем мишљењу и одлике антологије и својеврсне хрестоматије, 
ваљало је прочитати више хиљада страница различитих прозних 
и поетских текстова, ваљало се позабавити мислима великих 
стваралаца пред којим  човек не може остати равнодушан, ваљало 
је свему дати аутентичну форму и ставити га у оквир књиге која 
има своју структуру, унутрашњу и спољну физиономију и која 
својом садржином не може ни једног читаоца, ма ког узраста и 
афинитета, својом садржином оставити равнодушним. 

Миомир МИЛИНКОВИЋ
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ЖИВОТ  У  ЗАЧУДНИМ  ТОКОВИМА  ПРИЧЕ

(Анђелко Анушић: Легенда о в(ј)етром вијанима, Удружење 
књижевника   Републике Српске, Бања Лука, 2019)

 Nепребројиве су приповијести којима је човјек 
обиљежио свој животни проток кроз вријеме и 

несагледива поља у која је уграђивао свој лични и колективни 
животопис, мијешајући енергију својих мисли, емоција и 
непрекидног дјелања. Ријеч, говор, обликотворна мисао снажили 
су и чували непрекидно пулсирање живота и свеопшти напредак 
човјечанства.
 Ништа тако снажно и ефикасно није помјерало досеге 
људског ума и креативне фантазије као што су то успијевали 
благородни изуми:  писмо и књига. Послије низа миленија 
њиховог здруженог дејства многима на планети причињава се да су 
савремени аудио-визуелни техничко-технолошки изуми значајно 
помјерили књигу са њеног „божанског просвјетитељског трона“.
 У питању је заблуда „конструктора“ свијета и магнетизирана 
сањарија новца.   
 Није ми циљ да овог часа размишљам о назначеној 
проблематици, мада је довољно подстицајна да је повежем са 
књигом приповиједака „Легенда о в(ј)етром вијанима“ Анђелка 
Анушића. Књига садржи двадесет и двије приповијетке, приче са 
сродном тематиком, што јој даје извјесне романескне нијансе. Све 
приче су тематски и садржајно укоријењене у хрватско предратно и 
поратно тло. Читалац који нема ратно искуство наших балканских  
простора – Анушићево приповиједање може да доживи као фино 
измаштану „помрчину“ људи са малчице искошеним погледом на 
свијет, због чега каткад могу изазвати смијешак и подсмијех. Али, 
авај! Анушићеве приче су  реалистичке, болно озбиљне и страхотне. 
Поникле су, рекох, на отровом потопљеној земљи.  Хрваћани своје 
држављане Србе не виде као Хрвате, комшије и суграђане, него 
као зло сјеме које треба  одувати „црним вјетром“ мржње, страха и 
рата.
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 Да би сачувао аутентичну предратну атмосферу (1991-
1995), Анушић није имао никакав разлог да „измишља“ књижевну 
грађу. Све што га је као тадашњег становника Хрватске окруживало 
– нудило се „ауторском доживљају“ као књижевна грађа.
 Данило Киш је често понављао да добар писац све чиме 
је окружен и шта му се дешава, може успјешно употребити као 
књижевни материјал. Анђелко Анушић то, заиста, чини. Готово 
све његове белетристичке књиге, поетске и прозне, аутентичан 
су одраз живота који познаје као дио своје биографије. У 
његовом приповиједању чује се пригушени тон традиционалног  
приповједача. Анушић  се често ослања на мудрост ковану и 
глачану  у  народу,  у  хучним водама историје. 
 Анушић приповиједа занимљиво и смирено. Велику 
умјетничку енергију носи његово учестало метафоричко 
изражавање. Метафором приповиједну ситуацију чини зачудном, 
новом, памтљивом.  Тамо гдје би метафора, алегорија, симбол 
или које друго језичко изражајно средство, пореметили смирени 
ток приче, Анушић је реалиста старог кова. Сувишно му је да 
„мути воду“ ако је мутна, а, поготово, ако се кроз њу јасно види 
посматрани призор. 
 Довољно је, у симболичном смислу, да аутор пред собом 
види људе које „вјетар вија“, којима вјетрови рата/ратова разносе 
сјеменке живота незнано куда и занавијек им мијењају судбине и 
животне путање. Анушић познаје  ћуд  наше балканске историје, 
посебно српске историје. То „знање“ је наслијеђено искуство, 
болна заоставштина предака из прохујалих времена. Зато лако 
препознаје лице својих дана. 
 Вријеме је у Анушићевим приповијеткама скоро 
опипљиво. Све што носе људи  (у) својим ријечима, поступцима, 
па и физичком изгледу и одабиру кућних послова, одашиље у 
простор неку згуснуту  енергију тајанства, потенцијалног бијега, 
скривања, изгубљене слободе. Сви Анушићеви ликови су из 
текућег колективног живота Срба. Хрваћани желе да их однесе 
црни вјетар и да се више никад не појаве на својим огњиштима.
Срби се склањају у своје биће. Лутају у себи. Траже се. Призивају 
претке. Идентитет им се тањи до самопоништења.  Борба за живот 
нема правила. Рат је на прагу куће и у срцу живота.  
 Хрваћани измишљају разлоге да их отпусте  с  посла, да их 
оптуже за „почињена недјела“. Тако Митар Mамић из приповијетке 
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Потјерница, servus Servijane, остаје без посла.
 Специјално смишљена застрашивања мијењају 
физиономију насеља. На губилишту из Другог свјетског рата 
(Вешала на старом губилишту) постављена  је омча. То је опомена, 
убрзање надолазећег зла.
 У причи Мртвачки сандук и друге упокојене ствари Трифко 
Комљеновић, чувени мајстор за израду предмета од дрвета, чим 
је остао без посла и зараде, почео је да прави мртвачке ковчеге. 
И онако престрашени, у религиозном страху, Трифкови сусељани 
доживјели су дрводјељца   као човјека поремећене психичке 
равнотеже, са дејством и на околону. На жалост, његови мртвачки 
сандуци ускоро су затребали. 
 Читава Крајина кренула је у бјежанију и неизвјесност. 
Анушић је ове сцене из властитог прогнаничког доживљаја 
пресаздао у потресне приче. Није имао разлога да ствара умјетничку 
истину, иако ју је, у књижевном смислу, досегао у пуној мјери.  
Створена је, и стварала се права истина о  звјерској  ћуди  Хрваћана,  
„чистих Хрвата“ који су бранили српске домове од Срба, који су, 
Срби, ишли у смрт  под надзором свјетских чувара мира чији су 
мозгови помодрели од тежине правдољубивих шљемова. 
 Срби данас, кад пређу српско-хрватску границу,  још увијек 
бивају радо примљени на неколико година затвора да се склоне од 
вјетруштине која их нађе ма гдје да су. А Међународна заједница 
„обнавља“ љубав завађене „браће“ тражећи мјесто за нови пожар.
 Анђелко Анушић даривао је свом роду још један вриједан, 
књижево релевантан документ о млађаној европској држави која 
је недавно постала пунољетна. Овдје-ондје око њихових јамура и  
јаметина, још расте понеки стручак  ћирилице.
                                                                                             

Радмила ПОПОВИЋ
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ПРИНЦЕЗА МРГУДИЦА У ОТКРИВАЊУ БАЈКЕ

(Недељко Терзић: Мргудица, Едиција „Засавица“, Сремска 
Митровица, 2019)

 Sпецијални резерват природе „Засавица“ заштићен 
је и познат по међународним камповима младих 

истраживача, промоцији старих врста животиња као што је свиња 
мангулица, подолско говече и слично и популаризацији природе 
посебно међу децом. Писац Недељко Терзић очаран лепотом 
природе Баре Засавице, Северне Мачве написао је приповест 
Мргудица у којој се као глави лик појављује управо риба Umbra 
crameri - риба мргуда која је стара, веровали или не, више од четири 
стотине и педесет милиона година, по којој је Засавица светски 
позната, само она се код њега зове - Мргудица. Приповеда Терзић о 
вили Засавкињи, Ноћи Плавог Месеца, змајевима који су ту живели 
пет хиљада година пре нове ере, који се можда и сада појављују 
само су невидљиви и доброћудни, стварајући сцену из бајке. Ово 
дело има елементе бајке, али и басне или баснолике приповести јер 
су актери персонификоване животиње. Цела прича је испричана 
у пренесеном значењу, метафори која је развијена, проширена на 
цео текст те, у ствари, представља алегорију. Ово дело одликује 
се живом дијалошком техником, има мало описа, нема тумачења 
акције и поступака, већ је уметничка уверљивост постигнута 
згуснутом драматичношћу и прецизном погођеношћу ликова и 
успелом алегоријом. Има два плана: буквални и алегоријски, први 
план односи се на животињски, овде претежно рибљи свет, а други 
на људски и сасвим обичан развој природних догађаја тумачи се 
појединачно и изводи као морално начело, опомена, порука или 
правило. 
 Носиоци радње у приповести Недељка Терзића су 
животиње, приказане су антропоморфно и пружају могућност 
сажимања јер служе као неке врсте знакова споразумевања. Осим 
Мргудице која у воденом свету и животу слови за барску принцезу, 
улоге имају сом, јегуља, штука, али и рода као и персонификације 
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одређених појава. Иако је прозна књижевна творевина, има јасно 
изражену драмску структуру: заплет, кулминацију и расплет. 
Радњу је исплео, углавном, кроз једноепизодичне приче, засноване 
на једној идеји, а, када су двоепизодичне, то је чинио по систему 
контраста. Писац нам даје и моралну поуку у епизодама, одмах 
након фабуле или је у њу укључена. Хумор је такође једна од 
битних карактеристика ове бајке, а и уопште стваралаштва за 
децу Недељка Терзића. Без хумора, понекад сатире, не би се могло 
његово дело ни замислити.  Карактеристике ликова у овој бајци 
откривају се помоћу њихових поступака и говора. У наслову је 
наведен главни актер, а последња реченица је буђење из сна, попут 
Алисе из земље чуда, али Мргудица не жели да се пробуди и да 
поново постане вила иако јој је за то пружена прилика. Остаје да 
живи у воденом свету који јој је донео и много радости.  
 Мотив је, могло би се рећи, интернационалан, универзалан 
али носи печат српске културе, Срема и Мачве, а преноси и 
открива својства житеља, особености засавичког поднебља, 
понашања и односе у нашој средини. Ова бајка, попут њеног 
аутора, ненаметљиво и мисаоно, преноси деци истину, путем 
уметности, као дечју спознају света који их окружује. Бајка о 
риби Мргудици Недељка Терзића, води децу у чаробни свет Баре 
Засавице на приступачан и њима разумљив начин. Овде постоји 
и једна двосмерност, емотивна мимопроходност као сугестија 
писца; ваљало би да прочитамо бајку, да у њу уђемо, али бајка нас 
упућује у другом правцу – да кад изађемо из ње у нашем окружењу 
откријемо нову бајку, ту око нас. Писац је у томе успео. Његова 
навигација, начињена писањем дугим белим пером отпалим са 
крила, на то нас управо упућује. 
 Сигурно је да ће свако ко прочита ову бајку, када се нађе 
у овом крајолику, нетремице гледати, и посматрајући, тражити 
тај назнак бајке који сигурно око нас постоји. Наравно, на Бари 
Засавици ничији поглед у барску воду и замишљање живота и 
догађања у њој, неће имати равнодушне конотације.

Слађана МИЛЕНКОВИЋ
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БОЧИЊО, ЉУБАВИ МОЈА

(Силвана Лазић Алексић, Сепет за бол, СПКД „Просвјета“ 
Теслић, 2019)

 Tиха је јесења ноћ. Читам пјесничку збирку „Сепет 
за бол“ Силване Лазић Алексић. И то ме не замара. 

Читам са занимањем, и до краја. Читање поезије, каква се данас 
пише, обично је заморно и досадно, али у овом случају није тако. 
А знам и зашто! Зато што ова импресионистичка збирка поезије 
представља једну истински искрену и цјеловиту животну причу у 
стиховима, сасвим људску, испричану по диктату срца. Као таква 
она представља  лирску историју једног још неокончаног животног 
трептаја и врло лично обојеног осјећајног стања привлачне лакоће 
и фине сезибилности са богатим нијансама слика, које нису ту 
само себе ради.
 У данашње вријеме збирки пјесама је заиста много, али 
оних који их читају је мало. Међутим, ова је нешто друго јер од 
прве пјесме плијени читаоца потпуном искреношћу али и мудрим 
ријечима и свјежим осјећањима, што се не би очекивало с обзиром 
да је ријеч о младој ауторици, тренутно учитељици у Теслићу: 
„Не намећи ми своје видике,/ Ја увијек видим шта срце хоће! 
(Сновиђење); „Опет ме снови ко крвник муче,“ (Снови); „Живот је 
ко пелин горак кад живиш од сјећања“ (Пуж). Ријетки су они који 
су на поетски начин овако живо, сликовито и убједљиво изразили 
патње и бол оних који су током посљедњег недавно прохујалог рата 
морали напустити своја родна огњишта и засновати нови живот у 
мјесту које им је судбина одредила.
 Овом својом другом пјесничком збирком, од готово стотину 
пјесама штампаних на око 140 страница, Силвана Лазић Алексић 
опомиње да све пролази па чак и слике завичаја и да остаје 
само љубав преточена у поезију - као матична млијеч вјечитог 
обнављања живота. Њена збирка је нека врста лирске исповијести 
о прекинутом дјетињству: „Врати се завичају, ништа ко своје није“/ 
„зове ме дјетињство моје, на силу прекинуто“ (Дуња). А уколико је 
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основна тема ове пјесничке збирке „на силу прекинуто дједињство“, 
она не може бити другачија до носталгична: „Уснуло село се буди, 
магла се Босни удвара,/ Јутарњи воз са хуком поздравља Бочињу 
снену,/...Узалуд живот хита, не могу с њим у корак...../ живот без 
завичаја као пелин је горак“ (Стазе дјетињства). Пјесникиња зна 
да не може бити друго до оно што јесте па то и не покушава. Она је 
само вјерна кћи завичаја, своје Бочиње.
 Дјетињство је доба када се одраста и зри, без вјештачког и 
без лажи, када се све прима као једна велика бајка пуна радости. 
И није онда ни чудно што Силвана Лазић Алексић има потребу да 
пише о тим данима, када се на живот гледало  срцем. Тај порив је 
подстакнут њеним богатим дјечијим сновима и раскоши простора 
одрастања непатворене природе а, поготово, тихог и загонетног 
жубора древне ријеке Босне: „Нек миришу дуње, нек зелени 
трава,/ Нек иду године,/ Ал ја с њима нећу.../ Не могу да издам свог 
дјетињства дане“ (Прољећна).
 Њене завичајне и етнолошке пјесме, у овој збирци, 
сажете и богате унутрашњом ватром и сновима, испјеване су у 
духу најплеменитије традиције чији су носиоци Ракић, Дучић, 
Шантић и други пјесници њихове инспирације. Она пише стихове 
снажно урасле у завичајно тле, у завичајну земљу патње, љубави, 
поноса и бола. Она је стваралац изузетне чулности са изузетним 
смислом за оргиналан израз и способности да осјећање дефинише 
са неумољивом вриједношћу. Код ње је јасно препознатљиво 
суптилно пјесничко ткање, оживљавање атмосфере мноштва 
сентименталних појединсти, уз луцидне интерпретације слика из 
изгубљеног завичаја. Стиховима упозорава, подсјећа, опомиње 
своје савременике да не попусте пред опасношћу блаженства које 
доноси заборав, јер ко заборави своју прошлост биће принуђен 
да је, прије или послије, поново доживљава. Тај пјеснички крик 
одјекује потмулим и носталгичним звуком у коме клија сјеме 
слободе и истине, из којег ниче ново стабло на старом огњишту. 
Стога ове пјесме, прије свих, треба да прочитају млади, они којим 
је потребна поука за будућност и указивање на видике и стазе којим 
треба да се иде.
 Ријетке су збирке пјесама у којима је тако емотивно, попут 
надолазеће љетње олује, испољена љубав према завичају као што 
је ова. Могло би се рећи да је њена главна тема носталгија и жал за 
родном Бочињом, селом у околини Маглаја: „Ко стабло без коријена 
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ја живим годинама,/ Јер све је моје тамо гдје Босна Маглај љуби,/... 
завичај је мени вјечно незарсла рана,“ (Носталгијом окованана).
 С. Л. Алексић у своје пјесме уноси личну ноту 
самопосматрања, које чини битан елеменат модерне савремене 
поезије. Судећи по њима, она је дубоко несрећна и узнемирена, 
јер је далеко од завичаја и времена у коме је некада имала мир 
и сигурност. Сада се затекла у животу у коме је мало свјетлости 
а много безнађа и песимизма. Па ипак, она се у својим пјесмама 
уздиже изнад личне трагике, али не и трагичне судбине свога 
завичаја.
 Упркос томе, њени стихови су кадри да нас оплемене, 
просвијетле, промудре и додирну изнутра каквим њежним и 
паметним смислом. Да нас опомену и поврате малим стварима, 
души људској, домаћем, сеоском животу, љепоти класичности, 
љубави. Уз све то, ти стихови се одликују искреношћу, дубином, 
истинском снагом лирског заноса и ненаметљивом тихом 
мисаоношћу.  
 Поред осталог, ово је књига и о православној вјери и 
обичајима, књига која остаје трајна успомена на једно срећно 
дјетињство и о онима који су се старали о духовном развитку 
својих најмилијих: „На трошном амбару самује сврака,“ (Јесен 
завичајна); „Гдје сам некада слушала приче/ Сад ево прстима 
пипам тишину.../ Спушта се небо, хладно као гроб,“ (Опијело за 
завичај)... „Низ поље тикве жуте пркосе првом мразу“ (Јесен).
 Лирику ове пјесникиње одликују сентименталност, 
разумљивост, комуникативност, суптилан рјечник, меланхоличност 
те метафоричност која је посебно чине живом као и благи утицај 
Јесењина. Тежи јединставности и економичности израза, збијене 
је форме. Ауторица се служи  осебујним, напола слободним 
стихом, елиптичном синтаксом,  кованицама, архаизмима те 
алитерацијама и асонанцама. У збирци преовладавају интимно-
рефлексивне пјесме властитог лирског гласа са наглашеним 
емоционалним односом према мотивима, али и довољном дозом 
достојанствености.
 За С. Л. Алексић би се могло казати да је рефлексивна 
пјесникиња, коју карактерише непосредна опсервација живота и 
инспирација личном непосредном животном судбином и тежња ка 
хармоничном пјесничком изразу који је, неријетко, готово шкрт и 
огољен до једноставности: „Не замјери ми, само прогнани знају:/ 
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На свијету ништа милије није ко своје!“/... „и ја ћу поћи тамо/ Гдје 
ријека Босна уснулу обалу љуби./ Јер ми, прогнани, вјеруј најбоље 
знамо/ Како је кад се из коријена ишчупа!“/ (Васкрс)
 За ауторицу ове збирке би се могло казати да је остварена 
пјесникиња, пјесникиња богате изражајне могућности која је 
оплеменила функцију ријечи и која трага за новим редом ствари. У 
њеној лирици, у суштини, преовладава животни и интелектуални 
песимизам, са многобројним варијацијама једне разочараности и 
носталгије у којој доминирају тамне људске стрепње, несавршеност 
живота и несигурност људске егзистенције. Она је пјесникиња 
горчине и ратних завичајних људских судбина, људског бола у који 
је дубоко загледана. 
 Силвана Лазић Алексић, својим пјесмама, које се одликују 
искреном дубином и снагом осјећања, крепким и звонким 
стиховима и бучном рјечитошћу, зна бити и нова и неочекивана, али, 
истовремено, и зналачки се ослањати на богату народну традицију 
и фолклорни израз. Она је пјесник искричавог и проницљивог духа, 
ванредних способности за синтезу и сугестивну интерпретацију. У 
изразу је наклоњена афористичности, пословицама, елиптичности 
и језгровитости. 
 Кјеркегор је казао: „Пјесник је несрећно биће чије је срце 
изложено трајним патњама, али чије су усне тако чудно обликоване 
да уздаси и крици који излазе кроз њих звуче као дивна музика.“ 
Ово би могло да важи и за Силвану Лазић Алексић. 
         

Момчило СПАСОЈЕВИЋ
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ПОЕТСКА ЛИТУРГИЈА
(ОД БОЖУР ПОЉА ДО МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА)

 Востани, Сербије! Востани, царице! И дај чадом твојим 
видет твоје лице! Обрати сердца и очеса на се, И дај њима чути 
слатке твоје гласе.                

 Aко ову пјесму пјева ваша душа, ако се овом пјесмом она 
причешћује, ако је ово пјесма која потврђује и слави вас, 

ваш идентитет кроз  љепоту српског језика и писма, зашто се онда 
бојите да нам вријеме истиче, зашто стрепите, ако је наша временска 
категорија вјечност, зашто дрхтите пред новим отцјепљењима, 
зашто вам се разум буни на вијести о новим самопроглашењима, 
зашто мислите да ће продати Василија Острошког или да ће рука 
Светог Јована Претече притећи у помоћ трговцима и фарисејима 
данашњице, а не вјерницима jединородним, зашто се  тјескобом 
и страхопокровом по глави покривате кад је умјесто вас, знајући 
да је отац старији од сина, кнез Лазар давно рекао да је наше 
царство небеско, зашто бринете да вас неће нахранити европске 
мутогене оранице кад ће из обојака и џепова српских сељака 
што су стрмоглаво летјели у јаме именице и безименице, јаме 
србогуталице, јаме ововременице и оновременице, али и јаме 
христоходилице, нићи ражево сјеме модро као српска слобода и 
нахранити сва гладна уста, зашто страхујете да ће нас нестати, када 
нас има док има приче о нама, а  причу о нама пише у подземном 
свијету Перо инжењера Обрадовића који је 1942. стрмоглаво 
стрмоглављен у јаму Пандурица код Љубиња.
 О перу које нема коме да пише, пером које пише бритку, 
памтљиву, србоистину али и страдоистину,  пјева епик, мислилац 
али и критичар наше анемичне  свијести и савјести Матија 
Бећковић. И ето једног новог животног круга који потврђује 
спаситељску, исцјелитељску  улогу поезије у његовању културе 
сјећања. Култура сјећања и култура памћења  била је угушена 
дављењем, геноцид над  идентитетским обиљежјима једног народа 
био је настављен, под изговором да би његовање такве културе 
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узбудило духове,  и поезија која је у себи имала тај дух, ту потребу 
да она буде горућа свијећа на мјесту страдња, била је забрањена. 
Деценије су нас онијемиле, они о чијем злочину смо ћутали да 
бисмо његовали културу заборава (Раде Р. Лаловић, 2018), опет су 
нас на истом мјесту поново убили и опет траже од нас да слиједимо 
завјет ћутања хватајући се тако у исто коло са њима. 
 На срећу, завјет ћутања  прекршио је Раде Р. Лаловић 
састављајући антологију прећутаних злочина виђених кроз 
пјесничке слике, које је сабрао у поетску руковет Пред сјенима 
српских мученика. У овом раду поменућемо неке од пјесничких 
слика повезујући их  са мотивима из  Српске читанке Божур Поље. 
Нећемо се бавити анализом пјесама, него ћемо кроз поменуте 
повезнице истаћи погубност културе ћутања и  значај његовања 
културе памћења кроз поетске аналогије  и поетске опомене. 
 Улогу писане ријечи као опомене спомеником 
страдалницима препознаје пјевајући у духу епике о страдању Срба  
и Гачанин Обрен Говедарица ,,О пјесниче невољниче, пјесму пиши, 
гусле кити, тако ћеш се нашем праху за навијек одужити.“  У 
пјесничком сјећању на Глину Слободан Јовић зна да  „ћутање 
губи смисао ако не сазри у ријеч, пјесму или молитву“. Слово се 
не предаје без обзира на невоље ни у Причи из Јасеновца Сретена 
Вујковића. Забрањено слово 1945. године осоколило је истог 
кољача на чијем се списку овај пут 1992. нашао унук закланог, 
па пјесник горком иронијом усмјереном ка џелату, што нож није 
мијењао   поручује “заборави, брате, да се опет збило, заборави, 
брате, да поново буде“. О разарајућој улози ћутања пјева и Иван 
В. Лалић „Нећу да прећутим, зидови су прећутали и срушили се“ 
(Опело за седам стотина из цркве у Глини).
 О погубности ћутања пише српска интелектуална елита 
потврђујући истину да је велика вриједност поетских ријечи које 
слове нашим страдањем ,,Наше ћутање је оно ђубриво које је 
омогућило да кепеци израсту у разгоропађене једнооке титане, да 
црвени Пантагруели и Гаргантуе у готово једном залогају скрцкају 
нашу културну и историјску прошлост, да би, пошто су побили и 
осакатили све што се усудило усправити у њиховом присуству, 
некажњено наставили да нам се сатански цере у лице, неки из 
земље (Моша Пијаде), неки са насловних страна жалосних наших 
новина (Ђилас, Темпо, Коча и др.) црвени и задригли од крви српске 
сиротиње.“ (Драгомир Матић)     
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 Угушени  бол у Христа обучених (Дајана Петровић),  ниче 
на овом свијету као  пјесма, која је под земљом деценијама клијала, 
а онда никла као Дрво Познања. Житељи пјесама  су без очију, 
без ушију, без удова, али  пјесме се чврсто за руке држе, у по 
много чему јединственој, црној антологијици приређивача Рада Р. 
Лаловића. 
 Збирка са корицама  у црнини под насловом Пред 
сјенима српских мученика бијели је мермерни споменик  српским 
мученицима од Батајнице, Глине, Јадовна, Јасеновца, Корита, 
Крагујевца, Пага, Пребиловаца, Придворице... Дрине, Саве, Сане... 
чија су имена златним словима преплела небески свод, па како ће 
онда наше царство бити неко друго осим небеског, када су  наши из 
јама стизали горе.  Пјесме су слике које боле једнако као и празне 
дупље онога коме је управо наређено да на свом длану згњечи 
очињи вид ( Јама, Иван Горан Ковачић).
 Бол бола, страх страхоте, јад јада, чемер чемера, јадом, 
чемером, болом, страхом,  ућуткали су пјеснике који увијек радије 
пјевају о подвизима јунака, о заставама побједника, о свадби, о 
слави, о весељу, о природи,  о љубави. У тој чињеници је, можда, 
још један од одговора на питање зашто је антологија сабрала 69  
пјесама када је нашег страдања препуна ова земља, па нема мјеста 
да није наша костурница ,, гдје год сједнеш да одмориш, одмараћеш 
на костима“ (О. Говедарица).
 Наш човјек, васпитан на Библији или јуначкој епској 
пјесми  доспио је  у јаму, у њој жив туговао и тамновао док његове 
кости нису изјамљене опелом, крстом или пјесмом.  Свако слово 
ове поетске руковети вриједно је дивљења, без обзира на критерије 
које би наука о књижевности могла примијенити на њихов поетски 
вез, њено је слово изнад науке, њена је пјесма наш дуг да свето 
миро које су вијековима изливале невине душе замирише болном 
истином пред којом не смијемо затварати очи јер је то истина о 
нама, али и онима који су нам деценијама ускраћивали право на 
мирис овог мира. 
 Цвјетови пјесама црвене се одавде до Газиместана, 
оживљавајући истину и повезујући вријеме,  и ето аргумента који 
је знао кнез Лазар када је свој живот и животе својих војника Божур 
пољем замијенио, ма гдје оно било, на небу или на земљи или и на 
небу и на земљи.
 Пјесме сакупљене у поетску руковет под насловом Пред 



140

сјенима српских мученика чине поетско језгро неких нових 
одговора на питање зашто смо се ћутећи о злочину над својим 
народом понизили обезглављујући се обезимљавањем. Поглед на 
ову  живу руковет коју настањују наши из подземног свијета, наши 
нагорјели свеци, наши двапут убијени, наши разапети, у Христа 
обучени, је оваполоћење горких прекора на нас што ћутасмо 
и болних сјећања на њих што васкрснуше кад проговорисмо. 
Управо у том васкрснућу лежи вриједност ове изузетне пјесничке 
бројанице. Пјеснички прекор у коме стоји да смо једини народ 
који је заборавом извршио поновни масакр над својим народом, 
опомена је да именом, поменом, пјесмом обиљежимо страдање 
наших хероја које није гутала смрт него које је прождрло ждријело 
сатане који и сада пирује свој пир некажњено.
 Поглед на ову живу причу о нашим небеским храмовима, 
селима, градовима  је повезница са свијетом који царује Српском 
читанком Божур поље (Раде Р. Лаловић, 2004). И у овом низу 
бисера своје мјесто нашле су забрањене теме и забрањене пјесме. 
Има ли још народа којима је  зарад Јуде, што нас је издајом казнио 
зато што смо му вјеровали, забрањено да сачува сјећање на злочин 
који је над њим почињен? 
 Божур поље је и длан и  крило и покров светитељке, длан 
раширен, крило топло, а покров бесконачан за наше неизјамљене, 
неопојене, непричешћене... постељица за нерођене из мајчиних 
утроба извађене. Дучићева Истина о југаславизму није чланак 
којим су располагале читанке које смо читали (,,он није поникао 
ни из каквих позитивних основа, него из једног апсолутног 
неспоразума; продукт једног нарочитог поремећаја свих здравих 
начела за живот; једна романтика која је стављена насупрот 
реалне политике; и једна фатаморгана која је одвела у катастрофу 
државу Србију, једино реално у том немогућем и неприродном“).
 Српском читанком Божур поље црвене се пјеснички 
божури писани лијепим, читким, српским писменима. Ово је 
уџбеник којим се може поносити сваки човјек задојен  ћирилицом, 
јер се у њеном ћириличном коду откривају духовност, врлина и 
снага као идентитетска обиљежја нашег народа.  Ово је вез који 
везе наша душа, ово су теме које су нас васпитале и одгојиле,  ово 
су примјери који стоје као свједочанства о човјеку и жени, о раду, 
о снази, о јунаштву,  о врлини, о вјери, ово су слова која потврђују 
наше стремљење ка висинама и наше постојање на једном 
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ширем макрокосмичком плану, ово је поетска литургија вриједна 
дивљења, а познато је да је први уздах дивљења према нашој 
поезији изрекао Гете:  ,,Нигдје у поезији свијета нисам нашао да 
звијезде разговарају. Народ који има овакву поезију не заслужује 
да буде роб.“ 
 Читање, доживљавање и разумијевање христоумне 
умјетности (Слободан Костић), којом се Божур поље сврстава у 
ред богатијих свјетских читанки духовни је подвиг, јер само снажан 
дух може појмити и сагледати значај небеског успона страдалника 
који води преко Божур поља, а који је централна тема поетске 
руковети Пред сјенима српских мученика. 
 Временски и значењски низ пјесничке руковети Пред 
сјенима српских мученика држи Ногов Сонет крстоносац, њени 
простори простиру се од Косова, у вријеме, у вјечност, у висину, 
преко Чарнојевића за којима смо ишли у простор у туђину, у 
даљину, до јама у које смо великим покољем стигли  стрмоглавице 
у дубину, па одатле опет ка Косову у вјечност, у висину. 
 Бесконачне су могућности за успостављање и других 
паралела осим ове  хронотопске повезнице путем Ноговог 
Сонета. Небеско коло повезало је јасеновачке жртве са жртвама 
херцеговачких јама безданица, личке мученике са крагујевачким 
ђацима, у том колу у ношњи анђела, али и на  трећем длану 
Симовићеве и Матијине,  длану  наше Тројеручице је и трогодишња 
Милица Ракић, најмлађа жртва Нато агресије. 
 Зборник радова Српска поезија страдања и патње (Раде 
Р. Лаловић, 2018) покренуо је књигословље о овом својеврсном 
поетском рјечнику страдања Срба у 20. вијеку. Паралеле између 
ауторских текстова Читанке Божур поље и поетске руковети Пред 
сјенима српских мученика врло је лако успоставити.  У Божур 
пољу мјесто је нашао Бели Анђео из Милешеве Вука Милатовића, а 
њему под скуте  лете  придворички анђели (1941), чије је очи мајка 
на небеса жељела послати неунакажене  ђавољом канџом, па им је 
умјесто слика ужаса понудила дјечији сан о лету, тај сан остварио 
се њиховим падом у јаму, који је истовремено и лет на небо под 
скуте Бијелог анђела. Остварење тог сна је у пјесми Будимира 
Дубка – Лет анђела. Они који нису вјеровали у истину о нашим 
небеским градовима опет су покушали убити мртве разносећи 
спомен-костурницу пребиловачких жртава, 1992. године. Поновно 
убиство родило је ново васкрсење у пјесми (Драгана Хамовића, 
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Пребиловци).
 Под истим скутом, скутом Бијелог анђела мјеста има и за 
триста двадесет српских дјевојака. Наиме, посијана бол и Дрином 
(1942) ниче као слава, као част коју су својим скоком у њене поноре 
одбраниле српске дјевојке. Њих триста бјежало је ка Божур пољу, 
а њихов једини избор била је вода којом су крштене и причешћене 
прихватиле небески пољубац и настаниле се тамо да нам кажу 
куда ћемо када се будемо двоумили између части и пошасти. 
Пјесму о њима под насловом Ђердан од мерџана пише владика 
Николај Велимировић. Ријетка ријеч о масовном злочину над 6000 
недужних српских цивила, жена, дјеце и стараца у Старом Броду, 
Татиници и Милошевићима, у кањону Дрине, само је један примјер 
о наказности једне идеологије која је, ампутирајући сјећања, харала 
по души нације.
 Цвјетна Врбица мирисом је омамила душе 
двадесетогодишњака, дванаест паперјастих соколова  зауставило 
је свој лет и уписало се у Христов календар улазећи у тајну 
блаженства. Пјесму о младићима из Кифиног села који су убијени 
на Лазарев дан 1942. године пише професор Ђорђе Дабарчић. 
Они су оставили отворена Врата Спаса на која из Мркодола и 
Караказана, из Славоније и Барање, стижу наши страдалници чији 
је пут описан у Ноговом сонету Врата Спаса. 
 Десанка Максимовић у пјесми објављеној у Божур пољу 
под насловом  О Поријеклу „зна ко је по томе што је од Студенице 
до Милешеве прадедови гледају са иконостаса, и што сваки у 
руци држи храм.“ Придворички храм посвећен Кнезу Лазару, 
никао је да би на путу за  Лазареву насеобину  на небу  примио 
нагорјеле душе. Док је ријека гоњена ужасом  бјежала низводно из 
Придворице љепотице, у пламену су горјеле главе Придворичана,  
руке нису стигле да  божићну чесницу руком одломе, очи нису 
стизале  да у плећу брава прочитају судбину или родну годину,   
душе су се преселиле на небо, небеску литургију њима на лицу 
мјеста  пјесмом служи   Гачанин Јован Делић. Божићно јутро 41. 
године рождество је Придворице на небесима, село Придворица се 
тако придворава  нашим небеским селима и градовима. Бадњи дан, 
Божић, Лазарев дан, Младенци,  Видовдан, Илиндан... празници 
који су случајно или намјерно отварали небеса да се тамо преселе 
душе из унакажених или нагорјелих тијела, да побјегну од 
ослијепљених господара.
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 Млијека Богородичиног које небом тече, жељна су и 
дјеца Јадовна (40 000 анђела). Мајку распорену сузама је опојао 
четворогодишњи дјечак, брата нерођеног  крстио је да са њим пође 
на небо гдје ће стићи тек пошто му џелат прекоље сузе у гркљану и 
пошто се причести из очевог путира на дну јаме (Дајана Петровић, 
У Христа обучени).
 У поетској бројаници Пред сјенима српских мученика 
нема пјесме  која се семантичким концима не може повезати са 
словоплетом Божур поља, на жалост, метафоре тих повезница 
остварују се оживљавајући крваву стварност наше земаљске 
насеобине која је обиљежила наше  историјске токове  од Косова 
наовамо. Свој дуг болу као мотиву пјесници  не одају  читајући 
из историјских читанки (тамо ту истину нису могли ни прочитати 
јер је била забрављена положеним завјетом ћутања), него најчешће 
призвани музом поезије која бди на мјесту злочина, зато су поетске 
слике згуснуте, зато су  поетски  пиктограми најежени ужасом, а 
стихови  нужно огрнути молитвом, па њихова синтеза, односно 
поетска парадигма, говори  више од било које анализе.
 Маљем у главу, сјекиром међу плећа, жицом кроз ухо, 
шилом у око, ексером у живац... руке  људомрзаца, србоубица, 
срболоваца, сунцождера, изводе живе огледе на људском месу. 
Шкриње ханибала пуне су дјечијих очију. Преклана жена у јами 
костур бебу доји. Преклана дјеца јече као цврчци. У ријеци се грле 
мртве рибе и стријељани Срби.  Сјене су скамењене, птице нијеме, 
сутон крвав, врбе уплакане, огњиште спаљено...  
 Кољач на земљи слика своју сатанску наказност...
 Небеско коло дјеце, дјевојака, момака, мајки, бака, стараца 
окреће  леђа наказном сатани, а лицем тражи нас  чекајући помен, 
воштаницу или пјесму да коло не стане. 
 Тече љековита пјесма будећи духове. Плете пјесан лирску 
нит враћајући нас на извор живота. Оживљава плетисанка 
сјећања бришући забораве.  Шаље исцјелитељка горке  сузе. 
Бистре катарзом сузе  поглед  ка Грачаници, ка Тројеручици, ка 
колу, ка небу и Богу... Народ чијим је жртвама подупрт небески 
свод, на коме коло од Косова наовамо никад не престаје,  не смије 
пристати на поглед упрт ка земљи, ка нестанку, који може бити 
наша пријетња само ако се одрекнемо наше идентитетске духовне 
вертикале окачене о пјеснички крстоносац.
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BESJEDE

Јелина ЂУРКОВИЋ

КАД ЈЕ УЧИТЕЉ СВЕТАЦ

 Kрупне годишњице из наше прошлости обиљежавамо 
периодично и крупно, као што  и доличи. Тако смо 

недавно обиљежили прво краљевско крунисање немањићке Србије 
(1217), затим стицање аутокефалности СПЦ (1219), а најкрупнију 
обиљежавамо сваке године и то с разлогом, јер се тиче Оца нације 
– Светог Саве. Народ који за оца има свеца, има и  милост Божју. 
 Оваквим пригодама присјећамо се шта је Светац за живота 
постигао у садејству са члановима владарске куће Немањића и у 
баштину оставио нама, потомцима.  
 Историја казује да је хармонизовање свјетовне и духовне 
власти био камен темељац стабилности и дуговјечности 
немањићке државе. То стратешко   постигнуће Св. Саве  олакшало 
је уобличење и свих других државотворних садржаја: политике и  
дипломатије, образовања, права, медицине, занатства и привреде, 
културе и умјетности. 
 Да је добро школство грана на којој сједи стабилно друштво, 
знало се још од Платона. Ту грану је Св. Сава осигурао  оснивањем  
манастира Хиландар  и у њему школу за свештенике које је, након 
добијања самосталности Цркве, распоређивао по епархијама да 
буду стуб вјере и стуб Цркве.  
 По томе, наш Хиландар, основан 1198, може да се пореди 
са болоњским сјемеништем, основаним  један вијек раније (1088) 
и са Сорбоновим  сјемеништем у Паризу, насталом коју десетину 
година касније (1260). Оба ова западноевропска сјеменишта, 
у своме ходу од вјерске школе до  виших облика организације, 
названи су најстаријим  европским универзитетима, а занемарује  
се чињеница  да је царски Константинопољ још у осмом вијеку 
имао свој универзитет!  Ту  једносмјерну окренутост Западу, 
нажалост, трпи и Хиландар: још увијек чека да му се призна да 
је од оснивања па до пада средњовјековне српске државе био наш 
први универзитет, у најмању руку баш по мјерилима управо тог 



148

Запада. Јер, у Хиландару, осим образовне, постављени су темељи 
и омогућен вјековни развој правно-законодавне, медицинске, 
грађевинско-архитектонске, сликарске, музичке и књижевне 
дјелатности, дипломатије и политике. 
 Из Хиландара се у отаџбину пресађивало знање и умијење, 
градило, стварало, усавршавало и умножавало у елитним центрима 
средњовјековног типа, све тамо до средине петнаестог вијека. У 
томе, чини се, и лежи тајна дуговјечности немањићке државе. 
 Зна се да су светосавска и хиландарска достигнућа 
прелазила границе отаџбине и границе времена: осим поштовања 
у Бугарској и околним земљама, у Палестини и Јерусалиму, Савино 
дјело поштовано је и у Русији.  Његово Законоправило  уграђивано 
је и у законска акта Московске Русије у вријеме владавине првог 
руског цара  Ивана Грозног, у 16. вијеку. Св. Сава и Св. Симеон 
тамо су поштовани као „српски чудотворци“, како је то забиљежено 
на фресци у цркви Арханђелског сабора у Кремљу, а Житије Св. 
Саве уврштено је у царски Љицевој љетаписниј свод, 1547. године. 
Хиландарац Лазар Србин, осмислио је, израдио и поставио први 
сат у Кремљу, на прочељу двора великог кнеза Василија Првог, гдје 
је у славу Св. Саве избијао сате пуних 217 година.
 Осим монаха из Хиландара, Савину баштину у Русији, 
вјерује се, пренијеле су и двије Јакшићке, образоване племкиње, 
мајка Ана, удато Глинска, и кћи јој Јелена,  прва бака, а друга 
мајка Ивана Грозног. Тиме се потврђује да наше везе с великим 
руским народом имају своју дугу историју и свјетовног и духовног 
карактера.
 Нажалост, српски народ није имао срећу да на темељима  
свога златног средњег вијека у континуитету гради модерно 
друштво укорак са другим европским народима. Падом државе 
у петнаестом вијеку, пале су и угасиле се све њене дотадашње 
институције. Није пао народ. Народ је постао чудотворац. Ево 
и зашто: док се у истом том вијеку  Сорбоново име прелило на 
цијели Париски универзитет и постало симбол престижности, код 
нас се цијело српско царство прелило у усмено памћење народа, 
у народну књижевност, у дугим вијековима ропства нашу једину 
хронику-чуварицу прошлости –  у својеврсни народни универзитет!                
 Није зачудно што је у народном памћењу-чуваркући, име и 
дјело Св. Саве сачувано у најразноврснијим усменим књижевним 
облицима и што је то наслијеђе и најобилније, нарочито усмено 



149

предање.  Нимало неуко, народ му је у руку дао штаку Св. Саве 
Освећеног из шестог вијека, и дао му вукове за пратиоце док је 
земљом ходио и народ подучавао, те тако чувао и сачувао двије 
врсте континуитета у своме постојању. Једна је митска, чија је 
метафора  српски праотац вук, а друга хришћанска. Са таквим 
наслијеђем, једнако моћним и неуништивим енергијама, народ 
је и могао да претраје све оне глуве вијекове заточеништва под 
туђинском влашћу. 
 Данас, на нама је да разумијемо шта смо  у овом времену 
у односу на наслијеђе и гдје нам је мјесто у заједници народа. 
Може нам  се учинити да је ово вријеме  теже и замршеније, а ми 
слабији  и усамљенији него икад, што је лак повод за одступницу 
од прегнућа.  Ако се сложимо да би одступница била само изговор 
духом лијених и вољом слабих међу нама, то би већ био знак да 
имамо будућност.   
 Нека нам Светац и даље буде путовођа, на многаја љета!
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U FOKUSU

КЊИЖЕВНА ПОЛИФОНИЈА ИЗ ИСТОЧНЕ 
ХЕРЦЕГОВИНЕ

 Pодсјетимо се Женетове наратологије да је фокус један 
од основних појмова и представља тачку гледишта из 

које се посматра одабрани опус неког књижевног стваралаштва. 
Општи појмовник нас упућује да главни фокус представља 
огњиште у чијој се жижи скупљају зраке које преламају паралелни 
сноп зрака из посматране перспективе.
 Руководећи се овим детерминисаним поставкама, 
опредијелили смо се да презентујемо упоредне књижевне 
путеве у источној Херцеговини на прелому претходног и овог 
вијека. Актуелна књижевна продукција показује да се у источној 
Херцеговини појављивала десетина нових књига годишње. Нећемо 
се преварити ако кажемо да је то један солидан библиотечки фонд 
од неколико стотина нових наслова, у претходном периоду од пола 
вијека.
 Не вара нас ни предање да „Херцеговина цио свијет 
насели, а себе не расели“. То се конфокално може пресликати 
и на савремено стваралаштво ове књижевне губерније. Ако се 
послужимо компентентнијом књижевном документаристиком за 
наведени период, могли бисмо доћи до коректније слике актуелног 
књижевног тренутка.
 Основу за формирање овог прилога је омогућио недавно 
преминули професор и есејиста из Невесиња Гедеон Стајић који 
је несебично приредио „Херцеговачки вијенац“ као антологију 
савремене српске лирике у источној Хеерцеговини. Ту је истински 
приказ догађаја источне Херцеговине у другој половини ХХ 
и почетком ХХI вијека дат на један посебан начин као историја 
људских осјећања. Ову антологију су објавили СПКД „Просвјета“ 
Гацко и Издавачка кућа „Филип Вишњић“ из Београда 2014. 
године. Ипак је то био само потребан услов, али не и довољан за 
овај избор савремене књижевне продукције. Опредијелили смо 
се да назначимо само исјечке из ствралаштва савремених писаца 
из источне Херцеговине који су редовни чланови Удружења 
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књижевника Републике Српске (Подружница Требиње). 
 Ова књижевна полифонија из источне Херцеговине 
је освјежавајућа јер садржи скоро све књижевне родове већ 
афирмисаних савременика који су достојни сљедбеници и 
настваљачи класичне српске књижевности и на тај начин чувају 
традицију ове матице изворног чистог српског језика и нарације.
        

Р.М.
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Владика Атанасије

ДОБРО ДОШАО ПЕСНИЧЕ
(Бесједа Владике Атанасија на трећој сахрани Јована Дучића, 

2000)

 „Када смо кренули из Америке са посмртним остацима 
нашег великог пјесника Јована Дучића, окупио се велики број 
тамошњих Срба у знак почасти пјеснику. Када смо стигли 
у Београд, ја сам био одушевљен и дочеком и испраћајем 
многобројних Београђана, да би се исто, можда чак и веће, моје 
усхићење поновило у Подгорици, а, посебно, у  Никшићу. У суботу 
ујутро, на Илијином брду, морам признати, мене је ухватила трема, 
јер сам мислио – само да у Требињу буде овако величанствено. Но, 
када сам одмах на уласку у град угледао тај величанствени призор 
који су својим присуством на градским улицама приредили моји 
Требињци, мојој треми више није било мјеста. Њу је замијенила 
једна огромна радост, јер је и по великом броју људи, и по мом 
личном усхићењу и усхићењу које сам запажао на лицима људи, 
долазак у Требиње представљао врхунац свег овог нашег пута“. 
Овако је у суботу 21. октобра, по доласку земних остатака Јована 
Дучића у родно Требиње, говорио Бранко Тупањац, ктитор 
Херцеговачке Грачанице у којој је пјесник сахрањен 22. октобра у 
недјељу. 
 И заиста су се у суботу, 21. октобра на улицама Требиња 
могле видјети ове митске слике – мноштво Требињаца, са обје 
стране пута, од горичког раскршћа, па све до Црквине и, како 
се поклоне сјенима свога пјесника, укључују се у литију, која се 
кратко зауставила на Тргу пјесника, гдје се, кажу и они надахнути 
Требињци, у благим љетним ноћима могу чути тихи разговори 
два пјесничка оријаша Његоша и Дучића. На овом тргу, нашег је 
великог земљака и пјесника први поздравио начелник општине 
Требиње г. Михајло Мијановић: 
„Ево, коначно, након више од пола вијека, дотакао си родну 
груду. Ево те у твом Требињу, под твојим платанима, на корак од 
Твога и бронзаног лика Владике Рада. Ето те у граду за чији си 
се изглед и љепоту нештедимице и стално старао. Ево те међу 
твојим Требињцима. Они нису заборавили твоје стихове нити твоје 
поруке. Захвални су ти и за лијепе ријечи, за богате дарове. Овом 
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народу овдје, то данас слободно можемо рећи, уздигао си дух и 
ојачао самопоуздање да се уздиже и расте кроз културу, у својој 
најфинијој равнотежи између материјалног и духовног, да расте у 
култури као облику живота.
 Некад кад се расправљало о земаљским добрима, рекао 
си да ти кућа не треба, јер ћеш једног дана имати – читаву улицу. 
Само си се ту, додуше, на добро преварио. Данас, овдје, под овим 
небом, имаш и своју улицу и свој град, а у том граду највишу и 
најљепшу кућу, у тој кући наш највећи благослов, љубав оних који 
су на твој повратак чекали ево 57 година“.
 Истичући у свом поздравном говору да Требињци вјерују да 
су сада достојнији Дучићевих мудрих дарова и најљепших ријечи 
о граду изнад кога се, како је и сам пјесник писао, уздиже „велики 
брег Леутар“ као модро платно између неба и земље. Мијановић 
даље наводи: 
 „Твојим доласком, слободан сам рећи, овдје почиње да 
се остварује она твоја, давно промишљена и добрим дијелом 
остварена идеја о Требињу као граду културе, о граду који, у овом 
херцеговачком амбијенту, у околностима које га прате, може једино 
да се развије и напредује ако своје циљеве мјери оним општим, 
свим јасним и свима једнако потребним аршином истинске културе 
који је у посједу свих цивилизованих народа. Твој повратак, 
увјерен сам, даће нам и додатну снагу да урадимо много више и да 
направимо нови корак, изван устаљених навика и рјешења које је 
превазишло вријеме. С тобом, горе на Црквини, сигуран сам, биће 
нам једноставније, берићетније и лакше“.
 „Застали смо овдје на тргу, не само да ти искажемо 
добродошлицу и захвалност, и не само зато да би твој земни прах 
пренијели под олтар Храма Светог Преображења Господњег, него 
и зато да би се још једном сусрели и дотакли, овдје, на улици којом 
си некад пролазио. Тај дотицај оплемењује. Тај дотицај кријепи! Тај 
дотицај уздиже, као да смо у неком твом и послије смрти исписаном 
стиху. У том стиху је не само Твоје Требиње и Херцеговина која 
ти се данас поклонила, у том стиху су и сви они који су жељели 
твој смирај овдје у камену у коме си никао. Поздрављам те у име 
твог Требиња. Добро нам дошао! С тобом смо они стари, али више 
нисмо исти! Крени даље, прођи између твојих мермерних чувара, 
кроз свој парк, под олтар гдје те чекају наши часни оци и молитва 
Свевишњем. А ево и кључа којим си најзад отворио врата на твом 
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милом Требињу...“
 Након ове бесједе, литија са посмртним остацима пјесника 
Јована Дучића, уз кратко задржавање у Храму Преображења 
Господњег, кренула је ка Црквини, његовом вјечном почивалишту, 
гдје га је, на препуном платоу комплекса, владика Атанасије 
дочекао ријечима:
 „Добродошао, песниче, мучениче, путниче, номаде Јоване, 
у срце твоје и наше отаџбине, у срце Херцеговине, у древно 
Требиње Немањића, Владиславића и осталих тића соколића који 
се изгнездише овде, а по свету разлетеше и опет својој домаји 
долетеше. Добродошао после великог самствовања по Европама 
и Америкама, по морима и океанима, да би се удомио у овај дом 
Мајке Божије као што си и желео. Добро нам дошао да се смириш 
у овој напаћеној земљи која се расели и још се расељава, али се 
никада не расели и исели потпуно, јер је насељена Богом, човеком, 
сунцем, водом, здрављем, памећу, јунаштвом, мучеништвом и 
светошћу. Свега тога си ти био сведок и зато те Господ удостојио 
да и данас пред нама сведочиш онај позив када те Господ позвао у 
биће и свебиће.
 Добро нам дошао у посету, у преглед и разглед твога 
мученичког народа. Кад си ти одлазио из земље, народ ти је био 
на крсту страдања по Врбасима, по Јадовнима, по Јасеновцима, 
по косовско-метохијском распећу, по херцеговачким именованим 
и још неименованим јамама, избројаним и још неизбројаним. И 
ти си се Господу молио да их све прими јер иду путевима својих 
отаца. Живео си распет са својим народом, иако те тада званична 
власт не само није разумевала, него скоро одбацивала, а потоња 
зловласт те је проклињала и одрицала те се. Отац ти је пострадао 
за борбу Херцеговине, па, кад смо се скоро, ослободили, дадоше 
нас у ропство оним Европама које си ти упознао школујући се и 
много тога у главу примајући од њих, али срцем то надилазећи и 
преображавајући и срцем ширећи хоризонте, иначе уског, људског 
разума. Зато ти је муку задавао људски разум, понекад те сумњама 
колебао, али ти је срце са великим духовним богатством шире 
било разума и увијек је шире и Богу хвала што је шире, јер се само 
у срцу могу сусрести Бог и човјек. А у срцу су коријени правога 
ума и разума и мисли, размисли и промисли, па је и Дучић велики 
човјек што је био човјек срца и тиме није порекао разум, него га 
обезграничавао ширином боголиког срца“.
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 Говорећи, потом, о страдању Дучићевог народа који је 
„Крварио и на педесетогодишњицу пјесникове смрти“, о многим 
синовима херцеговачким који су, попут његовог оца „крв своју 
пролили за слободу“, владика Атанасије је додао:
 „Порука је твоја, драги нам брате, песниче, Србине и 
хришћанине, православче и светосавче Јоване, да будемо своји на 
своме, не под туђем, него по лику Божијем, а то је најдубља тајна и 
основа човјека. Зато је Бог и постао човјек, а није постао ни анђео, 
ни звезда, ни свемир, јер је у човека усадио своју слику и са њом се 
сјединио. Зато си онако трагично, можда најтрагичније и најдубље 
запевао када си рекао – Личимо ли сада као у исконском часу на 
тебе?/ ако не личимо, каква туга за нас/ ако личимо то је понижење 
за тебе./
 То је дубока хришћанска истина, по мени, најдубља коју си 
изразио, јер је човеку туга, носталгија, неадамовска, прапочетна, 
него она есхатолошка тежња да личи на Господа свога, да му буде 
у свему образ, лице, сличност и усличеност. За Господа је било 
својеврсно понижење, боље рећи добровољно смирење, ксеносис, 
да сиђе у ову нашу јазбину, у долину плача, да постане човек да 
би нас одлутале и изгубљене, пропале и поробљене, повратио, 
ослободио и себи усиновио. А то си доживео када си се срео са 
Христом у његовој и нашој земљи. Зато си и проговорио највише из 
Палестине. Зато си се као венац и као јеванђелијска жена милосница 
свио око ногу Христових у својим последњим песмама и у свом 
последњем завештању које се данас испуњава. И хвала Богу и Мајци 
Божијој која те, ево, удомљује у Грачаницу, а свугде су Грачанице, 
косовске, српске, христовске, светосавске и светолазаревске. 
Добро нам дошао и покој и телу, као што си, уверени смо, и души 
нашао. Царство ти небеско, а свима осталима твој животни пут да 
буде поука, и песницима, и сељацима, и борцима, и државницима 
и нама скромним, а грешним свештенослужитељима. Да се и ми 
удомимо у дом Оца нашега небескога, јер то нам је пут и назначење, 
то нам је оно што нам је Господ припремио, наручје Сина свога 
јединороднога, коме нека је, са Оцем и Светим Духом слава, а теби 
рајско насеље. 
 Лака ти земљица, проста ти душица. Добро дошао и рајско 
насеље у Херцеговачкој Грачаници примио и наследио...“
 Након вечерње службе на Црквини, у новој Грачаници, до 
дуго у ноћ су поред Дучићевог одра пролазиле колоне Требињаца 
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и посјетилаца из свих српских земаља и дијаспоре који су жељели 
да одају посљедњу почаст свом великом пјеснику Јовану Дучићу.

Епископ Атанасије Јевтић (1938) Брдарице.
Завршио Богословски факултет у Београду, Теолошку академију на Халку 
код Цариграда, Теолошки факултет у Атини, гдје је на грчком језику 
докторирао из области догматике. Богословске студије наставио у Паризу 
на Богословском институту, а затим изабран и за професора. Након 
четверогодишњег боравка у Паризу, гдје је, такође, опслуживао према 
потреби православне епархије, вратио се у Београд, гдје је био професор. 
Допринио је превазилажењу раскола у Цркви. Године 1992. изабран за 
епископа захумско - херцеговачког у периоду 1992 - 1999. године. Аутор је 
бројних студија, огледа, чланака и бесједа објављених на више свјетских 
језика. Преводи са старогрчког, старословенског и јеврејског језика  Члан 
је Удружења књижевника Србије.
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Момчило Голијанин

ЗЛАТНИ  ТРОЛИСТ

 У антологијама наше љубавне поезије три пјесме 
оправдано заузимају  врхунска мјеста: Његошева Ноћ скупља 
вијека, Костићева Santa Marija della salute и Дисова  Можда спава. 
 Прва се стидљиво прикрадала  Горском вијенцу и Лучи 
микрокозма, другу је књижевна критика поставила на пиједестал 
недодирљивости, са обавезним високим мјестом на антологијском 
трону, док су за  ову трећу биле потребне деценије да се са ње скине 
мрачни застор који је неправедно (са наглашеним анимозитетом 
према таквој врсти поезије) ставио неприкосновени Скерлић. Ајде  
да разумијемо његову љубав према „здравој“ родољубивој поезији, 
да разумијемо његову одбрану Шантића од ригорозне Поповићеве 
осуде, али никако да разумијемо, да прихватимо као исправно, 
као добронамјерно његово гиљотирање  једне читаве генерације 
младих писаца, чији су главни представници Дис и Пандуровић. 
Колико ли је његова „бритка коса“ сасјекла цвјетова под изговором 
сасијецања корова (као да корова није било и прије и послије 
Диса!) Колико ли је времена требало Дису да се прене из сна, да се 
подигне испод мртвачког покрова који на њ стави  „непогрешиви 
критичарски суверен“. Ако је икако било могуће  устати „из 
мртвих“ послије оне немилосрдне  Скерлићеве критике из 1911. 
- „Лажни модернизам у српској књижевности“ гдје је гoворио о 
Дисовим „Утопљеним душама“.   Нијесу ли мало претјерани 
епитети којима Скерлић „дарива“ Диса: Порок, Проклетство, Зло, 
Фаталност, Пакао, Кајин, Сотона? Много, заиста много, ако ће 
бити и од једног великана, какав је Скерлић.
 За разлику од Костићеве пјесме, за коју су еуфорично 
гласали  и они који су се поводили за судом  позванијих, мада 
понекад нијесу ни осјетили  мирис њене душе и дубину емоције, 
Његошева „Ноћ...“ је дуго држана на дистанци због, не баш лаганог 
стила, а нешто и због неспојивости ауторовог позива и тематике 
пјесме. Јер, забога! коме пада на памет да доводи једног владику 
у везу са љубавним заносом, ту негдје „испод поља звјезданије“. 
Чудно! Па није ли  се, двије године касније,  у „Вијенцу“, тај 
исти пјесник одушевљавао љепотом снахе Милоњића („Кад је 
виђу ђе се смије млада,/ свијет ми се око главе врти“). Неважно 
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је шта је у питању: ил је ђаво, или су мађије. Његова занесеност 
љепотом иде толико далеко да завиди мртвима којима та љепота 
бјеше намијењена: “Благо Андри ђе је погинуо,/ дивне ли га очи 
оплакаше,/ дивна ли га уста ожалише“. Уистину је несхватљиво 
што је требало неким каснијим црквеним великодостојницима да 
лишавају пјесника  најљепших, најплеменитијих осјећања, оног 
божанског дара у  нама - љубави!
 Када је покренута идеја о канонизацији  поетског горостаса 
испод Ловћена, појавио се одмах и отпор тој идеји. Наиме, поред 
бројних Његошевих „гријехова“, озбиљних или оних профаних 
(један од Његошевих пријатеља који је са њим на Цетињу био 
четири године, каже да је за све то вријеме владика одслужио само 
једну литургију; приписује му се да је више живио свјетовним 
него духовним животом, да је стално био у црногорском одијелу, 
да је склонији грчкој философији него православљу, па, чак да 
је у „Лучи...“ запао у јерес...), уписује му се у гријех и бављење 
љубавном поезијом. Ту се превасходно мисли на пјесму „Ноћ 
скупља вијека“.
 Можда у свему овоме има истине, али је сигурно да има 
више недовољног  разумијевања пјесниковог. Јер, пјесма је поетско 
ткање, лирски излив, и слика, и симбол, метафизичко разлијевање  
у мноштво рукаваца. Присјетимо се, уосталом, слика из „Горског 
вијенца“: опис Стамбола као духовног центра ислама, или  Мустај-
кадијина слика Фатиме иду у најживотније дескрипције „Вијенца“. 
Ако се тако нешто уплело у дјело са историјско-рефлексивном 
тематиком, какво је онда чудо да се сусрећемо с таквим сликама 
у једној  пјесми која је, поред дескрипције и мисаоности, ипак 
понајвише на емотивном фону.
 Не улазимо у полемику око тога је ли Његошу мјесто међу 
свецима, колико је био религиозан, да ли су неки његови поступци 
одговарали владичанском позиву. Његова приврженост поезији 
сигурно је у раскораку с неким владичанским поступцима, с 
његовим обрачуном с политичким противницима, с погубљењем 
неких виђенијих Црногораца. Доста је сурова слика мртвачких 
глава на кољу око двора. Када је један Енглез, који је био Владикин 
гост на Цетињу, затражио да овај „уклони тај ужасни накит“, 
Његош је то одбио, уз напомену да звјерство није звјерство ако 
се чини у одбрани: „Зло чинити, од зла се бранећи,/ ту злочинства 
нема никаквога“. 
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 Неке од наведених сцена из „Вијенца“ приближавају се 
својом поетичношћу сликама из „Ноћи...“. Треба само видјети 
пјесниково одушевљење природом  у његовом дјелу. А природа је 
умјетничко дјело, она је збир свих умјетности. Ту се, по Николају 
Велимировићу, који се бави раним Његошевим дјелом, а преко 
Николаја и по Његошу, приближавају пјесник и Бог, оба као творци 
умјетничких творевина. Природа доказује, али не показује Бога, 
како би многе Невјерне Томе хтјеле да  га виде, јер је његова 
суштина недоступна људском сазнању.
 Треба ли наглашавати да су ова Његошева дјела настајала 
у његовој раној младости („Горски вијенац“ у пјесниковој 
24, а „Ноћ скупља вијека“ чак у 22. години живота). Па зар и у 
Библији  (Светом писму старог завјета)  не налазимо „Пјесму над 
пјесмама“, која није лишена еротике, младалачког заноса, љубавне 
зажаре (додуше, метафорски приказане свадбене јеврејске пјесме 
са ликовима јеленчета и кошуте).
 „Ноћ скупља вијека“ (с приједлогом „од“ означава једну 
ноћ која је вреднија и скупља од читавог живота) је пјесма која 
је карактеристична не само по, за једног духовника необичној, 
љубавној тематици, него и по својој композиционој структури. 
Састављена је од 64 шеснаестерца  са парном римом и цезуром 
послије осмог слога. Иако је написана 1845, у штампи се појавила 
тек 1913. године.
 Први дио пјесме, тачније првих 26 стихова су химна природи, 
њеним чарима и љепотама, а преко природе и химна Богу као 
творцу те љепоте, тог умјетничког дјела, збиру свих умјетности. Ту 
је састајалиште Бога као творца и пјесника који се утапа у тај свијет 
поезије, свијет еманације Бога, његове свјетлости и плама. Из тог 
свијета природних љепота  пјесник се градацијски „приближава“ 
љубавној тематици. Полазиште је, дакле, природа, одушевљеност 
њоме, њеним даровима које она пружа „испод поља звјезданије“. 
Метафорска замјена звјезданог небеског свода звјезданим пољем 
као да се пјесник поступно спушта са космичких простора, као 
да се приземљује, јер „красота ми ова божа развијала умне силе“.  
Тај мирни неспокој, то блаженство природе уздиже душу „те са 
небом душа људска има своје сношеније“. Ту се сусретоше слух и 
душа, чу се тихи шапат  да се приближава тренутак кад треба да му 
позавиде „сви бесмртни на тренутак овај свети“. А онда, помало 
бајковито, долази вила са најљепшим даровима: „цјелителни 
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балзам свети најмирисни аромати/ што је небо земљи дало на усне 
јој стах сисати“. Малопређашње одушевљење природом и њеним 
описима сада је замијењено описима љепоте, али љепоте женског 
тијела. Оне љепоте коју Бог даје као  што даје љепоту природе. 
Све је то дјело оног животворног огња који загријава и оживљава  
васељену. Да, али као да се пјесник овдје опредјељује више за 
свијет људи, јунака, него светаца. Владика Николај за ту Његошеву 
опредијељеност јунацима  каже да је то „инстинкт  над којим он 
сам није властан и у коме он нема никакве заслуге“. Пореди то са 
неукротивим планинским потоком. Очито је да је бујица тог потока 
занијела и пјесника у једном тренутку екстазе.

 *   *   *

 Костићева Santa Maria della salute спада у обимније 
лирске пјесме. Писана је у апострофи. То је покајничко обраћање 
пјесниково  велелепном здању, храму у који су уграђени борови 
са наших простора, које је он некад и зажалио, али прије него се 
сусрео с љепотом у коју су ови борови уграђени. Покајник правда 
своју својеврсну неупућеност у процјену  неких вриједности.
 Прве строфе пјесме, писане у октавама, од девет и десет 
слогова, са ријетким изузецима од 11 слогова  („презри, небеснице, 
врело милости“, нпр.) су увод у својеврсну исповијест гријехова, 
залута у позним годинама живота, кад обично сводимо рачуне 
својих поступака. Признаје пјесник да је много гријешио, али 
и патио, да су његови животни напици били чемер и мед, да су 
му се смјењивали и држали га у неким лажним надама, свјесном 
заваравању, прије, а посебно послије  доласка „жуте гошће“  која је 
прихватила драгу му особу. Пјесма је пуна трагичних тонова који 
се наглашеније појављују од 4. октаве. Но, за то своје страдање 
пјесник  не криви никога; искључиви кривац је он сам, његове 
честе непромишљености. Све су то, међутим, биле слатке муке 
од којих он не бјежи. Напротив, као да ужива у њима, као да је 
то мазохистичко уживање у патњи. Истина, запитаће се пјесник у 
тренуцима „отрежњења“ од егзалтичних заноса: “Зар мени јадном 
сва та дивота? / Зар мени благо толико све? / Зар мени старом, на дну 
живота / та златна воћка што сад тек зри?“ Пјесник је располућен, 
он се, не својом вољом, нашао на страшном разбојишту, гдје се 
сукобљавају двије силе: разум и срце. Болна је његова побједа 
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разума. Свјесно се лишава најсветијег, најплеменитијег осјећања 
- љубави. “Утекох од ње - а она свисну. / Помрача сунце, вечита 
студ, / гаснуше звезде, рај у плач бризну, / смак света наста, и 
страшни суд“. Је ли Santa Maria, тај величанствени храм постао 
њено обитавалиште, је ли се, неком чудном метаморфозом, ОНА 
претворила у тај трајни споменик да опомиње о свом сталном 
присуству и да буде предмет опјевавања? Душе су се коначно ту 
спојиле у неки платонски брак из кога ће потећи њихов пород - 
његове пјесме.
 Књижевно дјело Лазе Костића  је разноврсно, мотиви 
у поезији различити, али ако бисмо тражили оно највредније у 
његовом дјелу, оно чиме је посебно задужио нашу књижевност, то 
је његов језик. Ријетки су писци који су у толикој мјери обогатили 
тај језик, који су  дали толико кованица, неологизама као што је 
Костић.  Има ту веома смјелих скраћеница, типа „глед“, мјесто 
„поглед“,  „дир“ мјесто „додир“, „жес“ мјесто „жестина“, или 
кованица  типа „безњеница“, гдје су приједлог и замјеница дали 
именицу, итд. Било је у његовој поезији можда узора на које се 
угледао, али  је знатно више оних који су се угледали на њ. 
Успјешно, или неуспјешно - мање је важно.

*   *   *

 Талас „декадентне“ књижевности у српској Модерној, 
чији су главни представници били Дис и Пандуровић, наишао 
је на жестоки отпор ауторитативног Јована Скерлића, тада 
најпризнатијег критичара у српској књижевности. Требало је 
да протекне вријеме да се са ових прокужених младих пјесника 
скине та етикета „уклетих“. Можда су поједине критичаре 
иритирали наслови неких збирки (Дисове „Утопљене душе“ или 
Пандуровићеве „Посмртне почасти“, нпр.), али, ево, ти  „уклети“ 
пјесници и збиркама и појединим  пјесмама из тих збирки, дају 
еуфемистичке наслове. Дис, примјера ради, у  својој најљепшој, 
или једној од најљепших пјесама, избјегава ријеч „смрт“ и даје 
наслов „Можда спава“, иако је јасно о каквом  „сну“ се говори.
 Пјесма „Можда спава“, објављена у „Новој искри“ у 
периоду 1907/1908. године, има у себи елемената из некролога, 
који је Дис посветио рано преминулој и изузетно талентованој 
београдској глумици Софији Цоци Миљковић-Ђорђевић, која је 
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преминула у својој 28. години живота. Некролог „Цоца“ је настао 
1904. године.   И у некрологу, и у касније насталој пјесми „Можда 
спава“ често се појављује еуфемистичка синтагма „она спава“.
 Пјесма је „ишчупана“ из сна, њу је  пореметило јутарње 
буђење, отело је из ноћног миљеа и дало до знања „Да у дану губе 
звезде беле одоре/ Бледи месец да се креће у умрлу ноћ“. Зар је 
уклет пјесник што жали, због буђења, снове. Није ли речено да 
је сваки сан радост: ако је сан био лијеп, радовали смо се  док 
смо га доживљавали, а, ако је био ружан, радујемо се што смо 
изашли из њега. Дис жали за њим јер му је пружао часове среће и 
задовољства. Били су то часови дружења са неким очима, са неким 
лицем, са неком аријом која га је увесељавала. А сада пјесник 
сјетно  размишља о том лику. Долази до спознаје, у ствари слути, 
(„а слутити још једино знам“) да су те  очи биле (да ли и сада?) 
његова водиља кроз живот. Он халуцинативно види те очи, то лице; 
они га посјећују, еда  би сазнале шта он сада ради, кад је сам, кад 
је без њих. И сада, у будним сновима, он „види“ драгу, види њену 
љепоту, осјећа мирис даха, мирис косе, види у коси цвет. Али, у 
трену свега нестаје. Јава покрива и њу и његов сан. Нестаје  са 
видика. Је ли се опет вратила у сан, сада њен сан, у ствари, у бијег 
од виђења. Тек сад када је изгубио сваку наду у поновни сусрет, 
пјесник надање да спава замјењује слутњом  да „гроб тужно негује 
јој стас“.
 Пјесма „Можда спава“ је сва у преливима надања и сјете, 
снене радости и тужног буђења, слика љепоте ове чаробнице, игра 
варки у које пјесник запада и покушава да снове преточи у јаву. 
 Иако му, за тренутак, тешко пада побједа дана над 
мјесечином, звијездама и њиховим бијелим одорама, пјесма је 
далеко од утопије, а пјесник од уклетих. Ако је љубав грешна, 
ако је машта о срећи недопустива, ако је визија њене љепоте 
проклетство, онда је Дис уистину и уклет и проклет.

Момчило Голијанин (1938) Невесиње.
Од 1967. до пензионисања 2004. радио је као професор у Гимназији у 
Невесињу. Бави се књижевном критиком и есејистиком, а у посљедње 
вријеме пише приповијетке. Радове објављивао у тридесетак књижевних 
часописа и листова (Књижевне новине,Збиља, Мост, Израз, Живот, 
Српска вила, Нова зора, Просвјетин календар, Словеса, Радови САНУ, 
Књижевност, Савременик, Багдала, Траг, Луча, Сретања, Гласник 
одјељења ЦАНУ...). Учествовао на више научних симпозија. Награђиван. 
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Један је од обновитеља СПКД „Просвјета“ у Невесињу и њен дугогодишњи 
предсједник. Члан је Удружења књижевника РС и Удружења књижевника 
Србије. Заступљен у Антологији критике и есејистике РС.
  
 Објављена дјела: 9 књига огледа, критика и есеја, 3 монографије, 
5 књига приповиједака и три књиге су у припреми.
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Владика Григорије

ВОЗОВИ

 Возове сам заволио још у најранијем дјетињству. Мој 
отац је био жељезничар, па су се његова љубав и интересовање 
за возове пренијели и на мене. Најприје сам их, као сасвим мали, 
посматрао како, носећи руду, пролазе поред куће моје тетке Стане. 
Често су то биле велике композиције, поготово за око једног 
дјетета. Дугачки воз који је превозио руду звао се „специјалац“. 
Изгледао би моћно када би протутњао кроз планину, оглашавајући 
се повремено препознатљивом сиреном. За разлику од дивљења 
према електричном возу, парну машину сви су гледали помало 
подсмјешљиво, иако нико није могао порећи да је и она воз. 
Наш рударски градић био је право уточиште за једну такву стару 
госпођу. Вареш је, чини ми се, био посљедње мјесто на свијету на 
којем је још увијек функцонисала парна машина.
 Не сјећам се када сам први пут ушао у воз. Све су прилике 
да је то било још у узрасту кад нисам био свјестан себе. Мој отац, 
који се разболио када ми је било три године, често је боравио на 
Кошеву, у сарајевској болници, па сам с мајком и братом путовао 
возом њему у посјете. Имали смо и попуст, такозвану режијску 
карту, јер су и мој отац, и отац мог оца, ђед Љубо, били жељезничари. 
Вјероватно бих због тога увијек, кад сретнем жељезничара, осјетио 
према њему неку присну, рођачку наклоност иако нисам знао ни ко 
је, ни одакле је. Штавише, при таквим сусретима у мени се јављала 
наивна дјечија помисао: Мора да је и он познавао мога оца!
 Мој први сусрет са возом догодио се, дакле, још у вријеме 
када нисам био свјестан онога што се збива око мене. Мајка ми 
је, када сам одрастао, причала како ме је неки господин, сједећи 
у возу преко пута мене, још као четворогодишњака упитао да ли 
знам да читам. Одговорио сам да знам иако сам заправо знао тек 
неко слово. Пошто је посумњао у мој одговор, времешни господин 
ме је, како ми је мајка препричавала, замолио да му прочитам 
натпис испод прозора, а ја сам као из топа испалио: “Не нагињи 
се кроз прозор јер ћеш испасти“. Сви су се смијали, поготово 
мајка која би ми често током путовања читала реченицу написану 
испод прозора, објашњавајући ми њено значење. Касније сам ово 
упозорење научио и на њемачком језику. Као да и сада јасно видим 
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малу металну плочицу и на њој црним словима угравиране ријечи: 
Lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster.
 Возови су тако временом постали мој животни простор. 
Сигурно да има оних који су путовали чешће, међутим, за мене је 
свако путовање возом било непоновљиви догађај. Памтим и велике 
и мале возове, локалне и међународне: од Вареша до Подлугова, 
од Сарајева до Београда, као и оне од Москве до Петрограда, и 
од Брисела до Амстердама. Путовао сам свим класама и разним 
возовима, од парне машине до најмодернијих, брзих возова; увијек 
с осјећајем пријатности коју је рађала неизвјесност што је та 
путовања пратила.
 Да сам писао о својим путовањима, до сада би цијели један 
воз, с много вагона, био потребан да у њега смјестим све забиљешке 
о ономе што сам видио и чуо у купеима и на успутним станицама. 
Писао бих, на примјер, о предјелима које сам посматрао кроз 
замагљене прозоре, о скривеном смијеху при сусрету са пијаним 
путницима, о томе како сам плакао гледајући залазак сунца док 
воз јури кроз равницу, или о лицима људи којима нисам знао чак 
ни име, мада им ликове и данас памтим. Писао бих и о онима са 
којима сам ненадано постајао близак, да би ми по изласку из воза 
остајали само у блиједом сјећању, попут неких личности из снова; 
писао бих и о сновима и буђењима у возу, о промашивању станица, 
о притајеној, али увијек присутној свијести о томе да ме на крају 
сваког путовања, ма куд мој воз путовао неко или нешто очекује. 
Што више мислим о томе, све сам сигурнији да путовања возом 
могу вољети само они који воле неизвјесност тијесно повезану са 
путовањима; неизвјесност која све нас што путујемо зближава и 
чини да постанемо присни, макар само до сљедеће станице.
 Возови су у то вријеме често стајали сатима, чекајући 
да се мимоиђу с другим возовима. А онда би, тик поред нашег, 
протутњао други воз, с неким другим путницима. Иако се то 
збивало муњевитом брзином, и једва да сам успијевао да разазнам 
обрисе туђих лица, нисам се могао отети утиску да су тај воз и 
људи у њему заправо неки други „ми“ – са истим лицима и истим 
животима; ми који смо на тренутак упловили у ову нашу из неке 
друге, туђе реалности.
 Мени су у возу често постављали питања, нарочито када 
би чули да учим богословију. Од тога „ко је Бог“, „гдје је Бог“, 
„зашто допушта ратове“, па све до питања „зашто овај воз тако дуго 
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стоји овдје“. Никада се због тога нисам много узбуђивао. Истину 
говорећи, ма како различите ставове имали, ни моји саговорници 
ни ја нисмо имали куд. Били смо заточеници једног тренутка у 
времену и простору, који смо морали дијелити без обзира на своје 
ставове. Неријетко бисмо у међувремену постајали пријатељски 
настројени једни према другима, дијелећи посљедњи комадић 
хљеба или пиће.
 Кондуктери су тек били прича за себе. Сви су они били 
добри психолози. Одлично су познавали и људе и живот. Када бих 
у купеу, поготово онда када у њему није било путника, отворио 
књигу и почео да читам, један стари кондуктер би ме увијек са 
смијешком упозоравао: „Мали, ни глуп није лако бити, а камоли 
паметан. Чувај се!“
 Свако путовање возом се претварало у драгоцјено искуство. 
Они мудрији знали су: шта год да се догоди – нема куд; трпи док воз 
стигне до циља, а послије настаје друга стварност. Тако сам врло 
рано схватио да је путовање возом умногоме налик на реалан живот: 
сви смо на истом путу, ма како различити били, и зато је ваљало 
трпјети. Та свијест путнике зближава, доприносећи међусобном 
разумијевању. Зато је воз у мојим очима добијао готово онтолошку 
моћ. Постајао је налик великом, покретном дому. Њиме путују и 
они који се представљају лажно: ту су и крадљивци, и лажљивци и 
завидљивци. Али како путовање одмиче, све се лагано разоткрива: 
сваки карактер добија своје име; све маске незадрживо падају. 
Тако воз постаје један реалан животни простор, са елементима 
стварности.
 Реалност која у возу влада понекад је сурова, понекад 
смијешна или радосна, понекад збуњујућа. Воз може бити 
путујући логор, весели караван или брод на шинама. За мене су 
возови одувијек били насеља пуна живота смислена само онда 
када у њима има људи. Свакога ко бар накратко уплови у њихов 
свијет, возови надахњују необичним искуствима и незаборавним 
сусретима. Ваљда је зато једном речено да гдје нема возова – нема 
ни живота. Живот је једно непрекидно путовање до станице која 
ће нас највише обрадовати, до апсолутне среће, до мјеста на којем 
нема туге ни бола, до мјеста сусрета са оним који јесте и који чини 
да и ми јесмо. Свака пролазна радост је само пролазна, успутна 
станица. Зато су нам потребни возови. И путовања. Они нам 
откривају истину о пролазности и снагу чежње за Непролазним. 
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 Епископ Григорије (1967) Вареш. Завршио Богословски факултет 
у Београду и постдипломске студије у Атини, докторирао 2014. године. 
Написао је збирку прича „Преко прага”, за коју је 2017. године добио 
награду Кочићево перо, као и награду Кочићева књига.
Шћепан Алексић 
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КАД ДОЂЕМ У БЕОГРАД

 Кад дођем у Београд, као и сваки други прави Херцеговац, 
најприје прошетам Кнез Михајловом. Све што је у Београду за 
излога и изложбе, у тој је улици. А ми Херцеговци волимо да 
будемо у првим редовима и на изложби, јер нам се одувијек чинило 
да имамо шта показати и да ће свијет пропасти ако му ми не будемо 
у челном строју. Уосталом, у Београд се и долази да би се кроз  
београдску главну улицу барем прошло. Једном је, а давно је то 
било, једна наша Херцеговка ишла код сина у Београд, па кад се 
вратила, комшија је одмах питао је ли видјела Тита и је ли била 
у Кнез Михајловој? Одговорила је да је Тито био на Брионима, 
а да њен син живи на Новом Београду и да не зна јесу ли је или 
нису водили у ту Кнез Михајлову. Он је само одмахнуо руком и 
продужио, као да ће рећи да није требала ни ићи у Београд ако то 
двоје није видјела.
 Кад дођем у Београд, па око себе некако окупим она два-
три Херцеговца која су се ту још затекла, из сваке њихове ријечи 
и покрета осјећам како из мене упијају мирис Херцеговине. И 
просто ми некако жао што нисам још и више завичаја донио са 
собом јер осјећам да су га жељни, премда ми је јасно да се, ни под 
каквим условима, не би вратили да поново живе у Херцеговини. 
А и шта би и куд би да се врате, па да поново буду оно што и сви 
Херцеговци који нису умјели ни имали куд па су морали да остану 
у Херцеговини. 
 Чим стигнем у Београд, узме ми памет велики град, па 
више не знам ради чега сам дошао ни шта ми понајвише треба. 
Све је у Београду по београдски, а ја понио са собом Херцеговину 
да се са њом ками закитим и представим у великом граду. И да није 
она неколика Херцеговца, која су још преостала у Београду и која 
некако успијем окупити око себе, не бих знао ни гдје је аутобуска 
станица, а не што друго.
 Кад дођем у Београд, није ми јасно шта да посјетим од 
толико тога што је за посјећивање, нити знам код кога да одем. 
Додуше, осим оних пар рођака, нико ме и не зове у посјету. Дошло 
такво вријеме, па више није обичај да се у посјету зове и долази 
ни у Гацку и Невесињу, а не у Београду. Али ја ипак, присјећајући 
се оних давних дана кад нам је свак у посјету долазио и ми код 
свакога могли да одемо, у узалудној нади да ће се та времена 
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поново вратити, упразно и беспослено размишљам код кога бих 
све могао и морао да одем, премда унапријед знам да на крају нећу 
отићи ни код кога.
 Кад дођем у Београд, одмах се сјетим да у њему живи једна 
дјевојка у коју сам, давно некад, био заљубљен. И одмах помислим 
да ћу је, можда, сусрести у Кнез Михајловој или негдје ту у 
близини и већ ме хвата страх од сусрета са њом јер не знам како 
да се понашам у том тренутку ни шта да јој кажем. Кад год сам 
је у сновима сусрео, ту негдје по Херцеговини гдје смо се некад 
сусретали, препао сам се и ушепртљао, а тек како бих на јави у 
великом Београду и то још у Кнез Михајловој. А онда се сјетим 
да је тамо више нећу сусрести јер је она давно шетала и одшетала 
Кнез Михајловом, па ми се у ту улицу и не иде. Али шта ћу кад 
морам, јер та је улица београдски излог, а ја сам Херцеговац.
 Тако ми се, због тог давног сјећања и због много чега другог, 
и не иде у Београд, премда знам да нема ништа љепше него кад се 
из мале Херцеговине тргне мало до нашег највећег и најдражег 
града. Да је одакле каквих лудих пара, па да се, онако приватно и о 
свом трошку, скокне на какву утакмицу, на сајам књига, или макар 
на неку свадбу...
 Из Београда сам изашао 2008. године јер за Херцеговину 
тамо одавно више није било интересовања, па према томе ни 
мјеста. А кад је већ тако одлучено, ни за мене у Танјугу више није 
било хљеба, па сам морао добровољно да одем. Шта сам могао ја, 
а шта они, кад је тако наредио велики и моћни свијет, коме никад 
није било јасно да се  Херцеговина никако не може истјерати из 
Београда нити Београд из Херцеговине, барем оне која је источно од 
Неретве. Тада сам се зарекао да више нећу у Београд. Упркос томе, 
кад год сам послије тога стигао у Београд, радовао сам се сусрету 
са њим попут дјетета. Кад сам посљедњи пут био тамо, Београд ме, 
као и увијек, дочекао потпуно незаинтересован за овакве као што 
сам ја. Као да Београд нема кога да дочекује и испраћа него спао 
на то да се радује мом доласку и да ми приређује пријем. И тако 
сам промицао кроз Београд, а Београд пролазио крај мене као да 
и нисам ту и као да нисам стигао из Херцеговине која је одувијек 
са симпатијама и надом гледала на њега. И која му је даровала 
ону своју дјецу за коју је, још у школским клупама, речено да су 
понајбољи и да би могло бити нешто од њих.
 Има Београда, помало и понекад, и у Херцеговини. 
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Понајвише, с јесени и прољећа, кад дођу познати Београђани, да 
бисмо се, уз њихову помоћ, подсјетили на Дучића, Ћоровића и 
Шантића, што у Требињу, што у Билећи, што у Гацку и Невесињу.
 Дођу на два-три дана, неке и наградимо и још брже оду. 
Четврти дан не би никако овдје могли остати. Не гони их нико 
од нас Херцеговаца него они сами себе гоне. Гони их властити 
страх да се, овдје у Херцеговини, не смање и не поједначе са нама 
домаћим Херцеговцима, па куд би онда. Не би се више имали куд 
враћати у Београд нити би им овдје међу нама било мјеста. И тако, 
из године у годину, долазе овамо, а нас у Београд не зову. А кад би 
им ко поменуо да се у главном граду награди неко од нас домаћих 
Херцеговаца, пукли би од смијеха. А шта бих ја и мени слични, 
непознати и мали из мале Херцеговине, у великом Београду, све да 
нас тамо и позову. Не би умјели ни улицом ходати како треба, а не 
што друго. Није то мала Билећа, ни још мање Љубиње, или нешто 
мало веће Требиње, него Београд. Београд који је заљубљен сам у 
себе и из кога се мала и убога Херцеговина  и не види. Свака мала 
и жалосна земља из великог свијета се данас може угледати једино 
кроз новчаницу од стотину евра. А Београд је био и остао свијет.
 Кад дођем у Београд, на тренутак ми се учини да сам у 
Лондону. Нема у Београду лондонске магле, нема ни ријеке Темзе, 
ни Биг Бена, али има латинице и натписа на енглеском језику на 
сваком кораку. Много их је више на енглеском него на српском. Као 
да у Београду живе све сами Енглези и Американци.  И да није оних 
неколико преосталих старинских занатских радњи, чији власници 
нису имали новца чак ни ћирилични натпис да промијене, и 
државних установа, никад се не бих ни досјетио да сам у Београду. 
Ето, то је та чар Београда, о којој Београђани стално и причају: 
у бијелом си граду, а имаш осјећај да си у Лондону, Њујорку 
или Сиднеју. А у цијелом Београду никога да се побуни због 
протјеривања ћирилице. Додуше, буни се и згражава и Београд, 
али тек онда кад ћириличне натписе у Вуковару лупају чекићима 
и у долини Неретве премазују црном бојом. Али шта се ту има 
замјерити Београду кад је он главни и довољно велики да му се 
ништа  не може приговорити, него му се редовно мора повлађивати. 
Зато му је унапријед увијек све и опроштено. Уосталом, коме је 
стало до ћирилице, нека оде на неко од пространих београдских 
почивалишта. Ту на гробљу може, ако баш хоће, цијели дан да 
ужива у свом националном писму, читајући имена и презимена 
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мртвих Београђана.
 Кад дођем у Београд, а више и не памтим кад сам у њему 
био, једва чекам кад ћу из Београда. Гони ме из њега страх да, у 
овим годинама, случајно не порастем и да се не изједначим са њим, 
па куд бих онда. Не би ми отуда више било повратка у завичај. Тако 
порастао и велик, не бих више могао ни стати у малу и по свему 
скромну Херцеговину.
 Кад сљедећи пут будем дошао у Београд, окупићу све 
београдске Херцеговце и њихове потомке и то само због тога да би 
се видјело да их у том граду има колико и у Херцеговини. Нека се 
окупе и сви остали Београђани којима је до скупа и окупљања. А 
онда ћу их, све до једнога, даровати. Ријечју, наравно, јер ми који 
стижемо из Херцеговине немамо чиме другим да дарујемо. 

Шћепан Алексић (1952) Богдашићи код Билеће.
Објављене књиге прозе: „Набој“, Никшић 1988; „Рачвасти језик“, Београд 
1993; „Име и презиме“, Подгорица 2000, Билећа 2005 (друго издање); 
„Турски друм“, Београд 2009; „Папирна марамица“, Београд-Билећа 
2011; „Прст попријеко од срца“, Београд 2012; „Писма за све адресе“, 
Бањалука 2016; „Херцеговачки нокаут“, Бањалука 2018; „Чекајући жуту 
војску“, Источно Сарајево 2019;
Приредио за штампу књигу „Херцеговачки хајдук Станко Сочивица“, 
Београд 2010.
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Драгутин Милошевић

„ПАРТИЈАЊЕ  И  СТРАДАЊЕ  СРБА“

(Одломци)

Брестице, 2. март 1942.  
... У рану зору, сељани стражари схватише да су усташе изнад 
села. На брзину се распоредише да пробуде остале сељане. Трче 
по залеђеном снијегу од куће до куће, лупајући на прозоре и врата, 
уз позивање да бјеже јер су усташе ту.........  
... У сред овог невиђеног пакла, гдје се пуца са свих страна, јауче, 
вришти, дозива у помоћ, пријети, мртви леже на све стране, а 
рањени цвиле и без помоћи умиру. Живи се пребацују од заклона 
до заклона, а мајке са нејаком дјецом падају у снијег, дижу се и 
бјеже насумице.
На Старом гувну, између мртвих и рањених, стоји Спасенија 
Тодорева, држећи мртвог сина Небојшу у наручју. Крв јој се 
слијева по рукама, а она струком од кабанице завија смртне ране 
Небојшине. На искрвављено уво шапатом  му говори:
     - Преладићеш  ми се, јадниче мој!
Не чује шта се око ње збива, него из свег гласа  нариче:

Небојша ране моје,
Мој цвијету расцвјетали

Што увену.
Што гром мене не удари

Мјесто тебе
У зло по ме.

Што џелати сад чекате,
Зло  чекали.

Што и мене остависте кукавице,
Убијте  ме
Бог  вас  клео.

У бунилу  говори  мало тише:
 - Зашто кукам, кукала  ми  мајка довијека! Мој Небојша је 
жив, само се  мало  успавао. 
Приви га себи и настави  плачним  гласом:
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 - Срећо моја, ти си  жив, је ли де?! Реци  мајци  кукавици! 
Мало си се успавао, сине  мој! Само ти спавај, мајка ће те умотати 
да се не преладиш. Јадна ли сам што ме зло јутрос снађе. Куку ми 
довијека! Никад ми више погледати неће! Шта ће ми живот без 
њега?

Нарицање се наставило:
Мој цвијету  расцвјетали, 

Мој поносе, 
Срећо моја прекинута.

Ко тʼ истрже из мог крила, 
Зло му било,

Шта  уради  са мном јутрос,
Зла  ти јутра,
Душманине.

Што ми уби мог мјезимца,
Бог тʼ убио
Кукавице.

Платићеш  нам ове  ране, 
Бог  ће  дати.

И теби ће црн дан доћи,
Црнио се.

Пала је мајка у снијег од тешке муке и умора, не знајући шта се 
дешава...
... У Горњем Селу, иза једног зида-дувара, чује се изнемогли плач 
бебе. Дотрча неколико спасилаца, а међу њима и Љубо Курдулија. 
Стадоше сви као укопани гледајући невиђен призор. Поскидаше 
капе и прекрстише се. Угледаше мртву Милицу, жену Живка 
Коснића, кога усташе бацише у Корићку јаму. Поред њених ногу 
ћерка Босиљка, смртно погођена. Ручицама се ухватила за ногу 
мајке, њежног лица и укоченог погледа. Мала беба, Ново, од 
годину дана, својом маленом ручицом држи мајчину дојку и сиса, 
уз изнемогло јецање!
Љубо се први од шока поврати и зграби дијете. Замота га у шињел 
и поче дувати у промрзле ручице и лице. Милујући га очински, 
додаје једном од бораца. Рече му да трчи Милошевој кући, која 
оста поштеђена и постаде сабирно мјесто изнемоглих и рањених, а 
он са осталим борцима настави помагати рањеним и изнемоглим... 
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... Петар Новичин, иако исцрпљен од крваве борбе за спас живота 
и куће, помаже спасиоцима као да у борби није учествовао. 
Неко од преживјелих рече да је неки младић покушао прећи, 
под  куршумима, преко леда у Великој  локви у Задњенима и 
да је лед попуцао. Петар ни часак не сачека, као да предосјети 
нешто страшно. Дотрча до локве, гази лед и воду до мјеста гдје 
је лед попуцао у најдубљем дијелу. Урони у хладну воду и извади 
унесрећеног младића. Када га изнесе из воде, погледа му у лице 
и познаде јединца сина! На моменат се изгуби од призора, али се 
убрзо од шока прибра. Пригрли мртво тијело сина, љуби укочено 
промрзло лице и носи га до сабирног мјеста осталих мртвих 
сељана. Покри га кабаницом и настави помагати рањеницима... 

Драгутин Милошевић (1963) Брестице код Билеће.
Пише прозу. До сада је објавио књиге: Партијање и страдање Срба у 
издању Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Требиње 
2001. године и књигу Приче из Херцеговине у издању Српског просвјетног 
и културног друштва „Просвјета“, Билећа 2009. године.
Одломци из књиге Партијање и страдање Срба  објављивани су у „Гласу 
Требиња“.
У рукопису има припремљено неколико књижевних радова (приповјетке 
и приче из Другог свјетског рата и времена непосредно послије рата).
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Миленко Буквић

ГЕРИНГОВ ДОПРИНОС СРПСКОЈ НАУЦИ
 
 Студенти са других факултета невољно сједају за сто у 
мензи гдје ручавају медицинари, из простог разлога јер се тамо 
препричавају доживљене актуелности које кваре апетит свакоме 
ко их слуша осим њима самима. Изузетак су опичени психолози 
који живе у виртуелном свијету реалности и иреалности па им је 
свеједно шта ко прича. Њих не може нико избацити из фикције коју 
су сами себи представили.
 И нико ко је становао са студентима медицине нема намјеру 
да поново сљедеће године станује са њима. У њиховим књигама 
можете видјети слике разних патолошких болести, да вам се живот 
згади. Није ријеткост да на сточићу поред главе гдје спавају, а ви 
дијелите тај исти сточић, поставе мртвачку главу, заправо човјечију 
лобању коју проучавају.
 Е, од те лобање, заправо, почиње и прича:
Када су Данило и још два моја стрица побјегли са јаме  Гавранице, 
основна питања су била - било гдје? ... и Шта? Четврти стриц  није 
имао среће... Они су се одвезали још приликом одвођења на јаму. 
Новим конопцима им нису могли добро стегнути руке и онако 
овлаш привезани, чекали су тренутак и вребали прилику..., били су 
спремни да се голоруки боре против наоружаних комшија усташа 
(читај муслимани и Хрвати). Тренутак је дошао када су их довели 
до јаме и прве сужње почели бацати у њу. Није се више имало 
шта чекати, него су почели бјежати куд који. Усташе су запуцале 
за њима из пушака, али како су ранили и неке своје припаднике, 
сатник је дао наредбу да се прекине паљба. Тако су стричеви 
успјели да побјегну неозлијеђени.  
 Са јаме су се разбјежали на разне стране, куд који... и 
требало је времена да се поново састану. У усташком манитању, 
због неуспјелог подухвата, страдале су домаће животиње на које 
су наишли. Пуцали су на све српско. Нарочито су били кивни на 
крмад. Због тога стриц Спасоје замало није изгубио главу јер се 
био сакрио у крмедар. Метак који је био намијењен крмку, зарио 
се у зид изнад његовог ува, пет сантиметара далеко. Од тада је био 
цијелог живота наглув на десно уво. Сљедеће ноћи су се сви, као 
по договору, нашли на Градини. Градина, брдовита и шумовита, 
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подаље од усташких села, пружала је какву такву заштиту. Али 
заштите без оружја није могло бити. Можда су могли пронаћи 
двије-три пушке гаравуше, сакривене по селима, међутим, до 
њих се није могло доћи, јер су села била под сталном усташком 
контролом. А и за пушке је требало метака! 
 Када се разријеђена дружина скупила (у јами је остало  
педесетак људи), прешли су у присоје Поповог поља. Ту у 
салашима пронашли су нешто заостале љетине и низове дувана 
који су се сушили. То им је дало идеју да понесу дуван у Црну Гору 
и размијене га за оружје и муницију. Стриц Данило се први јавио 
и тражио је добровољца да иде са њим. Плећат, омањи, вижљаст, 
сналажљив, бистар, био је способан „стићи и утећи и на страшном 
мјесту постојати“, гарантовао је успјех у свему чега се прихвати.
 Прича је дуга сто и педесетак километара. На сваком 
километру је могао изгубити главу. Познавао је све стазе и богазе, јер 
се и прије шверцовало дуваном. Шверцовање дуваном је био један 
од главих извора егзистенције. Пут у нормалним околностима није 
био проблем, али сада када вреба опасност са сваке стране, морало 
се ићи ноћу, а за ноћ није лако превалити педесет километара и то 
са русаком дувана од десетак килограма на леђима.
 У Црној Гори је утаначена продаја... Најкритичније је 
било приликом преузимања оружја. Није им се смјела десити ни 
најмања грешка, нпр., да офирају гдје им се налази дуван док се 
не утаначи размјена, да не прођу као неки наши када су се враћали 
кућама послије неуспјелог похода на Албанију. У ствари, Црногоци 
су нам браћа, али када се ради о оружју и новцима, ту не познаје 
брат брата. Зна се добро каква је опструкција била приликом 
похода на Албанију. Војску су снабдјели са неодговарајућом 
муницијом, пушка крагујевка, а муниција за италијанку. Обули 
су их мртвачким ципелама, цокулама са картонским ђоновима, 
те када су пошли, цокуле су се распале на првом километру. У 
повратку нису заборавили своје кораке (Гробаров) и носили су 
пушке са собом. Када су били негдје близу Капиног поља (то је 
онај аеродром са кога је побјегао краљ и влада и више се никада 
није вратио у земљу), указала се прилика да добро продају пушке 
јер су им и онако биле баласт. Један несмотрен земљак добио је 
велику суму новаца (испоставиће се да су то те зле паре које су 
краљеви послушници запалили близу манастира Острог, а које 
нису изгорјеле) за пушку и оно мало метака које је имао. И у 
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трансанкцијама се дуже задржао, заостао иза дружине са којом је 
пјешачио. То је био неопростив моменат за брата Црногорца да 
упери пушку у њега и нареди: „Враћај новац или ти оде глава“. Те 
тако остаде и без пушке и без новца.
 Е, Данилу се то није могло десити. За дуван је добио један 
трофејни пиштољ какав до тада није ни видио и седамнаест метака, 
профила дуге деветке. Е, сада се већ могло ратовати: Пушка ти, 
пушка ми – говорио је.
Било је још критичних момената у повратку. Уморни од пута, 
хтјели су коначити, негдје близу Требиња, у Џивару. Ноћу нису 
могли распознати зелену боју капије на коју су закуцали, па су за 
узврат добили фијук метака, тик изнад глава. 
 Када су се консолидовале тек формиране партизанске 
јединице, нарочито послије повратка народа из збјега са планине 
Илије и када су Италијани дали усмени проглас да може свако 
свакога убити ко је и њему убио некога, усташе су се разбјежале 
и напустиле терен. То је сада била територија под контролом 
партизана, толико сигурна да су на Граовиштима смјестили 
болницу за рањенике и реконвалесценте.
 Код партизана није било Лале-Миле, него се нешто морало 
радити, ако ниси био за рат, морао си ићи на аналфабетски течај. 
Ту стриц Перо замало није изгубио главу. И Перо као и остали 
мјештани, пријавио се на течај. Предводнику курса, глави од науке 
и ауторитета, Перо се нарочито свидио, јер му бијаше од сваке 
помоћи. Зато му је било стало да Пера описмени. И, стварно, и 
Перо се „трудио“ и све је ишло у најбољем напретку. Међутим, 
послије извјесног времена, Перо је заштопао са науком, оно што је 
јуче знао, данас би заборавио и све тако, што наставнику није било 
јасно,  јер му је Перо био један од најнапреднијих ђака.
 У то вријеме, њемачки авиони су стално бацали летке 
пропагандне садржине и то на српском језику. Герингова 
машинерија је величала успјех њемачких јединица на свим 
фронтовима, а деморалисала ослободилачке покрете, тако да је 
било забрањено читати летке и препричавати садржину. Сада Перо 
ступа на сцену: Уз највећу конспирацију и обећање рањеника да 
га неће издати, узима с неба приспјели пропагандни летак и... Уто 
улази наставник течаја и затиче Пера како рањеницима чита летак. 
То је тек било изненађење, не само због тога што је читао забрањену 
литературу, него што је од њега правио магарца. Рекао је да ће Перо 
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бити изведен пред пријеки суд, само када дође казнена група. Да ли 
је то стварно мислио или је хтио да заплаши Пера, не зна се. Перо 
се од тада био умелунио у нади да је то била само шала, као што се 
и он шалио. Некако у исто вријеме на небу се одиграла права драма. 
Сви су били очевици. Четири енглеска тандерџета водила су бој са 
два њемачка месершмита. Удружени енглески авиони успјели су да 
оборе једну штуку, а друга је побјегла чим је пилот видио друга у 
пламену. Из запаљене штуке успио је да искочи пилот прије него је 
експлодирала и ударила у земљу. Партизанска јединица опколила 
је терен гдје је пилот пао и успјела да га ухвати. Наредних дана 
њемачки авиони су стално пилотирали изнад мјеста гдје је авион 
пао, у нади да пронађу пилота који се приземљио падобраном. 
Послије тражења пилота из ваздуха у нади да ће примијетити неки 
знак уколико је пилот жив, а то се није десило, одлучили су да 
пошаљу експедицију од дванаест људи, да га пронађу на земљи.
 О кретању експедиције, дојавом је обавијештен командни 
штаб. Штаб је био у дилеми шта да се ради? Да ли пилота изручити 
Нијемцима или бјежати са њим? Ако га не нађу, ни мртва, 
претражиће цијели терен, па ће бити у опасности рањеници, од 
којих су неки били непокретни због чега се нису могли дислоцирати. 
Нијемце овако изоловане није било тешко застрашити и натјерати 
у бијег, али ће они потом послати још веће снаге и ето ти белаја. И 
одлуче да заробе цијелу експедицију. Како их заробити кад имају 
мање метака него је људи у експедицији. Јавио се добровољац:
 - Ја ћу излетити и препријечити им пут са митраљезом 
шарцем, а ви их, док се још нису снашли, разоружајте – рече Гојко 
Глибо звани Калта.
 - Са празним митраљезом?
 - Откуда они знају да ли је празан или пун?
 - Алал ти срце јуначко!
 - Уосталом и ви сте ту са мном.
 Како договорено, тако и учињено.
 Домородац висок преко два метра, босих ногу великих као 
дјечији гроб, искочио је пред Швабе са митраљезом упереним на 
њих. Побацали су оружје и прије наредбе да то учине. Када им 
је Калта показао да у митраљезу нема нити један једини метак, 
Нијемци су од бијеса шкргутали зубима. То што су говорили није 
их нико разумио, вјероватно су биле псовке. Шкргутање и псовке 
били су им последњи излив бијеса на оне које су имали намјеру да 
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тлаче. Одведени су на други терен, у сутерен.      
 А о пилотовој судбини су расправљали сходно времену 
и условима. Нису га могли размијенити, јер су фашисти, по 
кратком поступку, убијали и народ и заробљенике, можда из 
освете за неке пређашње ратове. Да га врате, овај би се пожалио 
на лоше поступање. Жалио би се на храну, мислећи да му кукурузу 
намјерно дају да би сломио зубе, и сир торотан у грумену из руке, 
за њега „аријевца“ неприхватљив из хигијенских разлога. Наравно 
да је одбијао храну, што би се касније могло квалификовати као 
изнуравање глађу. Пилот им је сам олакшао доношење одлуке. 
Слабо завезаних руку, покушао да отме пушку од једнога борца. 
Отети пушку борцу, значило је као да си му убио мајку. То је било 
већ неопростиво. И у томе комешању пилот је смртно стадао. 
Партизани су га однијели у дубодолину са најгушћом шумом и 
тамо га закопали. Закопали су га са свим ордењем које је имао 
на себи, јер је вјеровање да са мртваца не ваља ништа узимати, 
јер доноси несрећу. У гроб је однио три гвоздена крста. То су 
трофејни крстови које су пилоти Луфтхансе добијали за оборене 
непријатељске авионе. Три оборена авиона, три гвоздена краста.
 Потрага за пилотом се још настављала, јер се прочуло 
да је он био син највише рангираног официра у њемачкој војци, 
генерала Геринга.
 Пилот је доживио судбину коју заслужују окупатори. 
Плитко закопаног, лисице су га брзо пронашле и оглодале му кости. 
Касније су дјеца  шутирала „швабину“ лобању, све док један од 
њих није стасао за факултет и сјетио се да би му добро послужила 
у остеологији. Откувао је у кречној води и донио у Студентски 
град. 
 То је та лобања на којој су се студенти учили. Ако домске 
чистачице нису бациле лобању, могло би се савременим поступцима 
у генетици, доказати да она стварно припада аријевској раси.
 Та лобања  је дала велики допринос српској науци јер су 
је користиле многе генерације студената. То је и Герингов велики 
допринос, наравно, преко својих потомака. 

Миленко Буквић живи у Требињу. По професији је стоматолог (у пензији). 
Пише приче и романе. Објавио је књиге прозе: „Приче у три ока“, 1998; 
„Приче низ вјетар“, 2000; „Карампана“, 2009; „Смрт Деска Буквића“, 
2011; „Приче из Ерцеговине“, 2013; „Заробљеници слободе“, 2017.
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Милан Атељевић

СРПСКИ КОЦКАР

- Све ово што ти причам одиграло се у моме сну. Говорићу ти онако 
како сам га ја доживио. Да би ти све било јасније, кренут ћу од 
почетка.
... Све је коцка у животу. Увијек се с нечим, за неког, у име 
некога коцкамо. Постоје двије групе коцкара. Једни што умију 
расподијелити улог на више бројева тако да никада не губе и 
већином добијају више од оног што су уложили. Друга скупина 
коцкара, а њих је већина, све што имају стављају на најрискантније 
бројеве. Ја сам припадао овој другој скупини. За мене није важило 
правило половичности и опреза. Или све, или ништа. И кроз цио 
сан све ми се сводило само на те двије ријечи и оно вјечито или-
или. Као да је од рођења то било са мном тако, па сам се постепено 
навикао, као на поткошуљу. Као да други занат осим коцке нисам 
ни познавао. Напротив, за мене то нимало није био необичан и 
непознат свијет. Сви наредни догађаји као да су напросто били 
испрекидани неким ужасним сјећањима...
Не знам ни сам одакле сам се наједном обрео на том усамљеном 
мјесту, усред густе тмине која ме је некако пријетећи дочекала, као 
уљеза. Око себе нисам примјећивао ништа осим стабала. Унутар 
шуме владала је права тама. Мирис трулежи, влаге, хладноће, 
једнако је надраживао моје носнице. Стресох се од неке језе. У 
мислима ми је владала права збрка. Нисам могао да схватим: Ко 
сам? Куда идем? Шта желим?
Настојао сам да се присјетим ранијег живота, али није ишло. Осим 
неких безначајних ситница, као да је од мене било све скривено. 
Закључих да за мене тек од тада почиње тећи вријеме. У руци ми 
се наједном нашао мали завежљај кроз који сам провукао штап и 
објесио га преко рамена. Ни сад ми није јасно откуд се баш тог 
трена створио у мојим рукама.
 Корачао сам кроз шуму чврсто, сигурно. Лагано пређох 
преко једне урвине из које поново угледах шуму. Застадох неодлучно 
испред ње. Учини ми се много страшнија, гушћа, тежа од оне 
пријашње. Досјетих се да напријед морам, јер се назад нисам имао 
гдје вратити. У шуми је била толико густа магла да се ножем могла 
резати. Под петама ми је шуштало суво лишће. Шума је у себе 
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упијала звукове за које уопште нисам знао откуд долазе. Тама је 
била свуда око мене, тама у мени. Наједном се поче расвјетљавати 
и примијетих ковитлаце сивкасте магле како се лијепе за стабла. Да 
бих се боље снашао, одломих једну влажну грану и њоме стадох 
замахивати испред себе. Ударао сам по стаблима као слијепац 
шгапом. Сваки удар јекне овдје другачије него на Сјеверу. Кроз 
разријеђена стабла, у даљини, назријех ватру како слабо тиња.
 Обрадовао сам се топлоти. Убрзах корак. У мраку сам 
се саплитао, падао, отресао блато и лишће са себе, а све једнако 
буљио у онај пламен страхујући да га не изгубим из вида. Одјећа 
на мени била је влажна. Провирих иза једног стабла и испред себе 
угледах два човјека како сједе уз ватру. Нисам могао себи доћи 
од чуда. У тишини око ватре сједили су један насупрот другог 
игуман Светогорац Васо и арханђел Гаврило. Испред Гаврила 
лежала је сабља „шамлијанка" и мјешина испуњена херцеговачким 
самотоком, док је игуман лагано окретао јагње на ражњу. Нисам 
хтио да их ометам, хтједох да се повучем. Неспретно коракнух, 
суво дрво под ногом пукну, планином одјекну неприродан прасак, 
а њих двојица се и не окренуше. Кад сам хтио да се удаљим, обрати 
ми се звонким гласом игуман Васо:
„Не мораш се крити од нас. Чули смо те гдје долазиш. Јер, сваки 
удар овдје добије другачији смисао у времену из кога ти долазиш. 
Сви ти удари штапом путовали су кроз простор брже од тебе, 
јављајући нам да те ускоро можемо очекивати. Ако је кућа тијесна, 
не мораш слијегати раменима. Стигао си зато навакат. Сједи да 
једемо”, - показа ми руком на пањ прислоњен близу ватре.
 Гаврило ме је сумњичаво гледао испод ока и као да му 
дозлогрди моје пренемагање, па хитро устаде и додаде ми комад 
меса. Сва тројица смо јели у тишини. Чуло се само мљацкање и 
шкргут вилица. Док сам се ја примицао ватри, њих двојица су се 
непрестанце одмицала да им пламен не би олизао бркове и браду. 
Пошто оглодах месо, замахнух у жељи да зафрљачим кошчурину 
далеко од себе. У томе ме спријечи Светогорац, узе кост и даде је 
Гаврилу да гата. Нерадо се Гаврило прихвати кошчурине, одложи 
јело, руке обриса гуњем, стаде палцима премјерати, а у себи све 
нешто рачуна, пресабира, мрмља, док му се густе вјеђе на средини 
скупљају. Наједном као да плану, преби кост надвоје, баци далеко 
од себе. Нас и не погледа. Прихвати се мјешине вина и потегну 
снажан гутљај од кога се стресе. Окрену се мени:
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 „Многе ваља слушати, али не треба ићи за њима. Вјечито 
ћеш корачати ивицом неиспуњеног сна у коме ти никада неће бити 
јасно да ли је свануло или траје помрчина."
 Мене зачуди овакав савијет, али прешутјех. Не хтједох 
да се супротстављам. На крају се од њих опростих и продужих 
даље. Ноћима сам прикупљао снагу а дању путовао. И гора поче 
да пупча. Сњегови су се с врхова планинских масива отопљавали. 
Земља се расквасила те се опанци клизају. Било је прошло више 
од два мјесеца од када сам се растао од Старине Новака. Успут 
сам сусретао свакојаке прилике, дружио се са свима, банчио, 
веселио, а све једнако мислио како ћу испунити онај задатак. И оно 
мало новца које сам имао, потрошио сам на ракију. Продадох на 
крају један пиштољ па се опскрбих свим потрепштинама. Негдје 
поткрај фебруара достигао сам до испред Рогатице. Цијелог тога 
дана небо је било тмурно, само киша што не лине. Југовина се 
увлачи у кости. Магла се ухватила по околним висовима, ледена 
киша негдје испред вечери лагано поче сипити. Знао сам да негдје 
прије вечери морам пронаћи преноћиште, те сам због тога страшно 
журио. Ноћ ме затече на каљавом, неравном друму. Ипак сам 
неуморно и даље грабио. Након пређених неколико километара 
испред себе сам угледао једно невелико село. Било је то насеље од 
десетак кућа. Обрадовао сам се када сам угледао да има и кафану, 
дугачку једноспратницу, тек недавно озидану. Испред ње је стајало 
неколико свезаних коња. Слабашна свјетлост продирала је кроз 
мале пенџере. Док сам се пео степеницама, почела је киша. Унутра 
затекох неколицину гостију. Пронађох слободно мјесто у ћошку, 
сједох. Одмах до мене, сједио је кошчати, већ рано осједјели 
фратар који је непрестано жмиркао лукавим очицама. Касније смо 
се поближе упознали. Био је родом из Фојнице. Повјерио ми се 
да путује неким послом на Порту. Поред ватре, сједећи на сећији, 
теферичило је неколико турских младића. Пиће је почело да буди 
у њима сва дуго потискиване нагоне, неостварене жеље, снове. 
Док су између себе нешто оштрије расправљали, непрестано су 
упирапи пожудне погледе за супротни сто гдје су сједиле двије 
жене и један постарији човјечуљак на коме бјеше све црно. Једна 
од њих је била права љепотица. Од фратра дознадох да су то неки 
богатији трговци који имају од везира уредне исправе за путовање 
по цијелој царевини. Припомену да је тај човјечуљак нека уважена 
личност чим му је из Травника нудио усрдно оружану пратњу. 
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Он скоро од Сарајева путује с њима. Држе се повучено, подаље 
од свијета, те врло мало с киме разговарају. Дјевојка му се малко 
у досади приближила и открила неке ситнице о њима. Били су 
надасве чудни, загонетни. Кренули су пут Цариграда да ријеше 
неке спорове у вези с трговином. Након обилне вечере они су се 
повукли нечујно на починак док у просторији остадосмо само нас 
двојица и полупијани Турци. Можда би све и прошло у реду да 
нам до ушију не доприје њиштање коња испред крчме. Сви смо с 
радозналошћу ишчекивали покисле путнике. У тај моменат врата 
се с треском отворише и на њима се појави силан Турчин. Муња 
је небом запарала тај моменат и обасјала га цијелог. Газда притрча 
и услужно му се поклони док је придржавао кабаницу низ коју се 
сливала вода. Иза њега уђе неколико момака опасног изгледа из 
његове пратње. Фратар и ја се помјерисмо, а Турчин сједе на наше 
мјесто. И они полупијани младићи који су се колико малоприје 
бахато понашапи наједном замукоше. Тајац завлада просторијом. 
Ни мува да зуцне. По њиховим одијелима и мргодним и озбиљним 
погледима дало се закључити да не презају ни од чега. Колико је 
презирао своје поданике, видјело се по томе да нас није удостојио 
ниједног погледа. Док се крчмар пренемагао послужујући госте, ја 
хтједох искористити моменат да се непримјећен изгубим од њих. 
Нисам ни запазио када је то прије мене фратар урадио. Када сам 
устајао, кабаница се раствори и за пасом ми бљесну оружjе. Сви се 
загледаше у онај мој преостали пиштољ и украшени ханџар. Онај 
Турчин као помаман скочи на ноге и пријетећи уприје прст у моје 
груди:
„Одакле ти то оружје?" - запита ме.
„Добио сам га на дар“ - рекох што понизније, премда сам слутио да 
се ово не може тек тако завршити.
„Или си га скинуо с неког кољеновића кога си дочекао из бусије?” 
„Ја нисам. Можда је то урадио мој претходник. Само сам схватио 
да је оружје враћено на исти начин на који је и узето од његовог 
правог власника. У самом врху стоји да је био својина неког Прибца 
с Лима. Преко њега покушавано је да се угравира име Алија, али 
није ишло како ваља па су се слова од сребра расплинула по дршци 
од ханџара. Нису се могла одржати. Не иде со на рану“ - одговорих 
му. „А ја сам те толике године, курвино копиле, тражио...." - и 
незграпним кораком крену према мени.
 Обојица смо истовремено тргнули ханџаре и оштрице се 
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укрстише. И остали момци из његове пратње поскакаше на ноге 
и притекоше у помоћ своме газди. Био сам свјестан да сам намам 
никаквих изгледа на успјех, те искочих кроз прозор у ноћ. Они се 
дадоше у потјеру за мном. Знао сам да сам потпуно изгубљен ако 
ме сустигну, те запех из све снаге да бјежим. Изгубих им се у оној 
ноћи, киши, шуми, те се вратише необављена посла, раздражени и 
љути. Имао сам предосјећај да се опет ускоро морамо срести.
Отада сам уз пут настојао избјегавати насељена мјеста. Дању сам 
се одмарао, а ноћу путовао. Након неколике седмице потуцања по 
горама појавио сам се више замућене, запјенушане Дрине која је 
надошла од брда до брда, ваљајући пред собом дрвље и камење. 
Због изненадних обилних киша и сњегова који су се топили по 
околним планинама, водостај ријеке нагло је надошао, тако да је 
пријетила поплава свим насељима уз ријеку. Пођох узводно не бих 
ли пронашао скелеџију који би ме превезао на другу страну. Ишао 
сам тако неколико километара кад у једном рукавцу набасах на 
привезану скелу. Дуго сам времена поред скеле чекао да се неко 
појави. Тек око подне наиђоше неколике жене хришћанке, те их 
запитах за скелеџију. Рекоше ми да због водостаја не ради ових 
дана и показаше ми брвнару на самом врху бријега из чијег је оџака 
излазио бјеличаст дим. Испред врата сједила је са склопљеним 
рукама у крилу Софија, пријатељица Симона Чудотворца.
„Дошао си да те превезем?” - упита ме.
„Да“.
„Ништа за данас”.
„Жури ми се. Платит ћу...“
„И да ми даднеш пола Босне, трон од оба свијета, не могу ти 
помоћи.
Вечерас ћеш ноћити код мене, а сјутра ћу те превести на другу 
обалу. Ти си онај који са собом доноси будућност...
Да си дошао само дан раније другачије би било данас. Твоји 
супарници су прије тебе прошли. Нису имали када ни да почину. 
Припадају оним људима што јуре право и у трку пишају с коња.“
 Никаква пренемагања ни молбе нису помагале. И те вечери 
остадох да ноћим код ње. Сјутрадан, веома рано, превезла ме на 
другу обалу. Знао сам да ме тамо с нестрпљењем ишчекују. Стајао 
сам на ивици скеле и чврсто се држао за ограду. Кроз кањон је 
дувао студен вјетар. И док се Софија мучила управљајући скелом, 
ја сам посматрао ријеку која је отицала ко зна гдје према сјеверу. 
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У тим разиграним таласима открих вјечито потискивану истину: 
да нема на свијету ништа друго до бол и патња. Све остало је 
привидно, лажно, отргнуто од правог смисла, и неразумљиво 
људима. И као да је та вода односила дио мене. Сагледао сам једну 
слику пријашњих догађаја, видио једно крваво наличје људског 
живота, спознао вјечни мрак у којем сваке године страда неко, 
осјетио људску осамљеност, дружио се с људима празне душе 
који трче за богатством, док ми је тада било мило стољетно дрвеће 
поред ријеке, које је са својим крошњама у тишини и самоћи расло 
према сунцу. За то вријеме стално сам ослушкивао хук времена 
које је ишло испред мене... Јер ја више нисам имао шта друго 
ослушкивати до појање година које долазе. А тада сам хтио сваком 
да пружим руку, обгрлим туђа рамена с љубављу. Умјесто тијела, 
руке су обухватале празан простор. Никога није било да га загрлим. 
И страшно сам плакао. Остале су једино блиједе, хладне руке које 
спустих поред бедара.
 Стајао сам као стражар на вјечитој стражи. Тада сам се 
окренуо и на другој обали угледао људе који су чекали скелу да 
пристане. Петнаестак људи са својим стварима понатрпа се на 
скелу док на обали, осим мене, остадоше још тројица мушкараца. 
Били су то моји стари знанци. Осим Турчина и фратра тамо затекох 
и оног богатог трговца с ким више нису биле оне жене. Сада ми се 
чинио некако сасвим другачији, силан, набусит, охол и самоувјерен, 
као да је цио свијет његов. Назвах им Бога. Преко воље су ме 
поздравили. Пропустише ме испред себе према коцкарском столу 
чија је површина била прекривена зеленим платном. Сва четворица 
сјели смо истовремено. Преко пута мене сједио је Турчин, док су 
фратар и трговац били са стране. Чим су се створиле карте на столу, 
међу нама је завладао мук. Више нисмо разговарали. Дијељење 
је био започео неутрални члан. За то вријеме фратар нас је све 
испод ока подсмјешљиво гледао, док је трговац, незаинтересован 
за нас, испред себе слагао гомилице новца у злату. Једино смо ја 
и Турчин с неком неразумљивом мржњом упућивали злокобне и 
пријетеће погледе један према другоме. Игра је била напета, пуна 
неизвјесности, изненађења. Свак је улагао онолико колико је 
имао. Свак је имао мање-више понеких успјеха и падова. Дође и 
посљедњи круг. Играло се с великим улозима. Ја немам онолико 
колико они имају. Ништа не могу и не смијем да изгубим.
 Прву карту потегну Турчин. Једну, другу, трећу, а онда 
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стаде и промисли, тргну четврту и рече задовољан, сигуран у 
побједу “доста“. Започе вући фратар. И он потегну неколике и 
стаде. Трговац је потегао само двије, као да је унапријед знао које 
ће бити и на томе се заустави. Дође ред на мене. Пружих дрхтаве 
прсте ка шпилу карата те повукох једну. Била је краљ крста. 
Потегох другу, окренух бојажљиво, и угледах даму херца. Трећа 
карта била је седмица. Сад треба понова потегнути или стати. 
Бацих поглед према њима и угледах подсмјешљиве осмијехе на 
уснама. Напето су мотрили сваку промјену на мени. Наједном се 
проломи нешто у мени и одлучих да повучем четврту карту. И док 
сам вукао четврту карту, ту нашу посљедњу шансу, или пропаст, 
пробудих се из сна сав у зноју. Тијело ми је подрхтавало од студени 
и неке свепрожимајуће језе.
 Дуго ме је тај сан прогањао. Нисам га никоме до сада 
причао. Нешто ме на тај сан подсјетише ови непознати људи који 
пролазе поред нас. Волио бих да сам га досањао до краја. Овако, 
остао сам у вјечитој дилеми... И сада често себе запиткујем:
„Боже,... која ли оно би карта?...“

Милан Н. Атељевић (1966)  Љубомир.
Прву књигу прозе Данилови снови објавио је 1998. године. Живи и ради 
у Требињу.
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Ружица Комар

СТАНИЦА

Час се окреће на станици некој, на раскрсници дана,
И ноћи, на цести свирам, по плочнику расута слова,
Без изузетка, на станици неко некога чека,
Возови јуре, чекани, увијек, не стижу у маглама,
У даху из цртежа полусломљених станичних прозора,
Дијете послије рата, упорно, чека убијеног оца,
За мирис липе се хвата, држи топла дјечија рука,
Суза са слике из облака, са слике из дна срца оживљава
Ријеч из ненаписаног очевог писма постаје пјесма,
У рукама дјечијим чворови бола, у загрљају очева сјена,
Жена послије рата, слично, чекајући несталог драгана
пјева,
Изнова, у болу тоне станица, неко некоме стиже, у јави,
сваког часа из воза снова.

ОАЗА

Ако будеш посртао, падао у живом пијеску од терета,
Ако у плаву празнину бацаш камен са рамена,
У тренуцима непрекидне пустиње бола и алкохола,
У ријеци ако нема дна, ако су ти претијесне стране свијета,
Ако узалудно хоћеш да се сјетиш слова, а измиче боја,
Хаљине њене драге у растанку са бомбардованог перона,
Погледај, из очаја, у талас океана, чуј зов ластавица,
Из краја, додирни тајни вез мрава са путељка,
У часима пресудним, препознај звук, говор понорних вода,
Глас те познати дозива у твоју равнотежу свијета,
У сусрету на цести, изненада, слично титра очима зденца,
У њиховом сјају тражи те рањена душа сунца жедна,
Вјетар застаје, повлачи се ратна и поратна прашина,
Пурпурна крвава пустињска фатаморгана, назире се оаза,
     у твојим очима пјесма.
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МОСТ

Камен уз камен, дан по дан, часове зидаш у луку моста,
Корачаш, зовеш из смрти и живота, непредвидиво вода,
До грла, глас стежу таласи, градиш лукове моста од слова,
Преко моста дозивају се расуте кости из јама,
Казују, мукло, очаја свима доста има,
Ријеч тражиш, да премостиш тренутке сјаја дугиних боја.
Из очију да убица и светац себе препозна,
У шетњи до Старог моста с краја изгубљеног вијека,
У пјесми, нечијој музици градиш мост од боја,
Лепршавих мирисних прољетних хаљина стасалих дјевојака,
 умјесто ратне крви да жубори, радосно, плава вода.
       
      

СУНЦЕ ИЗА РИЈЕКЕ

Пољем пјевуши рој пчела
сунце иза ријеке љуби јеку ратарских корака
Сунце со мисли иза ријеке тумачи сазнања
Трен сусрета вољеног бића
Сазнање тајне одаје ванвременског друма
Неко пјева отјеран са огњишта 
сунце иза ријеке грије прогнаника

Сунчеве очи љубе доброту мрава и лава
Сунчани шапат вите брезе камен очарава
Бијела бреза грли шапат лишћа храста

Свјетлуцају раскошни звуци иза недодир грана
Сунце иза ријеке љуби сан камена
Птице круже близу родног прага
Лете јутра у сусрет слову отиманог стећка
Срце људско у јастребовим канџама отима слова

Сунце иза ријеке бистра љубав извор слова
Пољем трава зауставља ријеку бомбардера
Сунце иза ријеке грли сан распетих са крста
Зраци очију сунчевих румене круне божура.
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НА ПИЈАЦИ

Пијаца у прољетном театру трговина апсурда
Прије и послије бомбардовања купопродаја
Брижни свјежи облици воћа и поврћа
У застајању код стола андалузијских јагода
Тајновити смијешак црвених зрнца корпица
Румене јагоде од стида
Стид због људског зла
Због продаје срца
Због куповине немуштих облика прозирних
Кошуљица

Продавач купцу нуди да проба
Купац жели јагоде лијепе ради украса
Ради тихог искреног разговора
Продавачица каже изнова не ради вага
Не постоје тасови за љепоту јагода румених од
Стида

Пролазник гледа јагоде опијен мирисом Лоркиног
краја
Пламен глас зелени и румени из блиских даљина
Ватрено одјекује ритам фламенка
Потом ненадано стропштавање плафона
Крик иза завјеса са пода до прозора
Слично фарбана избјегличка отета соба
Рафална пуцњава врисак родног мјеста
Згођен свјетски поетски маг кривац због љепоте 
звука

Узалудна завичајна пуцњава злоупотријебљених
лудака
земаљским чудесима Пјесник вјечно пјева
опет негдје неко склониште минира

За трен неко купи а неко прода корпицу јагода
Ареном крик и мук без продавца и купца
Продужена игра живог и мртвог вртлога цртежа
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Погођен бик јечи у црвеној марами суза
На пијаци некоме машу разиграна дјеца с тротоара.

Ружица Комар, Баљци код Билеће, пјесник, прозни писац, књижевни 
критичар.
Гимназију је завршила у Билећи, а студије југословенских књижевности 
и српскохрватског језика на Филозофском факултету у Сарајеву. Након 
завршетка студија радила је краће вријеме у Гимназији у Билећи, а од 1973. 
до априла 1991. године радила је у Министарству за информације Босне 
и Херцеговине. Када су избили ратни сукоби, враћа се у Билећу, гдје је 
радила као професор српског језика и књижевности  у Средњошколском 
центру. Члан је удружења књижевника Републике Српске.
Објављене књиге: Из пепела и снијега (пјесме, 1972),  Путник за Хераклеју 
(пјесме, 1976), Светионик (пјесме, 1982), Прољетна соба (пјесме, 1987), 
Сунчана страна (пјесме 1990), Камено гнијездо (пјесме, 1996), Матурски 
плес (пјесме 1996), Сунчев излазак (пјесме, 1997), Изабране пјесме 
(1998); „Мирис улице“ (2001); „Обраћање пјесникињи“ (2002);  „Тајна 
врата“ (2003); Одговорност ријечи (тумачење књижевних дјела)“ (2005); 
„Невидљиви дворац“ (2006); „Свјетлосно писмо“ (2008); „Слово камена: 
„Изабране пјесме“ (2009); „Игра океанског пијеска“ (2009); „Мозаик 
писма Иву Андрићу“ (2011); „Слова зборе“ (2011); „Јутро на камену“: 
поезија (2013); „Вајар свјетлости“ (2015); „Очи сунчеве“ (2019).  
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Радослав Милошевић

К А П И Ј Е   Љ У Б А В И

РАЈСКЕ ПТИЦЕ

Отвори старекамене књиге
По драгом очевом завичају,
Јер с Творцем дијеле своје бриге
Док рајске птице нама пјевају.

Облаци кʼо ђаци небом журе.
Прате их у стопу бʼјеле роде.
Још са жедном земљом тајне зборе
Душе предака кʼо живе воде.

Њихови снови немају мира,
Ту у симфонији зрикаваца,
Па им и ноћу дитирамбе свира.

Ту Нојева лађа сидро баца.
Ту открисмо небу ново лице,
И азил звијезде падалице.

ЛУТАМ И ПОНАВЉАМ

бесциљно лутам и понављам
метла је у углу дршка је у углу
метла није у углу кофа је у углу
метла је у углу или шешир је на ормару

излази из сјећања као што ја из собе излазим
ако киша пада тад је поље мокро
не пада ли киша или је поље мокро
до тебе колико до неба од тебе колико до смрти

кажњеник је мален или окно велико
кажњеник није мален или окно није велико
говор је слика збиље слика стања и значења
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и нико не може потпуно знати мој говорни свијет
упркос епилогу којим смо осуђени на ћутање

као вртлар који у ћутању његује коријење
чекајући освету да им и руже посијече
о хоће ли хтјети љето да врати
и тамо тамо с ону страну трава

ко ће кога питати и хоће ли питати
да ли је Маргарет вољела Фауста
као што сам ја волио тебе учећи од вјетра
како се милују траве без обзира на гдишња доба.
        

КОЛО ВОДЕ

зар се бојиш живота
док ти се дојке љуљају
горе доље горе доље
до увијених бркова
у угловима усана

попут музичке љествице
није им раван ниједан сан

са сребреним сатом у коси
стазама посрћем
за твојим лицем као иконом
што зауставља
Сунце и Мјесец

лијевим оком могу убити
змију над твојим челом
а десним хватати Сунце и Мјесец
гдје коло воде голи ђаволи

околна брда именијем
твојим сјекутићима
и слијепим болним сјајним
твојим заборавом
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АПРИЛСКА ЉУБАВ

Узети се за руке и поћи кроз априлске пејзаже
отићи далеко од лажи ријечи и усељавати се у легенде

започети Магеланов пут поврх твојих вјеђа
разлистити жедну пустињу у нацртаним дворовима

морао сам проходати ради твога пута
морали су ми порасти зубићи ради тебе
морали би исправљати грешке у тијелу
пролазе свечаности преко тијела прелазе поворке.

СЈЕНКА МАСЛИНЕ

Шапуће јесен
љубавне сонете
прије заласка
Сунца

твој осмијех к'о дукат
разносе мушки листови
на све стране свијета
са прстеном на палцу

сјенка маслине
на води заспала
док ти љубиш
моје напуштене руке

као у неком котлу
као први и једини пут
трне ти поглед
у прашини

питала си ме
да ли се у сну стари
јер, ти се роди прије Сунца
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са златном алком у уву

твоја љепота
је болест
што златним сатом
мјери вријеме.

Милошевић (Васиља) Радослав (1944) Брестице код Билеће.
Доктор је математичких наука. Пише и објављује поезију од ране 
младости. Заступљен је у више антологија и зборника. Објављује и у 
многим часописима. Учествовао је на Међународним сусретима писаца 
у Београду, а поезија му је превођена на више језика. Члан је Удружења 
књижевника Српске, Србије и Црне Горе.
Објавио је самосталне збирке поезије: Над понором (1973), Украдено 
сунце (1976), La spreranza del vento (1983), Клетва наде (1985), Дио нашег 
лица - хаику (1989), Близина црне рупе (1990), Зелени Десило (1993), Небо 
зове (1996), Над безданом (1998), Нада вјетра (2005), Капије љубави 
(2012), Прије великог дана (2015), Сунце ноћи (2019), Запретане ватре 
(2019).
 Објавио је шест књига о Јовану Дучићу: Земаљско и небеско 
Јована А. Дучића (2001), Епска рапсодија о Јовану Дучићу (2002), Дучићев 
пут (2003), Требињска химера (2005), Карикатуре Јована Дучића (2010), 
Дучићев вијенац (2019).
 Добио је пјесничку награду Аврамов штап (2008) за лирско епски 
спјев у разбијеном   десетерцу „Зелени Десило“ од Удружења књижевника 
Српске - Подружница  Требиње и Друштва српских писаца Црне Горе.
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Ђорђе Дабарчић 

ШУМ ЛИВАДЕ

           Шта треба сиједој коси
                                     кад кораци посустану
           и на руб хаљина  њених
                                     падне прашина
           из  котарице;
           у  сутон се напуштеном улицом
                                     краде  магла,
           вјетар отвара брезина  њедра
                                     на пропланку
           и разгони свице.

           Шта треба срцу без наде,
                                     пуном  модрица,
           кад шум некошених ливада
                                    залута у загрљаје,
           у пролазу;
           прољеће је неспокојно
                                    у кратком шапутању,
           псовком се не  зауставља
                                    вечерње  руменило
           ни на образу.
 

ПОХОД   ЗА ...

           Ноћас ће он кренити у походе
                                         за спас снова,
           за преспавана годишта
                                         што на образу пламте;
           за просута сванућа
                                         на пастирском пландишту,
           за гласове што су стизали
                                         да зов  запамте.
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           Ноћас ће возом без путника
                                       преко сарај – горе,
           са полупразном надом
                                      испод трепавица;
           опроштаји су оставили 
                                      даљинама немирне дуге
           и подијелили са чергарима
                                       пар кучина и трица.

           Кренуће и босоноги вјетрови,
                                      да је умију јутром,
           кад се на молитвеној руци
                                      бол пробуди надом;
           ех, јесени моја,
                                      како слијепо подрхтаваш
           у стиску Златокосе
                                      кад се дозива крадом.

ПОКАЈАЊЕ

           Шта ме је спријечило да
                                          нове мјесечеве мијене
           крадом саберем у
                                          Плетисанкино  крило;
           да на излизаном тротоару
                                          познам покајање
           и у предграђу срца
                                          оставим нечије руменило.

           Шта ме је спријечило
                                         да јесен урамим надом
           и бадемовим цвијетом
                                          понизно уресим стазу;
           да се скрати чин
                                           љубавног кошмара
           и остави врели пољубац
                                           на хладном  образу.
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           Шта ме је спријечило
                                          да заувијек закасним
           на прстеновање среће
                                          и траг божанског;
           драге руке ми машу
                                           из  пристаништа,
           и краду модру јесен
                                          од јесеновања  лањског.

           Шта ме је спријечило да
                                          незнано учиним знаним,
           и разбијени белутак
                                           ставим у шкољку;
           да маскенбал понесем
                                           у Чаплиновом оку
           и привијем вјетровито 
                                            јутро на бољку.

Ђорђе Дабарчић (1950) Кифино Село. Објавио је седам збирки пјесама: 
Вријеме пјесника, Вријеме сјећања, Вријеме јесеновања Господарица раја,  
Полазак за плетисанком, Мрвице лијепих ријечи, Путеви сна; објавио је 
и роман Крст на стамболској калдрми. Приредио је 2 збирке поезије 
Шапати душе и   С друге стране огледала. Пјесме су му заступљене у 
анталогијама поезије.
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Олига Цице

ОНА

Када ме брстиш зјенама
Када те плавим у венама
Када ти клатно заигра
Ја бивам само предигра
За жену из твог прољећа.

И знам
Кад зовеш ме
                        Она долази
Кад љубиш ме
                         Опет долази
Ја одем но
                         Она не одлази.

Та жена из твог прољећа
Застире моје прозоре
Не прозоре, моје обзоре.

И знам
Да прве звијезде не умиру
Само путеве своје утиру
Као та жена
                          Из твог прољећа.

ВИ КОЈИ СТЕ МОГЛИ ДА МЕ ВОЛИТЕ

Сви који сте могли да ме волите
А нисте ме срели
Или ме нисте препознали
Нећете знати како изгледа
Мала орахова барка
У коју стану све шаре неба
И сва љупкост споменка.
Нећете знати да миришу и самотна јутра
Кад свићу на црвеном пијеску
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Ни како шапућу усне локвања.

Можда сте ме видјели као 
Сасвим обичну биљку
Нисте могли да знате како се буде свици
У мртвом сутону
Нити сте могли да чујете пјесму
У којој стасају снови.

И ви
Који сте прошли поред мојих невидљивих руку
Тражећи замишљени цртеж у даљини
Нећете знати радост нађене слике
Са најљепшим сребром брезе
И сненом бојом тишине.
И застаћете уморни поред бајне руже
Да мирише и вида све тужне талоге ваше
И све чежње чекања.
Она ће се сасвим гордо зањихати
И видјећете да има бодље.

Ви који сте прошли поред једне лијепе приче
Нећете више знати
Куда се иде.

ДЈЕЦА У РАТУ

Неко је њихове играчке 
                                                 разбацао
Дрвеном коњу поломио ноге
Неко је изрезао луткама 
                                                    очи
И пустио мрак да шишти из јама
                                                                  неко из тама.
Нешто је засуло њихове ливаде
                                                                  отровном кишом
Земљу натапа крв латица црвених
Љубав прашника и тучкова је стала
                                                                       и нема бала.
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Неки су вјетрови полупали њихове прозоре
И дувају под шарене покриваче
                                                                      а мале спаваче
Гурају дубље у мајчина гнијезда
Голуждраве главе ту да скривају
                                                                  још мало да снивају.
Неко им угасио лагане звуке валцера
Убио Цицибане, бијеле раде и доброг вука
Звучнике грамофона им реквијем поплавио
                                                                               неко их удавио.
У језера зелених очију
                                                 трун им неко убацио
Па се муљ пробудио из дубина
                                                             појео сјај рубина
И бљесак крљушти златних рибица.
Неко им убио звона бисерног смијеха
                                                                         господар гријеха.
Неко им украо све
                                       и њих саме
Појео колаче с њихове трпезе
Сав сок црвени и жути попио
                                                        али се није љубављу опио.

Олгица Цице (1952) Приједор, професорка књижевности и матерњег 
језика. Живи и ради у Требињу.
 Олгица Цице подједнако успјешно пише и поезију и прозу, за дјецу и 
за одрасле. За дјецу је објавила збирку поезије: Представљам се, ја сам 
краљ и Матуранти, те књигу бајки Бакине приче. За одрасле објавила 
је сљедећа дјела: поетску збирку Ријека је старија од нас, затим романе 
Мирис човјека, Боје и барут, Ернестина прича, Обала, те збирку кратких 
прича Низводно од бајке. Дјела су јој заступљена у антологијама поезије 
за дјецу и одрасле и превођена на енглески језик. Олгица Цице је 
дугогодишњи члан УКС и УКРС.
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Новица Телебак

ХЕРЦЕГОВИНА

О, пламена господарице, бића мог
прими ме у оскудна њедра
нек се нађем.
Теби је свеједно,
а мени то све значи.

Преслажемо већ изговорено у камена гумна,
цјеливамо светилишта,
стопе пророка и красноћу језика;
земљо изворишта и румене крви
ту гдје прво проклија нада.

Господ је застао изнад Херцеговине,
Он је свјетлост па је око небо,
ко зна зашто планине и земљу не заврши
или можда јесте;  створи Херцеговца.

Пусти огње чиме владаш, 
не пријети
када видиш неимаштину, 
не празнуј
још нам камени праг самилосну снагу даје.

Пустопољем пламен себе стиже,
брдо брду приговара,
јама безданица вришти,
а ријека понорница гргоља.
Је ли ово тужбалица или судилиште.

Херцеговино, ниси вéле да те понесемо
више вас је тамо већ овамо,
прозукла мисао са почивала каже:
скидај капу када неко умире.

Чим сване, свитац нестане
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неко дијете у свијет оде
а светац се јави.

Однесоше  камено јутро,
сањиво једро и стас
ријеч што по бриду иде
сродност што са тисе стиже.
Дијете, одломи камен, направи срце
бићеш једнако прав и бескрајно чврст.

Новотарије по огњишту пале,
од млијека до бијелог праха,
од коца до виртуелног свијета
полузвјерски инстинкт у дом стиже,
све у стилу свијета.
Изобиље је праоснова грешне природе,
празна слобода је ропство,
а свјетлост знак посланства.
Вратићете се у Херцеговину,
ако је буде.

Када се народ покрене
мрави узавру,
а вода полуди,
то се удес спрема.
Путу нико не треба.

Херцеговино,
ледино посна, а нигдје ћупа,
пусти сваког да мијења самоћу.
Туђина је себи име дала,
сви трȳне, а опробан зна.

Загноји се глина од угриза љубави,
Витешко огледало кошмар рађа.
Ево и гусала;
ако је ово српство
боље да их никад са клина
скидали нисмо.
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Не служи, 
не ружи Херцеговце,
ништа не носе,
а сви су претоварени.

Херцеговино, 
освјештана грудо,
камен пода се, 
нада се, 
под главу
и камен преко главе.
Скапај тражећи дамар изворишта
или још једну кишу чекајући.
Знам да ми ова не пије воде,
aли,  жедна је.

Земљо богодатих, њедро светих,
умна стопо небеског свијета,
Окамењени праживот кроз нас тече,
а нови пламен духа чека. 

Гдје је она родна груда њежности,
што нас је развила и под срце завила.
Гдје су оне спуштене руке
што и сад у сну машу.
Oстављеним, xоће ли ко имати очи заклопити 
или ће нас тако на оном свијету  дочекати.
 

МОСТАРСКА САБОРНА ЦРКВА

Све је наше у теби
а ти у нама.
Кад прође, 
то што треба да дође,
ти ћеш стати
а ми заплакати.

Чекало се тако да 
туробан и предуг зулум оде,
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ОНА да нам свикне
и небо дотакне.
Ти златна воштанице,
Балканска љепотице,
што си око оку очевидац,
обрадоваћемо те рађањем.
Наднесена над Мостаром,
стражарице љубави,
ојачај дамар сваке живуљке
јер живот јеси.

Ни тајне, 
ни тог вијека 
више нема.

Под стрехом времена 
завапили су просвјетљени,
даровани, пробуђени
и непресушну кап окусили.

Два пута си окаменована
вјерним и вриједним рукама 
и маловјерним језиком.
И горјела, недогорјела
и рушена, недорушена.
Боље је сто пута горјети
већ једном угаснути.
Лудост, густа и наквасала,
не да јој се остарити.

Све је наше у теби,
а ти у нама.
Кад прође, 
то што треба да дође,
ти ћеш стати
а ми заплакати.

Дођу дани
када прљава вода стане,
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поље поплави
а цвијеће се усправи и замирише.
Опет крпимо слободу
а загрћемо ријечи што лако горе.

Ево те растеш сакрална матице,
вежу те за небо
а твоја дјеца
тапкају и гаркају по свијету
али према ТЕБИ се моле.

Је ли ово сновиђење?
Видим ли ореол живих?
Чујем ли звона радости?
Отварају ли се Царске двери?
Све трепери и Васкрсава.
Што год ли је,
хвала ти БОЖЕ ВЈЕЧНИ.

Телебак Новица – Тени (1957) Зеленика - Бијело Поље код Мостара. 
До почетка рата је живио у Бијелом Пољу, а радио у Мостару и објавио 
четири књиге поезије. 
Учесник је више књижевних манифестација: Шантићеви сусрети, 
Сарајевски дани, Међународни сусрету писаца Београд, Бранково коло, 
Мокрањчеви дани, Струшке вечери, Дарувар, Задар, Истра, Цетиње...
На невесињско-мостарком ратишту је тешко рањен и провео је непуне 
четири године по болницама у Београду и Аранђеловцу.
Аутор је књига: „Туга се боји ријечи“ (1979), „Вилин кланац“, „И јасике...“, 
„Исповијест ситне чељади“, „Каменица“, „Пожар ума“, „Свијећа за 
Патријарха Павла“, „Сапето небо“, „Е, моја Херцеговино“. Аутор је и 
приређивач књиге о Алекси Шантићу „О боре стари“. А књига, око 600 
страна, припремљена је за штампу под називом „Страдање мостарских 
Срба у двадесетом вијеку“ (Београд-Бањалука). 
Заступљен је у бројним антологијама и заједничким књигама. Књиге 
су му превођене на руски и румунски, поезија на француски, њемачки, 
енглески, италијаски и ромски.
Члан је Удружења књижевника Републике Српске, Србије и друштва 
писаца Русије.
Уредник је издавачке дјелатности у Књижевној заједници „Јован Дучић“ 
и предсједник је СПКД „Просвјета“ у Требињу. Запослен је у Народној 
библиотеци гдје је организовао око 350 књижевних вечери, 70 изложби 
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слика, а као уредник издавачке дјелатности „Јован Дучић” објавио је 82 
књиге.
Живи и ради у Требињу.
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Доброслав Ћук

АКО СЕ ВРАТИМ

Ако се вратим питајте ме тада
и како је било и шта ће још бити
како остану само страх и нада
када се борите за живот властити

питајте ме гдје је у сјећању 
некадашња младост стари добри дани
када сам поносан с непуних деветнаест
к'о у некој бајци писао Звездани

како сам мислио да само најбољи
могу градит´ свијет срећнији и нови
и да се радом знањем и поштењем
у љубави Божјој остварују снови

како сам одважно са брода што тоне
кад се сви слабићи склањају и бјеже
поручио да је једино морално
бити са својима када је најтеже

и питајте ме шта је даље било
гдје су патриоти и ко скупља мрве
гдје су часни борци шта се догодило
да посљедњи опет потискују прве

шта раде трговци ко су издајници
ко се недостојно туђим перјем кити
ако се вратим питајте ме тада
и како је било и шта ће још бити!

БРАНИОЦИ

Земљо моја ко ће да те брани
ко ће опет за те живот дати 
кад навале знани и незнани
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туђе војске хуље и мигранти

ко ће рећи доста лоповима
чија крађа и похлепа уби
на бранику све нас мање има
остали су стари и крезуби

одлазе ти учени и млади
пуни своје муке и невоље
ојађени овим што се ради
и безнађем да ће бити боље

свједоци смо како годинама 
све некако иде наопачке
и таоци лажним истинама
постајемо жртве и играчке

понижени и разочарани
не помишља нико да се врати
земљо моја ко ће да те брани
ко ће опет за те живот дати?

Доброслав Ћук (1951) Требиње. 
Прве пјесме написао је у својој шеснаестој години, а као члан Клуба 
младих писаца „Свитања“ из Требиња био је један од најмлађих учесника 
Поетског маратона 1969. године у Сарајеву. Наступао је на бројним 
пјесничким сусретима у земљи и иностранству и објављивао пјесме у 
многим листовима и часописима. Објавио је збирку пјесама Град без 
душе и друге пјесме. Пјесме су му заступљене у антологији Херцеговачки 
вијенац, награђиване на конкурсима и објављиване у многим листовима 
и часописима. Наступао је на бројним пјесничким сусретима у земљи и 
иностранству. Члан је Удружења књижевника Републике Српске.
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Марина Попадић

ЋУТЊА РИЈЕКЕ ВОЛТУРНО

Чврста као камен крварим. Чиста као сјена
у теби проговарам:
„Отишли су сви,
Ти немој отићи.“ Оживјет ћу стих,

Завољет ћу смисао понављања!
Довешћу те пред икону
Да из мог погледа молиш Тишину
 Да Небо и Требишњица
Преузму наше вријеме.
А ми да останемо
 Непомични у нашем сусрету Без плача
Без дрхтаја
Без ријечи.
Да видимо само једно - мисао утеклу судбини!

РАЂАЊЕ ВРЕМЕНА

Док су мржња и страх
у гасној комори столовали и док је људска крв
на цијелој земљи
у црно цвијеће васкрсавала рођена
 је и надживјела идеју о смртности
Поема краја
Убијена је
Марина Цветајева
док живи као слобода мисли
 при сваком изласку сунца
 док двије сјенке плешу
у бијелој ноћи над Невом
 да ли је љубав могућа
у овом времену
у ком је људски ум
 највећи непријатељ човјеку 
љубав Цветајеве је



211

у залеђеној Неви
још непрепозната
и бљешти као мост
ка другим временима
 изнад беживотних тијела
 славенског народа
и занијемила је
по први пут
надмоћ мушкарца
испред жениног лика
и Нева усамљена
моли се за љубав
између жене и човјека
у ноћима бијелим
Санкт Петербург–а

који је надживио зло људског ума.

Марина Попадић (1982) Дубровник, пјесникиња, пијанисткиња и 
професорка клавира. Студирала је музику у Београду, Сарајеву и у 
Италији. Активна је као пјесникиња, преводилац, а и уредница је књига. 
Објавила је збирке пјесама „Није важно“ (2000), „Негдје између“ (2001), 
„Гола сјенка“ (2005), „Ко зна када и гдје“ (2006), „Ћутња ријеке Волтурно“ 
(2016), „Рођење времена“ (2017) и „Олтре ил темпо“ (2019).
Њене пјесме су објављене у Антологији њемачког пјесништва и прозе. 
Пише пјесме на српском, италијанском и њемачком језику. Живи и ради 
у Њемачкој.
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Наташа Станић

МОЛИТВА У МАГЛИ

Благослови, Господе, бол.
Језив крик и траг крви
У белини снега...
Још једном д- мол
Да ме смрви
И више нема ничега.
Тишина је једини лек
Мелем који привијам на рану.
Људских неправди било је увек.
Господе, жртвама дај снаге да устану...

СВЕТИЊА

Превише је крви
Њене најбоље деце
Натопило ову земљу.
И зато у њој све врви
И рађа ратнике, песнике и свеце...
Шта је тренутак, који векове сажима,
У капи крви ратника
И сузи детета
Живот се губи да част се има -
Једна је вечна одлука
Тешка, али света!

БЕЗ ПРЕДАЈЕ

Нема даљине, нити пораза,
Ако смо близу у срцима –
То је победа!
Немој рећи да нема излаза...
Треба га тражити. 
Увек га има.
Пронађе га онај који се не преда
И који се никад неће предати!
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Наташа Станић (1971) Требиње. 
Пише поезију и прозу. Објавила књиге: Лирика лавиринта, Сонатини 
снови, Улица сунчана и Крешендо кише. Заступљена у многобројним 
зборницима у земљи и иностранству. Превођена на стране језике. Члан 
је Удружења књижевника Републике Српске и Удружења слободних 
уметника Аустралије.
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Небојша Рудан

ПРИЧА  U.S.A. ИСУСА

На превару
Скидоше ме са Распела
Чавле из руку и ногу
Повадише

Након интервенције пластичног хирурга
Све је било као пре коца
Нахранише ме и напојише
BIG MACK и COCA COLA-e велика боца

Једино са опроштајем у мојим очима
Не знадоше шта ни како

Рекоше ми да бих требао осавременити
Своје схватање религије
Овако скврчен, јадан и несрећан
Да сам симбол понижења, а не америчког сна

Keep smiling, буди cool
И добићеш армију следбеника
Бизнис има да процвета
Та, јесмо ли или нисмо господари света?
Потребно је само да крст окренеш наопако
И имаћеш мач
Насловнице ће бити испуњене њиме
Све остало завршићемо ми, у твоје име

Видевши да је враг однео шалу
Затражих три дана да размотим понуду
То је разуман рок у пословном свету, рекоше
Заклопише актен-ташне, и одоше

Брже-боље сакупих разбацане чавле
И вратих их некако, сваки на место своје
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Како сам се попео назад, на Распело, 
Ни сам више не знам

Али кад су се тачно 72 часа после
Нашли испред напуштеног коца
Ја сам их већ гледао одозго
Седећи са десне стране свога Оца

ИСТОРИЈА

У тој дворани са хиљаду дуплих огледала
У тој казнионици, и самој кажњеној вечитим животом
Слика је увек иста:

Распети Лик, чврсто пободен као упитник
Векове мрви, на граничнику две ере
У хладу крста, након обилне порције крви
Понције W. Пилат руке пере

Нерон ревносно спаљује трулеж груде родне
Раскужење Рима -- нимало лак задатак
А и убити треба члана породице свако поподне
Уметност је дуга, а живот кратак

Ни средњи век не доноси ново ништа
Средњи к'о средњи, медиокритет прави
Уредно су попуњена стратишта
Маса спаљује јеретика, већ сутра га као свеца слави

А онда је разум почео да влада
Неко разуман изумео је гиљотину
Од сада глава егзактно, под правим углом пада
Доста се пекла на ломачи, у том бестијалном чину

Да, одиста варварском, скотолошком чину
Забава јефтина, а улазница скупа
Народ не може да има ни уздигнуту бину
Па да за своје паре, на миру, ухвати час кад се глава растави од 
трупа
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Наполеону у Паризу језиво монотоно беше
Монмартр, Лувр, и све те кучине и трице
Милиони к'о муве у руској степи помреше
Цара свога досаде да реше, летеше хрпимице

Двадесети тек атомски је век
Зар је требало да прође толико времена
Па да се напокон пронађе лек
За крај историје и њеног злог семена

Да, лек је ту, али како јој га гурнути у уста
И треће хиљадугође дође, чак по реду вожње тачно
Река историје и даље тече, као крв густа
У своје ушће, још увек -- нажалост -- бесконачно

Небојша Рудан (1964) Љубиње. 
Објавио је три збирке поезије: ''Кад ласте прољеће траже'', ''Вечна је само 
пролазност'', ''Раздужбина'', а већи дио његовог књижевног опуса чине 
прозна остварења, романи
''Чамотњак'', ''Хладне очи сунчеве'', ''Дарови лудила'', ''Самокољ'', 
''Ђенералов
трнов венац'', ''Човјек који је плео смрт'', те збирка приповједака ''Quo 
vadis,
Београде?''. По занимању је дипл. правник - адвокат. Живи и ради у 
Требињу.
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Нинковић Б.  Никола

ПРАЗНИЧКО ЈУТРО

Јутром и градом
Заставе сјећања.
Није крв са камена
обрисана
Још понека мајка чека
И ова наша тврда камења
имају празничко јутро у очима.
Стопио бих све топове
и подавио их
плуговима
Душом ће бити јака армија.
Будућност зове    

ЉУБАВ

То није крај у свитању зоре
дрхтавим тијелом родила си пјесму
зову нас ливаде и море
уморни потражисмо чесму.
    

ЖЕНИ У НОЋ ОБУЧЕНОЈ

Зарастао у пустињу залеђене кише
постајем крик птичијег гнијезда
и пролазећи кроз град (не сјећам се више?)
Сјећам се само силуете жене
У коси носаше млада предвечерја.
    
    
Нинковић (Бошков) Никола (1944) Нецвијеће код Требиња, пјесник.
Радио је у Индустрији алата у Требињу. Освојио је прву награду 1984. 
године у Косовској Митровици као представник БиХ. Дугогодишњи је 
предсједник Клуба „Свитање“ и учесник Дучићевих вечери поезије. 
Објављивао је у многим часописима. Сада живи у Требињу. Објављене 
збирке пјесама: Тишина силуета (пјесме, 1971), Балет над сјећањем 
(пјесме – збирка у припреми). 
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Стојан Јанковић

КАД КАЖЕМ ХЕРЦЕГОВИНА

Кад кажем Херцеговина
Не мислим само на људе
Градове и села свуда расута
Не видим само позната лица
Из кварта, са тргова и улица
Не чујем само појање и пjесму
Не осjетим само мирисе ријека
Извора планинских и шумских
Не зажмурим на своје већ на
Многа ока која памтим
Не пожелим наздравље само
Ближњима, побједницима и себи
Не ишчекујем само нове заблуде
Већ и нове радости и наде
Не причам само о великанима
Прошлости, него и херојима правде
Не псујем никада Бога Вишњега
И не плачем сам кад душа заболи
И светац сузе тешке измоли
Не бринем само властито сутра
Већ и људи које волим по навици
Кад кажем Херцеговина
Напусте ме зачас сви каприци
Пуног срца тад се тихо помолим
И опростим свима па и себи
Кад кажем Херцеговина
Могу све, и што могао не бих.

Стојан Јанковић (1992) Требиње. 
Поетске и прозне текстове објављивао је у разним књижевним листовима 
и часописима, а више њих је награђено на литерарним конкурсима у 
Републици Српској, Србији и региону. До сада је објавио двије књиге: 
збирку рефлексивне поезије „Дрворед снова“ (2011) и збирку лирске 
прозе „Слапови ријечи“ (2012). Члан је Удружења књижевника Републике 
Српске и Удружења књижевника Србије. Дописни је члан часописа 
,,Књижевне вертикале” у издању Друштва књижевника Београда.
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Божидар Т. Вучуревић
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НА КРВАВОЈ ПЕТРОВАЧКОЈ ЦЕСТИ

Што крваве свићу зоре
напаћеном српском роду,
што се витла мач крвави
изнад глава мом народу?
Ко допусти над Крајином
страшне ране и крваве,
ко Србији страх зададе
па не смије подићʼ главе?
Ко на цести петровачкој
не хтје видјетʼ српске муке,
ко јуначкој Црној Гори
наопако свеза руке?
Па сад своју историју
кроз зрцало криво прате,
зашто гусле не потуре
а оружје не прихвате?
Плаше ли се прадједова
што јуначки изгинуше
шта ће бити на тај свијет
када им се сретну душе?
Како ће се „мировњаци“
што уступке тужне чине,
срест' с јуначким ђедовима
с Вучјег Дола и Фундине?
Кој' „мировњак“ црногорски
и представник 'новог кова'
смије стати на тај свијет
испред Марка Миљанова.
Ко ће Пеку Павловићу
испричати те бесједе,
да ни један Црногорац
у Требиње доћ' не смједе?
Да се лати џефердара
и помогне српском роду,
као што је некад Пеко
у јуначком свом походу.
А ако се ко понио
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као што су некад преци,
остануће тужна прича
да су само изузеци.
Сам се Његош испрсио
у Требиње под Платане,
са народом јуначкијем
и без страха и без мане.
На њему је девет рана
девет рана и биљега,
али само једна рана
непреболно боли њега:
Црна Гора сагла главу
колијевка од јунака,
а тресе се Невесиње
град Требиње и Превлака.
Шта Србији, мајци бјеше
ко јој здраву памет узе,
да на цести петровачкој
брашном крије крв и сузе?
Милостиња јесте људска
ма за срце ипак штипа,
а брашном се крв невина
на цестама не посипа.
Питао би славни Мишић,
ђе пропаде сила њена,
па невољно и понизно
сваком клечи на кољена.
И у Другом свјетском рату
ту су многи Срби пали,
на цести су петровачкој
Броз и Анте убијали.
Опет након по вијека
злочини се понављају,
на овоме истом мјесту
Броз и Анте убијају.
У најтежи час по Србе
кад се броје судњи дани,
од читавог српског рода
девет посто српство брани.
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Потурице свом барјаку,
а Хрвати шаховници,
само Срби дијеле се
по Брозовој политици.

Република Српска сама
храбро брани српско име,
ови горди витезови
неће клонутʼ ни пред киме.
Нема силе у свијету
пред којом ће сагнутʼ главу,
сачуваће достојанство,
српску славу и државу.
Изникнуће споменици
најславнијој српској гарди,
ал' и они други тужни – 
срамној рампи и блокади.
У рову су часни Срби
што крваве битке бију,
бране српску Републику,
Црну Гору и Србију.

Божидар Т. Вучуревић (1936) Зупци, Требиње. 
Пјесник и књижевник, до сада објавио шеснаест књига писаних у прози 
и поезији, а од деведесетих година политички првак Српске Херцеговине. 
Приложене пјесме су из збирке „Од Васкрса до Преображења“. 
Објављена дјела: Пјесме мира, борбе и слободе (епске и лирске пјесме, 
1988), Од Косова до Косова (епске и лирске пјесме, 1993), Из душе бисери 
(1997), Од Косова до Васкрса (епске и лирске пјесме, 1995), Од Васкрса 
до Преображења (лирске пјесме, 1996), Од Васкрса до Преображења 
(1998), Овако је било (2003), Овако је било/ово смо ми (приказ ратних 
догађаја, Требиње, 2006), Трећи свјетски рат давно је почео (проза, 
2012), Успомене и посрнућа/у пјесми и бесједи (пјесме, проза, 2012), 
Свједок истине ( 2013), Херцеговина кроз вијекове (2019).
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Миодраг Хрњез - Љумо

БОГОМАТИ

Богомајко мила,
Што нам Христа роди,
Подари нам вјеру
Да нас љубав води.

Испуни нас надом, 
Радошћу смирења,
Ојачај нас радом,
На путу спасења.

Напоји све жедне,
А гладне нахрани,
Посрнуле дижи,
Немоћне одбрани.

Закрили нас, Мати,
Молитвом с висина,
Да живимо живот
Достојан Твог Сина.

Васионом среће
Умножи све благо,
Љубав нас покреће,
То је Христу драго.

Помози нам свима,
Света Богомати,
Молитву ћу срцем
Вјечно Ти појати.



224

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Републико Српска,                                                    
Отаџбино моја,                                                        
Домовино правде,                                                          
Знања и хероја.                                                                  
Најљепша си башта                                        
Земаљскога шара,                                                              
Тебе вјера брани,                                                            
Српску љубав ствара.                                                       
Да нам вјечно живиш,                                                
Тебе младост гради,                                                       
Свуд по Српској ничу                                              
Нови рукосади.                                                                    
Живи, живи Српска,                                                 
Отаџбино моја,                                                           
Домовино правде,                                                      
Знања и хероја.

Миодраг Хрњез Љумо (1962) Врањска, Општина Билећа. 
Основну и средњу школу завршио је у Билећи, а у Мостару студирао 
машинство. До сада је објавио више од десет књига поезије, хаику 
поезије, пјесама за дјецу, приповиједака... На сцену, као режисер и 
сценариста, поставио је 18 позоришних представа за дјецу и одрасле. 
Бави се и глумом. Имао је самосталне и колективне изложбе умјетничких 
радова (дуборез, уља на платну, умјетничка фотографија). Оснивач је 
и предсједник Завичајног клуба Освит Билећа. Покретач је и главни и 
одговорни уредник новина Освит. Један је од оснивача друштва Добра 
воља Београд. Био је члан редакције и новинар часописа Добра воља. 
Радови су му заступљени у многим књижевним новинама, зборницима, 
часописима, антологији... Члан Удружења књижевника Републике Српске 
од 1997. година и Удружења књижевника Србије.
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Велибор Шиповац

АНЂЕО

Ноћас сам сањао свог анђела
бљештавог лица, необичне боје,
чија је коса падала преко чела
по очима које су гледале у моје.

Aнђео ми погледом створи крила
и полетјех са њим у небо, високо,
иако нам свјетлост лица прекрила
видио сам како анђелу сија око.

Кроз вријеме и простор сам летио
и био одважан, срећан и поносан,
у лету сам могао све шта сам хтио
јер он је био необичан и чудесан.

Вјерујем да ћу опет исти сан снити
и поново летјети по истом трагу,
јер желим са мојим анђелом бити,
он је дио мене и он ми даје снагу!

Велибор (Радмило) Шиповац (1976) Коњиц. 
До сада је објавио пет збирке поезије: Стихови моје младости, Твоје 
име, Сјај у оку анђела, Задужбина, Између камена и неба; два романа: 
На граници, Седам крстова; збирку прича Трагови; четири монографије 
и један зборник радова. Поезија му је преведена на руски језик. Члан 
је Удружења књижевника Републике Српске и Удружења књижевника 
Србије. 
Живи и ради у Требињу.
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Веселин Гатало

БОГАТАШЕВА ПЈЕСМА

Господине гробару
Даћу вам много новаца
Колико никад ни сањали нисте
Ако ми дате мјесто
Далеко од других гробова
Испод неког дрвета
Да ме може коријењем миловати
И пустите дјецу на мој гроб
Нека се дању играју а ноћу љубе
Јер ја ни за једно ни за друго
Времена имао нисам...

ЗАШТО

Не знам кад
Ни ко
Ни гдје
Ни колико мој
Гадно је згријешио
Убио?
Слагао?
Прећутао?
Јер, бол није ниоткуд...

Само се надам да неко није
Некад 
Једном
Било кад
Одбио отворити врата прогоњеном

БЕЗ ЊЕ

Без ње
Тежак и сувишан
Као број телефона мртвог пријатеља



227

Веселин Гатало (1967) Мостар. Пише комедије и драме, рецензије, 
уредио више књига. Објавио је до сада шест романа, пет збирки поезије, 
три збирке прича, двије драме, монодраме. Пише за портале и часописе 
у земљи и иностранству. Говори француски, шпански и енглески језик.
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Здравка Бабић

МЈЕСЕЦ ЈЕ ВАЈАО ЖЕНУ

Не призна Требишњица
да је чежња слама,
док наше сјенке
под платанима
љубав воде.
Не призна Леотар
вјетру... витраж звука
кад само проћарлија
и... оде.
Не дају моје зјенице
пламену твога погледа
да пали у њима
звијезде шуњалице,
кад не знаш
да лажеш... слађе од меда
и сунцем
да ми милујеш лице.
Не вјерује пјесма
ријечи,
док се јецај у њој
не претвори у пјену.
Умјесто тебе,
под Леотаром,
мјесец је вајао жену.
Њежно...
Њежније...
Најњежније...
Гасио нашу жеђ.

Здравка Бабић, Билећа. 
Испуњена љубављу. Мајка троје дјеце. Поезијом представља себе, 
изражава своју љубав коју поклања и прима кроз осмијех, своје врлине и 
своје мане.  Добитник многобројних домаћих и међународних признања 
за поезију. Објављује у ексклузивним часописима Српска вила и Нова 
зора на друштвеним мрежама и интернет порталима. Поезија јој је 
преведена на више језика и објављена у страним часописима. Члан 
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Удружења књижевника Републике Српске.  Предсједница свјетске уније 
пјесника у Сенату свјетске уније пјесника у Италији.
 Збирк поезије: Разгледнице из Билеће, Мјесец је вајао жену, Он ме воли 
ћирилицом, Од Праискона. 
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Биљана Вукајловић Ристић

ВОЛИШ МИ СЕ

Не могу побећи од себе у теби, а бежи ми се.
Не могу ишчупати тебе из себе, а кидаш ми се.

Не могу ти рећи ни стани ни иди,  јер, хоћеш ми се. 
Не могу ти ништа, ти летиш, спаваш, сањаш у мени, јер, волиш ми 
се.

Одавно већ, и јесмо и нисмо јер мора ми се.
Одавно већ и желим и не смем јер, може ми се.

И одавно већ и дођи и немој јер игра, игра ми се.
И одавно већ  заједно, ми смо а нисмо јер, волиш, волиш ми се.

И давно можда, окусих усне крајичком даха јер, пио си ме.
И давно можда у сени лампе, магли зоре, греј`о си ме. 

И можда и сада као обалу талас немирног мора дозиваш ме.
И зашто, зашто се деси сусрет у ноћи 
да волиш  и сада, волиш ми се.

Биљана  Вукајловић Ристић (1967) Невесиње, сликарка, пјесникиња и 
ауторка кратких прича. Живи и ствара у Новом  Саду. Чланица је  Удружења 
књижевника Републике Српске, Удружења књижевника Србије,  оснивач  
и чланица  Удружења “Културни круг Невесиње - Нови Сад”, чланица 
Удружења књижевника и умјетника Зенит из Подгорице.   
Објавила је двије збирке поезије: Огледало од капи и Сенке и снови. 
Поезија јој је заступљена у зборницима и антологијама и превођена на 
бугарски језик. Приче објављује у Вечерњим новостима. У припреми су 
двије  збирке кратких прича  Исидорине наранџасте враголије и збирка 
прича Збирка малих чуда, као и двије збирке поезије Зенит небеског 
вретена и Челик и прах.
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Јован Братић

КАМЕНИ ВОЈНИЦИ

Изнад њих је сунце зауздано вјетром,
а под њима земља предака и славе,
вртаче су овдје узоране метком,
а сјеме слободе поникло из траве.

Са каменом оштрим стопљена тијела,
душе им се благе, спустиле на фреске,
и молитвом што се у страдању плела,
дочекују Христа, анђеле небеске.

На лицу им сјаје сузе родне груде,
а у срцу титра пламен отаџбине,
њихове ће сјенке да потомке буде,
и чувају свјетлост од мрака и тмине.

Као вјечне страже, лица ведра, чиста,
постројени, тихо, испраћају дане,
камени војници, са знамењем Христа,
дједовину своју од олуја бране.

И свуда су они, куда поглед сеже,
тамо гдје но сунце сипа боје жарке,
за камен их овај колијевка веже,
грле их ко браћу поскоци и шарке.

А ноћу сред хладне тишине и таме,
причају са њима вукови и срне,
ране су им болне, безданице јаме,
мученика крици и мараме црне.

Храмови и цркве, бисери им сјајни,
а драгуљи, древне, Херцегове куле,
молитва и тамјан чувари су тајни,
из пепела како будити уснуле.
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Пролазниче стани! Мирно се поклони!
Ту гдје Светог Саве назиру се стазе,
камених војника прими рапорт болни,
крвницима не дај, да ти земљу газе!

Јован Братић (1974) Подграђе, Невесиње. До сада је објавио три збирке 
пјесама: Олујна лета (2001),  Крик шапата (2005), Од побуне до покора 
(2008). Пјесме су му објављиване у више часописа и књига а заступљен 
је и у антологији савремене српске лирике у источној Херцеговини 
Херцеговачки вијенац (2014).  Више пута награђиван у области поезије.  
 Аутор је неколико самосталних стрип албума са историјским 
темама: Невесињска пушка (2008), Битка на Вучјем долу (2008), Вожд 
Карађорђе (2010), Краљевић Марко (2012),  друго обједињено издање 
стрипа Невесињска пушка (2013) и најновије остварење из ове области 
„Понори зла“ (2017).
Члан је Удружења књижевника Републике Српске,  Удружења стрип 
аутора и обожавалаца стрипа Републике Српске“ Девета димензија“ као 
и члан Удружења стрипских уметника Србије и редован сарадник стрип 
магазина Parabellum. У склопу овога магазина објавио је краће стрип 
приче: Фатаморгана, Малиша, Лазарева гомила, Тишина, Под сјенама 
мјесеца, Понуда, Вук Драгиша. Заједно са већим бројем аутора учествовао 
је, са епизодом  Крв на огњишту, у креирању стрип албума Сарајевски 
атентат, посвећеног стогодишњици Великог рата. Илустровао је 
неколико књига и насловних страница за друге ауторе. Учесник је више 
колективних изложби стрипа, илустрација и слика. Аутор је маскоте Еро, 
симбола традиционалне манифестације Невесињска олимпијада. 
 Ожењен, отац троје дјеце. Живи у Невесињу.
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Сретен Видаковић

ХВАЛА ТИ ГОСПОДЕ

Хвала ти, Господе, кад ми дарова
Усне и грло да пјесму поје
Буђења ова у јутра нова
И очи што виде да све је твоје

Хвала ти, Господе, кад сам кап воде
На твоме копну и океану
И што од мене никад не оде
Већ пут ми нађе гдје нога стану

Хвала ти, Господе, кад ме уздиже
Па могу усправно да ти приђем
Из праха, а праху све сам ближе
Хвала ти за ријеч кад пјесму зиђем

Хвала ти, Господе.
                       
                                     

ГДЈЕ

Гдје се стаче, гдје растаче
Чије жање, коме сије
Гдје се пјева а гдје плаче
Гдје изгуби, гдје добије

Гдје питање вјечно стоји
Шта се крије, а шта нуди
Гдје те нема, гдје постоји
Кад се заспе - што се буди

Куд кренути а гдје стати
Гдје и зашто к'о близанци
У брлогу, у палати
Сви нејасни стоје знаци.
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Сретен Видаковић (1962) Данићи код Гацка. Објавио је три књиге пјесама: 
Суза у насљеђе, Окућница и Радуј се душо.  Учестовао је на кљижевним 
манифестацијама посвећеним Дучићу, Шантићу и Његошу. Ради у Т Е 
Гацко.
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Тања ЛАЗИЋ

ТАПИСЕРИЈЕ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ ИЗ ЛЕГАТА 
РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА И МИЛИЦЕ ЗОРИЋ. 

ПОВОДОМ ПОЛА ВИЈЕКА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ У 
БИЈЕЉИНИ 

 Абстракт: Међу најрепрезентативнијим експонатима у 
фундусу Музеја Семберије налазе се бројни предмети из легата 
Родољуба Чолаковића и Милице Зорић. Поред зграде Спомен-
дома, обимне архивке, фото и библиотечке грађе, Легат садржи 
и изузетну колекцију таписерија Милице Зорић, која је половином 
20. вијека  била једна од зачетница  овог умјетничког правца у 
савременој умјетности Србије и бивше Југославије. 
 Кључне ријечи: Музеј Семберије, Легат, Родољуб 
Чолаковић, Милица Зорић, таписерије, културно добро.

 Pосебно мјесто у фундусу Музеја Семберије припада 
легату Родољуба Чолаковића и његове супруге Милице 

Зорић, насталом у периоду 1980-1983-1989. године. Садржај Легата 
чини преко три хиљаде књига, више стотина фотографија, бројни 
тематски фото-албуми, вриједни умјетнички предмети, намјештај, 
те изузетна колекција таписерија Милице Зорић. Легату припада и 
здање Спомен-дома „Црвена правда“ отворено 1982. године1.
 Родољуб Чолаковић (1900-1983), потекао је из једне 
од најбогатијих бијељинских породица с почетка 20. вијека. 
Школовао се у родном граду, Сарајеву и Загребу. Од 1919. био је 
активан члан Социјалистичке партије БиХ, а затим од оснивања 
и Социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста). Као 
члан револуционарне групе „Црвена правда“ учествовао је 1921. 

GODI[WICE

1 „Trajno priznanje revolucionarima, svečano otvoren Spomen-dom ,Crvene pravdeʼ u 
Bijeljini“, Semberske novine, 24.09.1982, 1; Фото-документација Музеја Семберије, 
инв. бр. XXII/26(1-8).
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године у организацији атентата на министра унутрашњих послова 
Краљевине СХС Милорада Драшковића, због чега је осуђен на 
дванаест година затвора. Од 1936. године био је члан Политбироа 
ЦК КПЈ и један од организатора НОР-а у Србији и Босни 1941. 
У послијератном периоду је први предсједник владе НР Босне и 
Херцеговине, министар просвјете у влади Федеративне Народне 
Републике Југославије, потпредсједник Савезног извршног вијећа 
и истакнути друштвено-политички радник СФРЈ и БиХ. Иза себе 
је оставио запажене књижевне и публицистичке радове.
 Милица Зорић (Сплит, 1908 – Београд, 1989) одрасла 
је у Београду окружена умјетницима и умјетношћу. Похађала је 
сликарску школу и студије историје умјетности, али је повезаност 
са људима блиским илегалној КПЈ тридесетих година 20. вијека 
увела у свијет револуционарних и бољшевичких идеја у коме ће 
упознати и Родољуба Чолаковића. Заједнички живот (вјенчали 
се 1939. године у Београду) биће прекинут током ратних година 
које Чолаковић проводи у партизанима а Милица као затвореница 
у логорима Лобор-град и Бањица. У другој половини 20. вијека, 
деценијама потискивану умјетничку енергију и таленат, Милица 
Зорић исказује кроз оригиналан ликовни израз – таписерију, што 
је сврстава међу зачетнике ове дисциплине у бившој Југославији и 
истакнуте умјетнике свог времена. Од прве самосталне изложбе у 
Музеју примењене уметности у Београду 1959. својим је дјелима 
„ушла у историју националне модерне уметности“ о чему свједоче 
бројна самостална (13) и групна излагања (38) како за живота 
умјетнице тако и касније.2

 Иако су Родољуб Чолаковић и Милица Зорић у Бијељини 
провели врло кратак период заједничког живота током 1940/41. 
године, Чолаковићева дубока повезаност са Семберијом и чињеница 
да је својим друштвено-политичким ауторитетом подржао 
оснивање музеја у родном граду, били су пресудни за настанак 
великог и вриједног легата у музеју Семберије. На иницијативу 
Родољуба Чолаковића и његове супруге Милице Зорић саграђен је 
1982. године у Бијељини Спомен-дом „Црвене правде“, не само као 
мјесто сјећања на револуционарне тековине у Семберији, већ и као 
нови простор за различите културне и историјско-истраживачке 

2 Таписерије Милице Зорић: синтеза насљеђа и модернизма, каталог изложбе, 
Музеј Семберије, новембар 2019.
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3 Изјава Родољуба Чолаковића и Милице Зорић о Спомен-дому „Црвена правда“ 
у саставу Музеја Семберије – легат, Београд, 10.09.1982, 1-2, Архив Музеја 
Семберије, И-10931; највећи дио средстава за изградњу Спомен-дома обезбијеђен 
је продајом куће на Хвару коју су Родољуб Чолаковић и Милица Зорић поклонили 
СО Бијељина 1981. године.
4 Родољуб Чолаковић преминуо је у Београду 30. марта 1983. године. 
5  Бојо Пантић, Радна биљешка сачињена 7.11.1983. у ОК СК Бијељина на састанку 
Комисије за преузимање заоставштине Родољуба Чолаковића и Милице Зорић, 
Архив Музеја Семберије, И-10934

активности3.
 Према договору са СО Бијељина и управом Музеја 
Семберије један дио поклоњених предмета – библиотека, намјештај 
и документарна грађа, пренијет је у Бијељину за Чолаковићева 
живота и смјештен у Музеју Семберије и као дио сталне поставке 
Спомен-дома „Црвена правда“ који је добио статус депанданса 
музеја. Међу експонатима поставке Спомен-дома од 1981. до 1987. 
године била је и таписерије Милице Зорић Човек с птицом.
 Након смрти Родољуба Чолаковића4, Милица Зорић је 
приликом боравка у Бијељини, септембра 1983. године, предложила 
да се извјестан број Роћкових и њених ствари и предмета који нису 
наведени у Опоруци пренесу у Бијељину, смјесте и чувају у Музеју 
Семберије.
 Комисија за преузимање и сређивање заоставштине 
Родољуба Чолаковића и Милице Зорић, коју је именовала 
СО Бијељина, започела је 3. новембра 1983. године у стану 
Чолаковићевих преузимање заоставштине. Уз архивску грађу 
и дневнике Родољуба Чолаковића, том приликом је преузето и 
четрнаест таписерија, ауторских радова Милице Зорић: Соколар, 
Кнегиња, Рат, Обешени, Пород Хирошиме, Жеђ, Српска краљица, 
Оплакивање једне таштине, Светац, Последњи јахачи I, Последњи 
јахачи II, Српска кнегиња, Коњаници, Дозивање Протесилаја I. 
Таписерије су предате Музеју Семберије као дар родном граду 
Родољуба Чолаковића, уз сагласност да се оне повремено могу 
уступати за изложбе у нашој земљи или иностранству.5 До краја 
1983. године Комисија је уз асистенцију стручне службе Музеја 
Семберије извршила преузимање преостале договорене архивске 
грађе и различитих, махом умјетничких предмета, међу којима се 
налазило још шест ауторских радова Милице Зорић: таписерије 
Стрибог, Патуљци и три недовршена дјела - без наслова, као 
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и скулптура Сеоски анђео. Тако је укупан број радова Милице 
Зорић у власништву Музеја Семберије заокружен на 216. Према 
договору, остатак легата, фотографије и намјештај, представници 
СО Бијељина и Музеја Семберије преузели су из дома Чолаковића 
након смрти Милице Зорић, у прољеће 1989.7

 Године 1984, локални лист „Бразде“ донио је кратак текст 
о бијељинској колекцији таписерија Милице Зорић које ће бити 
изложене у будућој градској галерији умјетности.8 Изложба је 
у бијељинској галерији отворена тек три године касније, априла 
мјесеца (14.04.–5.05.1987). Убрзо је изложба гостовала у њемачком 
граду Фирту (11.05.–31.05.1987), да би, по повратку из Њемачке, 
таписерије биле поново изложене у бијељинској галерији (22.07.–
15.08.1987).9

 Скоро деценију након тога, од децембра 1996. до марта 
1997. године, дјела Милице Зорић из Музеја Семберије поново ће 
се наћи пред лицем публике, у Музеју Републике Српске у Бањој 
Луци. До следеће изложбе која је уприличена у Музеју Семберије 
поводом манифестације „Вишњићеви дани“ од 7. новембра 2006. 
до 31. јануара 2007. године, прошла је опет цијела деценија. Исте, 
2007. године, током априла и маја, таписерије Милице Зорић 
гостују у Музеју Херцеговине у Требињу. Неколико година касније 
уз програм Пантелинских свечаности у Бијељини, Музеј Семберије 
је новом изложбом таписерија подсјетио још једном бијељинску 
публику на стваралаштво Милице Зорић, као и изузетан Легат који 
су она и њен супруг Родољуб Чолаковић поклонили Семберији. 
 Захваљујући колегама из Спомен-збирке Павла Бељанског 
из Новог Сада, који су 2019. године организовали ретроспективу 

6 Преостали мањи број докумената и предмета који сачињавају Легат, сукцесивно 
је преношен у Музеј Семберије до 1989. године.
7 Из изјаве Миодрага Стојановића адвоката из Бијељине на отварању изложбе 
Таписерије Милице Зорић: синтеза насљеђа и модернизма у Музеју Семберије 
5.11.2019, који је као члан општинске комисије Бијељине учествовао у преузимању 
остатака Легата у Београду 1989.
8 „Milica Zorić – Čolaković“, Brazde, Bijeljina, 25.05.1984. 7.
9 Draga Nikolić, „Izložba: tapiserije Milice Zorić – pjesnikinja boja“ Semberske 
novine, Bijeljina, 1.05.1987, 8; Darko Milošević, „Saradnja Bijeljine i Firta“, Sem-
berske novine, Bijeljina 15.05.1987, 5; Oto Bihalji-Merin, „Pesnikinja boje (povodom 
izložbe tapiserija Milice Zorić Čolaković u umjetničkoj galeriji)“, Brazde, Bijeljina, 
25.05.1987, 6; Draga Nikolić, „U Umjetničkoj galeriji izložba tapiserija Milice Zorić“, 
Semberske novine, Bijeljina, 1.08.1987, 10.
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10 Рат у Босни и Херцеговини 1992-1995, распад Југославије, нови друштвено-
политички и економски односи.
11  Године 1992, на почетку рата у БиХ, СО Бијељина је изузела од Музеја Семберије 
објекат Спомен-дома „Црвене правде“ и дала га на коришћење другим лицима. 
Сви предмети, библиотека, архивска грађа и стална изложба, који су се налазили 
у Спомен-дому, пренесени су у простор Музеја Семберије. Објекат Спомен-дома 
као власништво Музеја, ни данас није доступан установи за коришћење.

умјетничког рада Милице Зорић, колекција таписерија Музеја 
Семберије добила је прилику да поново буде представљена јавности. 
Изложба Таписерије Милице Зорић: синтеза насљеђа и модернизма 
представила је тако публици радове ауторке у посједу новосадске 
Спомен-збирке, Музеја савремене уметности и Музеја примењене 
уметности у Београду, Владе Србије, те Музеја Семберије, најприје 
у Новом Саду у Спомен-збирци Павла Бељанског током септембра 
и октобра, а затим у Бијељини у новембру и децембру 2019. године. 
 Посљедња деценија 20. вијека са свим промјенама које 
су је обиљежиле10 није била особито наклоњена оставштини 
социјалистичке Југославије. У таквим околностима Легат 
Родољуба Чолаковића и Милице Зорић преко ноћи је изгубио своје 
друштвено значење11. Упркос томе, вриједност Легата као изузетне 
култуне баштине, остала је неоспорна. Док архивска и фото-грађа 
допуњавају истраживања о различитим догађајима и људима 
из прошлости Бијељине,  бројни умјетнички и други предмети 
постали су дио сталне поставке или добили улогу у појединим 
тематским изложбама музеја. 
 Посебно мјесто као културно добро заузимају таписерије 
Милице Зорић. Повременим представљањем публици и преданим 
старањем о њима у протеклим деценијама, Музеј Семберије на 
најбољи начин испуњава жељу умјетнице и легаторке Милице 
Зорић, да њена дјела буду сачувана за будућност.
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Сенахид  НЕЗИРОВИЋ

СРПСКИМ  ЈЕЗИКОМ  О  БОСНИ
(Уз четрдесетогодишњицу објављивања једне књиге)

                                

 Jусуф Бегић рођен је на први дан прољећа 1944. године 
у Бијељини. Младост је провео у плодној равници Семберије, 
као једино мушко дијете у многочланој породици чија „глава“ 
бијаше отац – земљорадник. Објавио је двије књиге поезије: 
Непријатељство с временом (Свјетлост Сарајево, 1974) и Људима 
и птицама (Глас Бања Лука, 1980).
Поводом друге књиге пјесама мр Шпиро Матијевић је писао:
 „Пјесников однос према појавном свијету је обојен 
изразитим лирским патосом, чије извориште је осјећање. У 
суштини, пјесник свијет доживљава као манифестирање тајни 
и малих чуда. Хуманизирање тематике је битна особина ових 
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пјесничких текстова. У том смислу, кључну ознаку пјесама чине 
суптилни, продуховљени елементи интиме“, истиче његов први 
рецензент. 
 Јусуф Бегић је био члан Удружења књижевника Босне 
и Херцеговине а, у вријеме службовања у Тузли, и члан Клуба 
писаца Тузла.
 Ове, 2020. године, навршава се четрдесет година од 
објављивања Бегићеве друге књиге поезије Људима и птицама. 
Тим поводом, а у знак сјећања на пјесника Бегића, одломак из 
Поеме о Босни.  

Јусуф Бегић: „Поема о Босни“

Босна
тврда земља
сељачка земљица
пуна мириса
опанчина и тјелесина
свињског пира и проје
ко точак колски

Босна преплодна
суза и радост очева
довукла се 
завукла се
у жиле 
раширила се, укопала
стала, па запјевала
Босно моја
земљо мајкованска
жилава руко
туго завучена у кости
комадима издијељена
по списковима, по памћењима
по законима

Збуњена пред госпоштинама
пред параграфима
нејасна ко вода мутна
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пред префињенима
ал'  чврста ко стијена
темељница богобогска

Изувијана, изукрштана
испресијецана, путовима, стазама
и стазицама

козјим ситним прескоцима
шљивовом маглом избистрена
ојачана, супротстављена свакој стези
свакој сили
бунтовник који се памти
глас крви шљивске...
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DA SE NE ZABORAVI

Миле ЊЕГОВАНОВИЋ

ГИМНАЗИЈАЛАЦ СЛАВКО Д. ЂУРИЋ У 
"НЕПОЗНАТОМ БОРАВКУ"

 Sлавко Ђурић, родом из села Загона код Бијељине, 
завршио је гимназију 1958. године. У његовој генерацији 

била је и његова рођака по оцу  из Бијељине, професорица Љиљана 
Лукић, дјевојачко презиме Матић. Мени је по сродству Славко 
био ујак и он ме је са мојом мајком, његовом сестром, док је био 
гимназијалац, пратио до ресторана на колаче  први пут у животу, 
чега се добро сећам. Био је лепог стаса и изгледа, лепо зачешљан, 
са мантилом преко рамена и девојком под руком, права "глумачка 
фигура". Такве две фотографије чували смо моја бака, Славкова 
мајка, и ја. Ја сам једну другу, увећану фотографију нашег Славка, 
са погледом у даљину "као код статисте у филму" дуго чувао у 
стану у Сарајеву, али су лоши друштвено-политички догађаји 
90-их година у нашој земљи  спречили ме да чувам и даље ту 
фотографију и његову песму "Црне бројке" у којој пева о своме 
рођендану и мајци како се тада осећа код куће. Намеравао сам да ту 
фотографију сачувам за генеалошку успомену у својој породици. 
Био је позитиван пример у учењу, омладинском раду, лепом 
понашању и прави "узор" у гимназији, граду, и свом родном селу 
Загони. 
 Кад сам као основац, путујући из удаљеног села у град  у 
школу, своје превозно средство, бицикл, остављао  у дворишту 
једне куће на Пашиним Башчама, сваки дан сам имао контакт са 
бившом Славковом газдарицом код које је он једно време становао. 
Та старија жена ми је  причала понеки детаљ о лепом понашању 
нашег  Славка док је био код ње  подстанар. Наш гимназијалац 
је био цењен од већине професора, омиљен међу генерацијским 
друговима и другарицама, писао је песме и био руководилац 
омладинске организације у граду. У неким ситуацијама помагао 
је својим школским друговима у учењу појединих предмета за 
шта су му били захвални родитељи тих ученика. Као руководилац 
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омладине у општинском комитету, био је, како је говорио председнк 
општине, његова "десна рука" у многим омладинско-политичким 
пословима. 
 Кад ми је једанпут касније др Стојан Т. Томић, председник  
општине у време Славковог омладинско-политичког "сазревања", 
био сапутник у аутобусу на путу у Сарајево, где је он био професор 
универзитета, отпочели смо причу о нашем Славку. Томић је 
носио лепу брадицу и изгледао као прави високи интелектуалац  
великог реномеа у политучком животу у Републици. О Славку 
ми је професор причао све најбоље. Рекао је да је Славко имао 
такву емоционалну љубазност да су га волеле и прихватале све 
категорије грађана општине. Славко је био планиран за студиј на 
неком од  факултета и успут ванредно и за дипломатску академију, 
јер је поседовао све "потребне ингеренције" да буде дипломатски 
представник наше земље у иностранству. Жао му је било што о 
његовој "перјаници" и љубимцу  из политичко-омладинског рада 
нема ни трага  ни гласа у било каквим евиденцијама надлежних 
политичко-безбедносних органа. 
 Био сам у нижим разредима основне школе кад је моја 
мајка позвала нашој кући Славка, њеног брата, након његовог 
повратка у свој завичај. Док је он живописно и емотивно 
причао своје доживљаје у иностранству након што је отишао на 
студирање, плакали су моји родитељи и ми деца. Причао је мој 
ујак, како се, док је  био на службеном путу  на међународном 
трговачком сајму у Загребу, упознао са неким представницима 
међунодних организација из иностранства. Рекао је и то да је са 
тим представницима омладине из светских органа и организација  
пропутовао више земаља. Са новинарско-песничким стилом је 
причао о Риму, посети цркви Светог Марка,  неким културним 
и спортским догаађајима. Пре тога он је мајци писао из Италије 
"писма за емоционални плач". Та писма су била на  нивоу српског 
књижевника Љубомира Ненадовића. Славко је испричао и како су 
једанпут  дошли неки органи из локалне управе града и одузели 
му лична документа и наложили му да се врати у земљу. У 
међувремену  док се Славко налазио у иностранству, представници 
неких организација из иностранства су тражили Славка у његовом 
родном селу. Све је то Славковој породици  изгледало загонетно и 
за бригу. 
 Славко је из Загреба у завичај допутовао "наерено" обучен. 
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Причао да је изгледао као Чарли Чаплин у појединим сценама. 
Разлог да се тако лоше обуче био је  да га не би препознали 
школски другови и остали, пре свега политичко-друштвени 
кадрови у скупштини општине. Дошао је у надлежни орган 
општине и одмах су му обећали да ће до  сутра бити  израђена 
лична документа. И вече уочи одласка у Загреб, наводно, причао 
нам је још неке доживљаје из дружења са светском омладинско-
политичком елитом. И сутрадан ће га моја мајка испратити на 
месној железничкој станици. 
 Мами је говорио да иде у  Загреб по одело, а онда и да  ће 
у Београду наставити започети студиј на факултету и кадровски 
перспективној дипломатској академији. Мајка му је причала о 
страху и бризи његових ближњих док је био одсутан, јер никаквих 
вести о њему нису имали. На сваку је  вест о проналаску утопљеника 
на обалама Саве и Дрине она, брижна, одлазила не би ли можда 
препознала свога Славка. После тог одласка, колале су вести да је 
Славко у Аустралији и да живи  лепим  породичним  животом, али 
да је стално у депресивном стању због сећања на завичај. 
 И од тада од нашег Славка нема ни трага  ни гласа. Потом 
је његова породица почела потрагу за њим преко политичких и 
других органа власти. Нико није био толико заинтересован да им 
изађе у сусрет. У војној евиденцији се водио као лице "непознатог 
боравка". Славков брат, познати директор школе и функционер у 
просвети, покушавао је преко надлежних републичких и органа 
федерације да сазна о статусу нашег гиманзијалца. Све је било 
безуспешно. Сазнало се да му је добар  друг био син познатог 
месног фотографа Ферде, те су се и  ту Славкови чланови 
породице обраћали, али без резултата. У међувремену, бака је 
добивала непроверена сазнања  да се Славко налази у Аустралији, 
да је стекао породицу и машта да се макар како одужи своме 
завичају. И поред тога, чим би се појавила информација да су се 
на суседним рекама Сави или Дрини појавили посмртни остаци  
неког утопљеника, неутешна мајка је одлазила тамо, али се враћала 
са још већом тугом; није ни "тамо" било њеног чеда. Док сам био 
гимназијалац,  имали смо  мању просторију за омладински рад и 
предлагао сам директору да је  назовемо по бившем добром ђаку 
и омладинском руководиоцу, несталој личности, вероватно у 
политичким чисткама, али то није прихваћено. Сигурно је Славко 
имао напредније и просперитетније ставове за бржи друштвено-
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економски развој земље, а бирокртским снагама у земљи то није 
одговарало. То потврђује и чињеница да су многи књижевници и 
остали уметници и напредни млади политичари "страдали" у том 
"не дај Боже враћеном времену“  - говорили су смели политички 
кадрови у  земљи. 
 Много година касније сазнао сам да је Славков добар друг 
био тадашњи потпредседник општине  и канио сам  да га посетим, 
али, на жалост, он је  погинуо у саобраћајном удесу. У садашње 
време када "случај гимназијалца Славка" пада у заборав,  имам 
доста потешкоћа да у садашњој својој здравственој ситуацији, одем 
у Славково родно место и да завичајном клубу или савету месне 
заједнице предложим да се на видном месту у сеоској школи, у 
којој је Славко био ђак, постави мања плоча са ликом  и кратким 
текстом  о Славку. У томе би могао помоћи и братић у селу нашег 
Славка. Остаје ми још да напишем једну емотивно обојену песму 
о Славку и да је оставим својим покољењима у наслеђе. И друго, 
на крају да кажем, да случај напредног бијељинског гимназијалца 
има своју педагошку поруку. Политичке фразе и софизми нису за 
то  да у њих верују млади људи. Они служе као неки договорени 
и заједнички изговор за наивне људе  који их схватају озбиљно, 
јер софизми имају само практичне циљеве  који се иза њих крију. 
Наивни људи који их схватају  озбиљно, откриће у њима, пре или 
касније,  противречност која ће их навести  да се побуне  и на 
крају  ће срамно завршити  као јеретици  или отпадници којима 
је ускраћена радост и живот. Е да је мајка Славкова  знала да каже 
своме даровитом сину оно што неко вече на телевизији рече познати 
песник Бећковић: "Само ти буди нико и ништа и немој слушати 
никога" – доживела би, можда,  синовљеву лепу професоналну 
каријеру и живот!  
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IZ AKTIVNOSTI SPKD "PROSVJETA"

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МАТЕРЊЕГ 
ЈЕЗИКА

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА - ДА И СРПСКИ БУДЕ 
РАВНОПРАВАН

 Данас је међународни Дан матерњег језика.
 Коришћење свог матерњег језика је за све људе основно 
људско право и тековина слободе и демократије.  
 На жалост, у Аустрији српски језик још није званично 
признат, већ се користи наметнута измишљена политичка 
конструкција "бкс" (бошњачкокроатосрпски), иако је после 
немачког управо српски језик са највише говорника у овој земљи!  
 То није добро ни за грађане Аустрије српског матерњег 
језика, ни грађане Србије и све Србе који живе и раде у Аустрији, 
ни за остале грађане Аустрије, јер штети угледу ове земље, која се 
иначе сматра успешном у домену заштите људских права.  
 Као одговорна организација, Просвјета у Аустрији већ 
годинама, на много начина, па и  кроз пројекат Школа српског 
језика, покушава да позитивно утиче на то да се ова ситуација 
поправи, на корист свих, а нарочито бројне деце и младих који у 
Аустрији одрастају у условима двојезичности.  
 Уз поштовање за све језике, у жељи да се и српском језику 
обезбеди једнаки статус и једнака права као и осталима, позивамо 
све грађане и одговорне институције у Аустрији, али и Србији, као 
матици,  да помогну да српски језик и грађани који га користе буду 
равноправни са свима осталима!
 Нека нам је срећан Дан матерњег језика!

Саопштење Управног одбора СПКД Просвјета Аустрија           
Беч, 21.02.2020. године
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SARADNICI PI[U

 Поштована Јелина,
 Са малим закашњењем и великим задовољством честитам 
вам на јубиларном, 50. броју часописа ‚‚Српска вила“. Значајан је 
то јубилеј, ако се зна са чиме се све морате носити да би постојали 
и опстојали толико дуго. У великим друштвеним турбуленцијама, 
култура прва добија по носу, а осталима, како се заломи. Хвала 
Вам што сте препознали да једна мала искрица, рефлексија 
живота, нас у расејању завређује да буде споменута и још у 
јубиларни број уврштена, и да се и на такав начин осећамо као 
код куће, иако смо суочени са стигмом да Овде нисмо, а Тамо нас 
нема, да смо код својих туђи, а ни овде, код туђих, нисмо своји. 
Поред тога, заиста сам пријатно изненађен референтним именима 
и готово угаоним међашима наше културе, чији текстови солидно 
придржавају часописну грађевину. Истовремено, то говори и 
о вашој референтности, која успева да окупи толико значајних 
имена око часописне софре, данас, када то тешко полази за руком 
члановима и уже фамилије. То је потврда да је часопис у добрим 
рукама, а задовољство је бити у добром друштву. Хвала Вам што 
сте препознали да и текстови о животу и искуства нас у емиграцији 
треба да се прикључе добром и одабраном друштву. А још када 
сам у неком од ранијих бројева прочитао и Вашу приповетку, прво 
ми је била част да с Вама комуницирам, а помало и постиђеност 
сумњом да ли и моји текстови завређују да буду у таквом друштву. 
Пошто сте већ најавили да би било добро што више осветлити 
и наш емигрантски живот и готово резервисали одређену квоту 
простора на вашој изборној листи часописа, шаљем Вам на увид 
оцену и процену пар прича, које су дубоко у кори нашег живота у 
расејању. Наравно да ће ваше професорско и уредничко око знати 
проценити. Ако препознате и објавите, биће ми част, ако не, биће 
ми част да сте бар приче прочитали. Једно је сигурно: у мојим 
годинама више се не пише ни за фиоку ни за награде. Без обзира 
шта наши у домовини, ма где била и како се звала, мисле о нама и 
нашем животу, све је тачно што мисле, али не знају, да без обзира на 
све, не престајем да, готово сваку ноћ, копам по звездама и тражим 
једну која би ме подсетила на Моје Равно Село, Бачку и Војводину, 
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или копам по облацима и разгрћем их и тражим обрисе Виторога и 
мог родног Јања у Крајини, са којим ме везује пуно тога, а највише 
мајчин вечни починак, под једном од многобројних хумки на крају 
села. (Прича ‚‚Јапанка, снаја баке Стане“). Користио сам правило 
литературе да машта мора бити главни алат и ресурс писца, макар 
је и моја снаха Јапанка. Син се оженио Јапанком у Аустралији и 
убедио је да се одселе у Јапан у Осаку. Једино мене нису морали 
убеђивати да што чешће одем и видим унука, полу Јапанца, а целог 
човека. Додуше, када сам га видео први пут, првих седам дана ја 
сам се смејао, а он је плакао, не зна ме човек. Последњу недељу, 
пред мој повратак, он се смејао а ја сам плакао, сад се мало боље 
знамо. А онда су му мало касније, малом утрапили велике листове 
београдске ‚‚Политике“ и сликали га како гледа наслов приче 
његовог деде, у тим истим новинама, ‚‚Равноселац у Осаки“. У 
ствари, послаћу Вам више прича и ви ћете боље од мене знати да 
ли нешто завређује да се поново нађе у добром друштву које Ви 
окупљате на страницама Вашег часописа. 
Срдачно Вас поздрављам и још једном захваљујем на подршци 
која ми пуно значи.

Голд Коуст, Аустралија, 19. фебруара, 2020. Л. Ковачић. 
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BIBLIOGRAFIJA

Стојанка ЂОКИЋ

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА СРПСКА ВИЛА ОД 
ТРИДЕСЕТ ПРВОГ ДО ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТОГ БРОЈА 

(ДРУГИ ДИО)

 Bиблиографију часописа Српска вила континуирано 
је радила Мара Николић и трећи дио библиографије 

је објављен у тридесет првом броју. Како од тридесет првог броја 
није било континуитета у изради библиографије, у јубиларном 
педесетом броју није било могуће објавити четврти дио у цјелини, 
због великог броја библиографских јединица. У јубиларном 
педесетом броју представљен је први дио библиографије Српске 
виле, а у 51. броју доносимо и други дио. На овај начин је 
библиографија часописа од 31. до 49. броја обједињена.
 И други дио библиографије садржи потпуну обраду 
библиографских јединица одређених рубрика, гдје су 
библиографске јединице ексцерпиране према критеријуму аутор 
‒ дјело ‒ број часописа ‒ рубрика. Овакав критеријум обраде 
омогућио је јасну и прегледну класификацију према аутору и 
рубрици (зато засебан ауторски регистар није потребан), као и увид 
у број библиографских јединица. Други дио библиографије садржи 
мањи број библиографских јединица, али већи број рубрика, што 
говори о тематској и жанровској разноликости текстова у часопису 
Српска вила.
 Библиографске јединице су представљене на сљедећи 
начин у оквиру рубрика: аутор (инверзија), број библиографске 
јединице у оквиру рубрике, наслов, аутор, број часописа, година, 
страна.
 На приједлог Уредништва први дио библиографије Српске 
виле садржи сљедеће цјелине: ПОЕЗИЈА, ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИЈА, 
ПРОЗА, ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА, односно 611 библиографских 
јединица.
Други дио библиографије Српске виле садржи сљедеће цјелине: 
Есеји, Преведени есеји, Драма, Афоризми, Књижевна критика, 
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Огледи, Прикази, Бесједе, Фрагменти о пјесничком језику, 
Мишљења и ставови, Јубилеји, Баштина, Из прошлости нашег 
завичаја, Поводи (подсјећања), Култура, Актуелно, Награђени 
радови, Друштвене теме, Путеви православља, Хроника 
културних догађаја у Бијељини, Представљање часописа ,,Српска 
вила”, Из активности СПКД ,,Просвјета”, Представљење чланова 
друштва књижевника Београд ‒ ДКБ, Из садржаја XXII и XXIII 
Вишњићевих дана, Радови са научних скупова, Наука, Преводи, 
Интервју, Библиографија часописа Српска вила, In memoriam, 
Исправка, Аутори Српске виле. 
 Библиографија часописа Српска вила од 31. до 49. броја 
јесте четврти дио библиографије (који се састоји из два дијела) и 
садржи 36 рубрика и 1027 библиографских јединица, од чега први 
дио садржи 611, а други дио 416 библиографских јединица1.

1 Исправљамо податак у вези са бројем библиографских јединица у четвртом дијелу 
библиографије: први дио (611) како и стоји у 50. броју часописа, а након ревизије 
другог дијела и припреме за 51. број утврђен је број од 416 библиографских 
јединица (а не 387 како стоји у 50. броју).
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90. Авантуриста необузданог духа / Ранко Павловић. - Бр. 43 
(2016), стр. 166-169.
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ПРЕРАДОВИЋ, Ранко
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(2013), стр. 199-201.
ПЕЦИКОЗА, Миљана
93. О човјеку кога више нема / Миљана Пецикоза. - Бр. 41 (2015), 
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РАДИВОЈЕВИЋ, Милован
94. Приче без почетка и краја / Милован М. Радивојевић. - Бр. 40 
(2014), стр. 246-252.
95. Чудна жена и још понешто / Милован М. Радивојевић. - Бр. 38 
(2013), стр. 217-221.
РИЛКЕ, Емилија
96. Сусрет древног и савременог у причању Снежане Писарић 
Милић / Емилија Рилке. - Бр. 43 (2016), стр. 169-173.
РИСОЈЕВИЋ, Ранко
97. Путописни роман - о књизи У трагању за оцем Љиљане Лукић 
/ Ранко Рисојевић. - Бр. 45 (2017), стр. 186-190.
РИСТАНОВИЋ, Цвијетин
98. Есеји о стварном и привидном / Проф. др Цвијетин Ристановић. 
- Бр. 31 (2010), стр. 181-185.
99. Свијет оплемењен поетском ријечи / Проф. др Цвијетин 
Ристановић. - Бр. 33 (2011), стр. 145-148.
100. Научно утемељена и документована студија о прошлости 
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101. Роман о људском страдању / Цвијетин Ристановић. - Бр. 37 
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102. Потресна књига о злу / Цвијетин Ристановић. - Бр. 42 (2015), 
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103. Свијет као посјед карикатура / Цвијетин Ристановић. - Бр. 44 
(2016), стр. 171-176.
104. Сумња као принцип критичког (пре)вредновања - о књизи 
Хроника сумње Владислава Бајца. - Бр. 45 (2017), стр. 169-174.
105. Сатиром против моралног посрнућа / Цвијетин Ристановић. - 
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РИСТОВИЋ, Слободан
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(2014), стр. 252-256. 
СВРКОТА, Благоје
107. Музика Кафкине фонтане / Благоје Свркота. - Бр. 40 (2014), 
стр. 256-262.
СПАСОЈЕВИЋ, Момчило
108. Филозофско-поетско трагање за смислом / Момчило 
Спасојевић. - Бр. 40 (2014), стр. 222-226.
109. Књига трајне вриједности / Момчило Спасојевић. - Бр 41 
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СТАКИЋ, Мирјана
110. Роман за младе Миомира Милинковића / Доц. др Мирјана 
Стакић. - Бр. 38 (2013), стр. 213-217.
СТОЈКОВИЋ, Душан
111. Песнички гласониз бесанке / Душан Стојковић. - Бр. 44 (2016), 
стр. 205-209.
112. Светлост душе у глосама Слободанке Луковић  - о књизи 
Певање у два гласа (друга књига) Слободанке Луковић / Душан 
тојковић. - Бр. 45 (2017), стр. 195-201.
СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ, Јованка
113. Ријеч која тражи саговорника / Јованка Стојчиновић Николић. 
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116. Путописни израз у служби ововременог тренутка / Јованка 
Стојчиновић Николић. - Бр. 40 (2014), стр. 230-234.
117. Друга страна живота бијелих несаница / Јованка Стојчиновић 
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СТУПАР, Сузана 
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118. У процјепу прошлости и садашњости / Сузана Ступар. - Бр. 
36 (2012), стр. 
200-203. 
ТАДИЋ, Ненад
119. Какво доба - такви и јунаци / Ненад Тадић. - Бр. 39 (2014), стр. 
190-193.
120. Милетово откровење / Ненад Тадић. - Бр. 44 (2016), 217-220.
ТРАЈКОВИЋ, Борјанка
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 3. Поводом обиљежавања стогодишњице почетка Првог свјетског 
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5. Шта би Вишњић данас видио / Јелина Ђурковић. - Бр. 37 (2013), 
стр. 5-8.
ЕРИЋ, ДОБРИЦА
6. Празник књиге / Добрица Ерић. - Бр. 32 (2010), стр. 5-9.
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Бр. 49 (2019), стр. 156-161.
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ЧЕЧАР, Бојан
22. Да ли смо на путу Светосавља? / Бојан Чечар, ђакон. - Бр. 43 
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ФРАГМЕНТИ О ПЈЕСНИЧКОМ ЈЕЗИКУ

ТОДОРОВИЋ, Мирољуб 
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МИШЉЕЊА И СТАВОВИ

ЂУРОВИЋ, Жарко
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ЈУБИЛЕЈИ

ЂУРКОВИЋ, Јелина
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ИВАШТАНИН, Небојша
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стр. 114-117.
КОЛУНЏИЈА, Драган
2. Сузе на рукама / Драган Колунџија. - Бр. 35 (2012), стр. 110-112.
МУТИЋ, Миле
3. О планини изнад града / Миле Мутић. - Бр. 35 (2012), стр. 112-
114.
ПРЕРАДОВИЋ, Ранко
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СТУПАР, Сузана
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МИТРОВИЋ, Данка
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36 (2012), стр. 26. 
СЕЛИМОВИЋ, Меша
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ТУРЈАЧАНИН, Зорица 
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200. ГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА ПЕТРА П. ЊЕГОША (1813-1851)
ЖИВКОВИЋ, Зоран
1. Његош у писмима / Зоран Живковић. - Бр. 37 (2013), стр. 13.
ЛУКИЋ, Љиљана
2. Осамдесет година Народне библиотеке ,,Филип Вишњић” 
(1932-2012). - Бр. 37 (2013), стр. 25. 

ОКРУГЛИ СТО ,,ДВА ВИЈЕКА ЊЕГОША”

ЂУРКОВИЋ, Јелина
1. Од класичног ка Његошевом епском десетерцу / Доц. др Јелина 
Ђурковић- - Бр. 38 (2013), стр. 48-61.
ЖИВКОВИЋ, Зоран
2. О историјским основама и европским оквирима Горског вијенца 
/ Мр Зоран Живковић. - Бр. 38 (2013), стр. 31-48.
ЗУКОВИЋ, Љубомир
3. Његош и народна песма / Аладемик Љубомир Зуковић. - Бр. 38 
(2013), стр. 26-31.
КНЕЖЕВИЋ, Саша
4. Вишњићев одраз у ,,Огледалу српском” / Проф. др Саша 
Кнежевић. - Бр. 38 (2013), стр. 61-71.
ЛОМПАР, Мило
5. Његош - европски глас српског песништва / Проф. др Мило 
Ломпар. - Бр. 38 (2013), стр. 18-26.
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ОКРУГЛИ СТО И ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНИ 
СИГНАЛИЗМУ И ДЕЛУ МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА

СТЕФАНОВИЋ, Зоран
1. Доба сигнала, наша цивилизација / Зоран Стефановић. - Бр. 38 
(2013), стр. 73.

СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА СЛАВКА 
МИЋАНОВИЋА (1914-1984)

РИСТАНОВИЋ, Цвијетин
1. Човјек и природа у дјелима Славка Мићановића о дјеци / 
Цвијетин Ристановић. - Бр. 39 (2014), стр. 17-26.

2. Фрагменти из критика о стваралаштву Љиљане Лукић / приредила 
Љиљана Лукић. - Бр. 39 (2014), стр. 26 - 35.

40. БРОЈ ЧАСОПИСА ,,СРПСКА ВИЛА”

ЛАЗИЋ, Тања
1. Из прошлости бијељинске ,,Просвјете” / Тања Лазић. - Бр. 40 
(2014), стр. 13.

СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА БРАНКА ЋОПИЋА 
(1915-1984)

ГОЛИЈАНИН
1. Ћопић као критичар друштва (Уз стогодишњицу рођења Бранка 
Ћопића) / Момчило Голијанин. - Бр. 42 (2015), стр. 25-30.
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
2. Ћопићев свет љубави и доброте / Миомир Милинковић. - Бр. 41 
(2015), стр. 14-25.
ПЕТРОВИЋ, Тихомир
5. Ћопићева аутобиографија / Тихомир Петровић. - Бр. 41 (2015), 
стр. 25-30.
РИСТАНОВИЋ
6. Ћопићева бајка о одрастању / Цвијетин Ристановић. - Бр. 41 
(2015), стр. 30-38.
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65. ГОДИШЊИЦА ОД ПОЧЕТКА ОБРАЗОВАЊА 
УЧИТЕЉА У БИЈЕЉИНИ

СТАНОЈЛОВИЋ, Борислав
1. Шездесет пета годишњица почетка образовања учитеља у 
Бијељини / Др Борислав Станојловић. - Бр. 42 (2015), стр. 17-24. 

ДВА И ПО ВЕКА ФИЛИПА ВИШЊИЋА

ЛУКИЋ, Љиљана
1. Неумитни терет времена / Љиљана Лукић. - Бр. 46 (2017), стр. 
12.
МАЛЕШЕВИЋ, Срђан
2. Филип Вишњић и Змај од Ноћаја / Срђан Малешевић. - Бр. 46 
(2017), стр. 10-11.
НИКОЛИЋ, Милан
3. Добрун / Милан Николић. - Бр. 46 (2017), стр. 13-14.
ПИТУЛИЋ, Валентина
4. Вишњићев завет да не залутамо у невремену / Валентина 
Питулић. - Бр. 46 (2017), стр. 7-9.

УСТАНАК СРБА У БОСНИ (1875-1878) 

ЛАЗИЋ, Тања
1. Из историје жељезнице у Семберији / Тања Лазић. - Бр. 47 
(2018), стр. 142-151.
РИСТАНОВИЋ, Цвијетин
2. Трајна вриједност порука Вишњићеве устаничке поезије. - Бр. 
47 (2018), стр. 131-142.

СРПСКО ДРУШТВО И СТОГОДИШЊИЦА 
ЗАВРШЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА (РАДОВИ СА НАУЧНОГ 

СКУПА)

ЂУРКОВИЋ, Јелина
1. Српска књижевност између глобализационих кретања и 
,,босанског духа” у Босни и Херцеговини / Јелина Ђурковић. - Бр. 
49 (2019), стр. 179-201.
ИВАНОВИЋ, Милена
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2. Мотив тамнице у Андрићевом дјелу : Стварност и фикција / 
Милена Ивановић. - Бр. 49 (2019), стр. 210-222.
КНЕЖЕВИЋ, Саша
3. Од црног Ђорђије до Карађорђевића / Саша Кнежевић. - Бр. 49 
(2019), стр. 201- 210.
РИСТАНОВИЋ, Цвијетин
4. Двоумице и душевни ломови ратника у прози Драгише Васића / 
Цвијетин Ристановић. -  Бр. 49 (2019), стр. 161-178.

БАШТИНА

КЕЦМАН, Давид Дако
1. У ивањском мелем-колу / Давид Кецман Дако. - Бр. 47 (2018), 
стр. 171-175.
ЛАЗИЋ, Тања
2. Јевреји у Бијељини - Фрагменти из прошлости / Тања Лазић. - 
Бр. 49 (2019), стр. 231-259.

ИЗ ПРОШЛОСТИ НАШЕГ ЗАВИЧАЈА

ЖИВИЋ, Жико
1. Сто педесет година школе у Црњелову / Жико Живић. - Бр. 34 
(2011), стр. 153.
КНЕЖЕВИЋ, Сребрица
2. Дневник Радована С. Кнежевића (1854-1809) / Сребрица 
Кнежевић. - Бр. 34 (2011), стр. 166.
НИКОЛИЋ, Душан
3. Свештенички род Јосиповића из Батковића на бранику вјере и 
језика / Душан Николић. - Бр. 41 (2015), стр. 115-123.

ПОВОДИ, ПОДСЈЕЋАЊА

1. У знак захвалности упокојеном академику проф. др Драгану 
Недељковићу. - Бр. 42 (2015), стр. 9-17.
ПАВЛОВИЋ, Илија  
2. Бесмртни кругови палих мученика. - Бр. 43 (2016), стр. 137-141.
МИЛОШЕВИЋ, Божо
3. Сећање на почетнике јубилеја / Божо Милошевић. - Бр. 49 (2019), 
стр. 229-231.
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БАБИЋ, Мирко
4. Семберија у Великом рату - сто година прије и послије / Мирко 
Бабић. - Бр. 48 (2018), стр. 147-162.
ЛАЗИЋ, Тања
5. Женска страна слободе / Тања Лазић. - Бр. 48 (2018), стр. 163-
177.

КУЛТУРА

ТУЗЛАНЧИЋ, Душан 
1. Осврт на „Дане комедије 2018” у Бијељини / Душан Тузланчић. 
- Бр. 47 (2018), стр. 177-181.

АКТУЕЛНО

НЕШКОВИЋ, Драгана
1. Будућност писма / Драгана Нешковић. - Бр. 47 (2018), стр. 153-
160.
МИЛОВАНОВИЋ, Милена
2. Хришћанство и европски либерализам данас / Милена 
Миловановић. - Бр. 47 (2018), стр. 160-171.

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

ВУКОВИЋ, Исидора 
1. Његош и православље / Исидора Вуковић. - Бр. 38. (2013), стр. 
191-192.
ГАВРИЋ, Борислав
2. Мост од дугиних боја / Борислав Гаврић. - Бр. 38 (2013), стр. 
189-190.
ГАВРИЋ, Николина
3. Јасеновац /  Николина Гаврић. - Бр. 38 (2013), стр. 193.
 

ДРУШТВЕНЕ ТЕМЕ

КОВАЧИЋ, Лазар
1. Три генерације исељеника или наш живот у иностранству / Лазар 
Ковачић. - Бр. 48 (2018), стр. 177- 197.
НАГРАДИЋ, Слободан
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2. (Не)примјењивост европског искуства у рјешавању питања 
националних мањина код нас / Слободан Наградић. - Бр. 41 (2015), 
стр. 123-137.

ПУТЕВИ ПРАВОСЛАВЉА

ПАЈИЋ, Недељко
1. Стање српске православне цркве данас, са погледом на будућност 
/ Протојереј ставрофор Недељко Пајић. - Бр. 40 (2014), стр. 137-
153.
2. Писмо Уредништву / Протејереј ставрофор Недељко Пајић. - Бр. 
43 (2016), стр. 239-243.
РЕБИЋ, Чедомир
3. Духовност светогорског монаштва - коријен исихазма у српској 
књижевности / Др Чедомир Ребић. - Бр. 40 (2014), стр. 123-137.

ХРОНИКА КУЛТУРНИХ ДОГАЂАЈА У БИЈЕЉИНИ

БАШИЋ, Маја
1. Хроника културних дешавања у Бијељини (октобар 2014. - април 
2015.) / Маја Башић. - Бр. 41 (2015), стр. 189-199.
2. Хроника културних догађаја у Бијељини (мај - септембар 2015.) 
/ Маја Башић. - Бр. 42 (2015), стр. 191-197.
3. Хроника културних догађаја у Бијељини (октобар 2015. - март 
2016. године) / Маја Башић. - Бр. 43 (2016), стр. 243-251.
НИКОЛИЋ, Мара
4. Петнаест година Српске виле - библиографска подсјећања / 
Мара Николић. - Бр. 32 (2010), стр. 221-222.
5. Хроника културних догађаја (новембар, 2010 - март, 2011) / Мара 
Николић. - Бр. 33 (2011), стр. 225-228.
6. Хроника културних догађаја (април - септембар 2011) / Мара 
Николић. - Бр. 34 (2011), стр. 199-205.
7. Хроника културних догађаја (новембар - децембар 2011 ‒ јануар 
- март 2012) / Мара Николић. - Бр. 35 (2012), стр. 213-219.
НОВАКОВИЋ, ДУШАНКА
8. Хроника културних догађаја (новембар 2013 - март 2014) / 
Душанка Новаковић. - Бр. 39 (2014), стр. 227-231.
9. Хроника културних дешавања у Бијељини (април - октобар 2014) 
/ Душанка Новаковић. - Бр. 40 (2014), стр. 295-301.
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10. Хроника културних догађаја у Бијељини (април - септембар 
2016. године) / Душанка Новаковић. - Бр. 44 (2016), стр. 229-233.
САВИЋ, Маја
11. Хроника културних догађаја (април - октобар 2013) / Маја 
Савић. - Бр. 38 (2013), стр. 227-236.
УРЕДНИШТВО 
12. Хроника културних догађаја (март - септембар 2012). - Бр. 36 
(2012), стр. 261-268.
13. Хроника културних догађаја (октобар 2012 - април 2013). - Бр. 
37 (2013), стр. 247-254.
14. Хроника културних дешавања у Бијељини (октобар 2016 - март 
2017). - Бр. 45 (2017), стр. 225-231.
15. Хроника културних дешавања у Бијељини (април - октобар 
2017. године). - Бр. 46 (2017), стр. 207-213.
16. Хроника културних дешавања у Бијељини. - Бр. 47 (2018), стр. 
181-191.
17. Хроника културних дешавања у Бијељини. - Бр. 48 (2018), стр. 
199-205.
18. Хроника културних дешавања у Бијељини. - Бр. 49 (2019), стр. 
263-271.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЧАСОПИСА ,,СРПСКА ВИЛА”
 
1. Представљање 40. броја Часописа за књижевност и културу 
,,Српска вила” у Етнографском музеју у Београду 23. априла 2015. 
године. - Бр. 41 (2015), стр. 208-212.
2. Представљање Часописа за књижевност, науку и културу 
,,Српска вила”. - Бр. 43 (2016), стр. 265-267.
3. Представљање Часописа за књижевност, науку и културу 
,,Српска вила”. - Бр. 45 (2017), стр. 243-244.
4. Представљање Часописа за књижевност, науку и културу 
,,Српска вила”. - Бр. 46 (2017), стр. 225-226.

ИЗ АКТИВНОСТИ СПКД ,,Просвјета”

1. Закључци Скупштине СПКД ,,Просвјета” у Бијељини. - Бр. 45 
(2017), стр. 245.
2. Да се не понове агресије и погроми над српским народом 
(сарадња са другим одборима ,,Просвјете”. - Бр. 47 (2018), стр. 
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175-177.
3. Балкан прва и последња Европа. - Бр. 48 (2018), стр. 197-199.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА 
КЊИЖЕВНИКА БЕОГРАД ‒ ДКБ

1. Друштво књижевника Београда. - Бр. 42 (2015), стр. 32-34.
ВУЈОВИЋ, Љубомир О.
2. Тескобна песма / Љубомир О. Вујовић. - Бр. 42 (2015), стр. 39.
ЖИВАНЧЕВИЋ, Душан Д.
3. Клањам се / Душан Д. Живанчевић. - Бр. 42 (2015), стр. 41.
ИВКОВИЋ, Живојин
4. Повратак / Живојин Ивковић. - Бр. 42 (2015), стр. 44-48.
ЈОЗИЋ, Миливоје
5. Афоризми / Миливоје Јозић. - Бр. 42 (2015), стр. 49-50.
МАРКОВИЋ, Даринка
6. Рода се угризе за језик / Даринка Марковић. - Бр. 42 (2015), стр. 
42-43.
НОВОКМЕТ, Мирјана
7. Сан о Икару / Мирјана Новокмет. - Бр. 42 (2015), стр. 36-38.
РАДОВАНОВИЋ, Васа
8. Снежни сонет / Васа Радовановић. - Бр. 42 (2015), стр. 40.
ЋУЛИБРК, Гордана
9. Верујем / Гордана Ћулибрк. - Бр. 42 (2015), стр. 35.

ИЗ САДРЖАЈА XXII И XXIII ВИШЊИЋЕВИХ ДАНА

РИСОЈЕВИЋ, Ранко
1. Непролазни морал народне поезије. Бесједа у част Филипа 
Вишњића и кнеза Иве од Семберије / Ранко Рисојевић. - Бр. 43 
(2016), стр. 7-11.
ТЕРЗИЋ, Недељко
2. Позивари и проповедници, Филип Вишњић и Петар Кочић - 
лучоше слободе (бесједа) / Недељко Терзић. - Бр. 45 (2017), стр. 
7-14.
ПЈЕСМЕ ГОВОРЕНЕ НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ
ДАКО, Давид Кецман
3. Симонида Мелемвидна / Давид Кецман Дако. - Бр. 45 (2017), 
стр. 19-22. ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ, Милица
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4. Истина Симонидиних очију / Милица Јефтимијевић Лилић. - Бр. 
45 (2017), стр. 14-15.
5. Ако те отуђе / Милица Јефтимијевић Лилић. - Бр. 45 (2017), стр. 
16.
КОСТИЋ, Зоран 
6. Језичење / Зоран Костић. - Бр. 43 (2016), стр. 20.
7. Босански лонац / Зоран Костић. - Бр. 43 (2016), стр. 21.
ЛОМПАР, Мило
8. Могућност и неопходност интегралистичке српске културне 
политике (предавање) / Проф. др Мило Ломпар. - Бр. 45 (2017), 
стр. 23-36.
МАЛЕШЕВИЋ, Срђан
9. Беседа / Срђан Малешевић. - Бр. 45 (2017), стр. 17-18. 
НОГО, Рајко Петров
10. Запис о шари / Рајко Петров Ного. - Бр. 43 (2016), стр. 18.
11. Ћопићев сљез / Рајко Петров Ного. - Бр. 43 (2016), стр. 19.
ПАВЛОВИЋ, Ранко
12. Трпеза насред њиве / Ранко Павловић. - Бр. 43 (2016), стр. 15-
16.
13. Унутрашње око Вишњићево / Ранко Павловић. - Бр. 43 (2016), 
стр. 17.
СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ, Јованка
14. Иза затвореног прозора / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 
43 (2016), стр. 12-13.
15. Први степеник / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 43 (2016), 
стр. 14.

РАДОВИ СА НАУЧНИХ СКУПОВА

КОВАЧЕВИЋ, Милош
1. Актуелни проблеми српског језика и ћирилице и начини њиховог 
пребазилажења / Проф. др Милош Ковачевић. - Бр. 43 (2016), стр. 
22-36.
СИМИЋ, Милорад
2. Савремени тренутак српскога језика у свјетлу информационих 
технологија / Милорад Симић. - Бр. 43 (2016), стр. 36-43.
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НАУКА

БУНЧИЋ ЛАЛОВИЋ, Сузана
1. Парадокс историје и неприлагођеног јунака / Сузана Бунић 
Лаловић. - Бр. 42 (2015), стр. 175-188.
ГРУЈУЧИЋ, Милан
2. Настава природе у друштва у систему развоја еколошки 
образоване личности / Доц. др Милан Грујичић. - Бр. 36 (2012), 
стр. 220-230.
3. Еколошке опште мјере заштите животне средине / Проф. др 
Милан Грујичић. - Бр. 37 (2013), стр. 213-226.
ГУЗИНА, Угљеша
4. У CERNU настављена потрага за ,,Божијом честицом” / Угљеша 
Гузина. - Бр. 31 (2010), стр. 205-209.
ДМИТРОВИЋ, Петар
5. Модернизација наставе на почетку 21. вијека / Проф. др Петар О. 
Дмитровић. - Бр. 33 (2011), стр. 185-200.
ДУМИТРАШКОВИЋ, Татјана
6. Шекспир и позориште као политичка институција / Татјана 
Думитрашковић. - Бр. 34 (2011), стр. 185-195.
7. Проблем краљевања у Шекспировом Краљу Лиру / Татјана А. 
Думитрашковић. - Бр. 36 (2012), стр. 230-237.
ЂЕКЛИЋ, Радмила
8. Улога породице у васпитању личности дјетета / Радмила Ђеклић. 
- Бр. 33 (2011), стр. 200-214.
ЂУРКОВИЋ, Јелина
9. Православна поетика модерног монаха / Јелина Ђурковић. - Бр. 
39 (2014), стр. 199-206.
10. Свијет иза маске у Мићановићевој романескној прози / Јелина 
Ђурковић. - Бр. 46 (2017), стр. 108-123.
ЈАНКОВИЋ, Далиборка
11. Утицај словенских језика на њемачки језик / Далиборка 
Јанковић. - Бр. 36 (2012), стр. 237-245.
КУСОВАЦ, Сузана
12. Севдалинка као најаутентичнији израз ,,босанског духа” / Мр 
Сузана Кусовац. - Бр. 35 (2012), стр. 200-211.
ЛАЗИЋ, Тања
13. Споменик Краљу Петру I Карађорђевићу у Бијељини (1937-
1993) / Тања Лазић. - Бр. 33 (2011), стр. 171-185.
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14. Двадесет година туризма и угоститељства у Семберији (1992-
2012) / Тања Лазић. - Бр. 36 (2012), стр. 245-257.
ЛАЛОВИЋ, Раде Р.
15. Ко то тамо пише исходе учења / Раде Р. Лаловић. - Бр. 37 (2013), 
стр. 226-239.
ЛАЛОВИЋ, СУЗАНА
16. Фра Марко Крнета - Андрићев хумористички јунак / Сузана 
Лаловић. - Бр. 39 (2014), стр. 214-227.
ЛУКИЋ, Слободан
17. У сусрет јубилеју 120-годишњици основања Градског парка у 
Бијељини / Проф. др Слободан Лукић. - Бр. 32 (2010), стр. 200-212.
18. Стваралачки принципи и подстицајни чиниоци у архитектонском 
стваралаштву / Проф. др Слободан Лукић. - Бр. 35 (2012), стр. 179-
192.
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
19. Место басне у дискурсу бајковитих форми / Проф. др Миомир 
Милинковић. - Бр. 36 (2012), стр. 213-220.
МИЛИНКОВИЋ, Слађана
20. Поезија Димитрија Митриновића / Др Слађана М. Милинковић. 
- Бр. 46 (2017), стр. 97-108.
ПЕТРОВИЋ, Јагода
21. Хуманост - покретачко својство социјалног рада / Јагода 
Петровић. - Бр. 35 (2012), стр. 192-200.
ПЕТРОВИЋ ТОМАНИЋ, Оливера
22. Постколонијално британско стваралаштво : Концепт другог кроз 
теме националног идентитета, припадности, проблема имиграната 
и друштвеног стања у Енглеској / Др Оливера Петровић Томанић. 
- Бр. 39 (2014), стр. 206-214.
РАДИВОЈЕВИЋ, Драгана
23. Диференцирање и индивидуализовање наставе природе и 
друштва / Мр Драгана Радивојевић. - Бр. 40 (2014), стр. 267-280.
РАДОВАНОВИЋ, Драго
24. Српски језик - кратка синхронија и дијахронија / Драго 
Радовановић. - Бр. 32 (2010), стр. 179-200.
25. Непостојано а - отклањање дилеме у наставној пракси / Драго 
Радовановић. - Бр. 33 (2011), стр. 214-221.
РАДОШ, Јово
26. Бит и умеће предавачке делатности / Др Јово Радош. - Бр. 43 
(2016), стр. 216-221.
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РАКИЋ, Кармела
27. О концепту усвајања терминолошке лексике страног поријекла 
у средњошколским уџбеницима / Мр Кармела Ракић. - Бр. 32 
(2010), стр. 212-221.
РЕБИЋ, Чедомир
28. Утицаји ,,Рачанске школе” на духовност подунавске 
књижевности / Др Чедомир Ребић. - Бр. 36 (2012), стр. 203-213.
СПАСОЈЕВИЋ, ПЕРО
29. Какве су шансе основних школа за бољу будућност? / Проф. др 
Перо Спасојевић. - Бр. 43 (2016), стр. 195-216.
ЧУТОВИЋ, Мирјана
30. Естетска и утилитарна вредност Езопове басне / Др Мирјана 
Чутовић. - Бр. 40 (2014), стр. 280-289.
31. Песме за децу и младе / Мирјана М. Чутовић. - Бр. 43 (2016), 
стр. 221-229.

ПРЕВОДИ

МИЛЕНИЋ, Жарко
1. Даур Начкебиа / Жарко Миленић. - Бр. 39 (2014), стр. 147-152.
ТОНТИЋ, Стеван
2. Peter Huchel / Стеван Тонтић. - Бр. 39 (2014), стр. 143-146.

ИНТЕРВЈУ

ВАЈАГИЋ, Мирко
1. Разговор са Иваном Негришорцем о књизи Камена Чтенија 
поводом награде ,,Меша Селимовић” / Мирко Вајагић. - Бр. 40 
(2014), стр. 289-295.
СРЕБРО, Божидар
2. Плава боја живота / Разговор водила Славица Зељковић. - Бр. 43 
(2016), стр. 215-239.

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА СРПСКА ВИЛА

НИКОЛИЋ, Мара
1. Библиографија часописа ,,Српска вила” од двадесет првог до 
тридесетог броја / Мара Николић. - Бр. 31 (2010), стр. 209-255.
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IN MEMORIAM

1. Преминуо члан Уредништва Слободан Петровић. - Бр. 34 (2011), 
стр. 205-207.
2. Борислав Гаврић. - Бр. 49 (2019), стр. 259-261.

ИСПРАВКА

1. Бр. 34 (2011), стр. 207.
2. Бр. 42 (2015), стр. 208.
3. Исправке и допуне рубрике „Аутори Српске виле” из 46. броја. 
- Бр. 47 (2018), стр. 204.

АУТОРИ СРПСКЕ ВИЛЕ

1. Аутори Српске виле. - Бр. 39 (2014), стр. 231-246.
2. Аутори Српске виле . - Бр. 40 (2014), стр. 301-310.
3. Аутори Српске виле. - Бр. 41 (2015), стр. 199-207.
4. Аутори Српске виле. - Бр. 42 (2015), стр. 197-207.
5. Аутори Српске виле. - Бр. 43 (2016), стр. 251-264.
6. Аутори Српске виле. - Бр. 44 (2016), стр. 233-245.
7. Аутори Српске виле. - Бр. 45 (2017), стр. 231-242.
8. Аутори Српске виле. - Бр. 46 (2017), стр. 213-224.
9. Аутори Српске виле. - Бр. 47 (2018), стр. 191-204.
10. Аутори Српске виле. - Бр. 48 (2018), стр. 205-215.
11. Аутори Српске виле. - Бр. 49 (2019), стр. 271-279.
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ВИЈЕСТИ ИЗ УСТАНОВА КУЛТУРЕ У БИЈЕЉИНИ
(септембар 2019 - фебруар 2020)

СЕПТЕМБАР 2019.
 • 12. септембра у Музеју Семберије отворена је изложба 
100 ГОДИНА ГИМНАЗИЈЕ У БИЈЕЉИНИ, ауторки Тање Лазић 
и Сњежане Антић. Изложба је била отворена до 1. новембра 2019. 
године. 

ОКТОБАР 2019.
 • 17. октобра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина представљена је књига "Јабланови снене звијезде" 
Тихомира Несторовића (модератор Јован Цвјетковић );
 • 24. октобра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина промовисана је је збирка приповиједака Томе Ковачевића 
"Некада не тако давно" (модератор Јован Цвјетковић ).

НОВЕМБАР 2019.
 • 2. новембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина су одржани Десети сусрети младих пјесника Бијељине, 
Вуковара и Сремске Митровице „На Филиповим стазама“;
 • 4. новембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина  представљена је збирка епске поезије "Морачки бастион" 
Бранка Бате Крковића;
 • 4. новембра у Музеју Семберије отворена је изложба 
Спомен-збирке Павла Бељанксог из Новог Сада, ауторке Милица 
Орловић Чобанов, ТАПИСЕРИЈЕ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ: СИНТЕЗА 
НАСЛЕЂА И МОДЕРНИЗМА. Изложба је била отворена до 6. 
децембра 2019. године; 
 • 4. новембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена књига Анђелка Анушића „С Хомером у 
олуји“ и романи Љиљане Лукић „Пут у недоглед“ и „Бисер на дну 
мора“;
 • 6. новембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена књига о Брајевом писму и звучној 

VIJESTI IZ USTANOVA KULTURE
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техници "Ево их иду" ауторке Јованке Милошевић;
 • 8. новембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљен 50. број „Српске виле“, часописа за 
књижевност и културу издавача СПКД "Просвјета" Градски одбор 
Бијељина;
 • 20. новембра у Музеју Семберије одржано је Ауторско 
тумачење поставке ТАПИСЕРИЈЕ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ: СИНТЕЗА 
НАСЛЕЂА И МОДЕРНИЗМА, под називом ТРАДИЦИЈА И МИТ 
КАО ИНСПИРАЦИЈА, Милица Орловић Чобанов, СЗПБ Нови 
Сад;
 • 27. новембра у Музеју Семберије приказан је документарни 
филм: SPEED OF LIFE, Еколошко удружење Еко–пут, Бијељина;
 • 28. новембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена  збирка прича "Жена са марамом" Ане 
Тиквеше.
 
ДЕЦЕМБАР 2019.
 • 3. децембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је Књижевни клуб "Јован Дучић" из Бијељине 
организовао пјесничко вече "Поетски тренутак";
 • У Музеју Семберије је у мјесецу  децембру сриједом (4., 
11., 18. и 25. децембра) одржавана 10. СМОТРА ЕТНОЛОШКОГ 
ФИЛМА I- IV;
 • 5. децембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је промовисана књига “Академац - визија или/и игра" 
аутора Срђана Лалића;
 • Од 16. децембра 2019. године до 17. јануара 2020. године 
је у Музеју Семберије  настављен програм ретроспективе рада 
Милице Зорић ТАПИСЕРИЈЕ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ ИЗ ФУНДУСА 
МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ;
 •  24. децембра у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена монографија "Тиња незаборављени 
завичај" коју је  припремило Удружење становника Тиње.

ЈАНУАР 2020.
 • 23. јануара у Музеју Семберије отворена је изложба РАТНИ 
ФОТО-РЕПОРТЕР РИСТА МАРЈАНОВИЋ, ауторȃ Снежане 
Неговановић и Милојка Гордића, Завод за заштиту споменика 
културе Београд. Изложба је била отворена до 22. фебруара 2020. 
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године.
ФЕБРУАР 2020.
 • 11. фебруара у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена књига „Фазони и форе 2“ аутора 
Љубивоја Ршумовића;
 • 18. фебруара у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена књига „Глад“, аутора Мирјане Бобић 
Мојсиловић;
 • 25. фебруара у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је представљена књига „Адреса“ аутора Драгана 
Великића;
 • 28. фебруара у Народној библиотеци „Филип Вишњић” 
Бијељина је отворена изложба „Болница Стобарт“ ауторке Татјане 
Јанковић, библиотекарке из Народне библиотеке „Вук Караџић“ 
Крагујевац.

Јелена ПАНТИЋ
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Представљање 49. броја Српске виле и Зборника Вишњићу у част

Представљање 50. броја Српске виле, 8.11.2019. године, Бијељина
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26. Вишњићеви дани - посјета манастиру Тавна
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AUTORI SRPSKE VILE

 АУТОРИ „СРПСКЕ ВИЛЕ”

 Берић, Миладин (1962, Бања Лука). По занимању је 
дипломирани инжењер електротехнике. Пјесник и сатиричар, 
објавио је Кораком рањене корњаче  (поезија, 1998), Свитац у 
огледалу (поезија, 2001), Јутро на Задушнице  (поезија, 2002), Лаку 
ноћ пропали студенти (сатира, 2003), Ловци на сјенке (са Живком 
Вујићем и Дарком Самарџићем - афоризми, 2003), Четворобој (са 
Живком Вујићем, Слободаном Јанковићем и Гораном Кљјићем 
сатира, 2004), Једном у заувијек и даље (поезија, 2005), Приче из 
Педоније (сатира, 2007), Од конца до гајтана (сатирична поезија, 
2008), На дан Светог Трифуна (поезија, 2008), На европском 
пруту (афоризми, 2009), Часовник који враћа вријеме (есеји, 
2010), Кад бисер одбаци шкољку (лирски медаљони, 2011), Хага о 
Србима (афоризми, 2012), Звона у вјетру (поезија, 2012), Мусака 
(електронска књига, сатира, 2013), Квазимодо извини на грби 
(сатирична поезија, 2013), Ономад је била добар комад (сатирична 
поезија, 2014), Изборни слаган (афоризми, 2015).
 Васојевић, Даринка (1954, Рума). Дипломирала је на 
студијском одсјеку југословенска књижевност са светском и 
теоријом књижевности 1977. године на Филозофском факултету 
у Новом Саду. Сарадница Матице српске од 1977-1979; лектор у 
штампарији у Руми; професор у  Крагујевцу, 1983-1998. Године 
1998. одлази на Нови Зеланд. Дипломирала психологију 2001. 
године у Окланду, Нови Зеланд и друштвени развој на Грифит 
универзитету у Бризбену, 2010. Пише на српском и енглеском 
језику путописну прозу, записе и кратке приче. Објављује кратке 
приче од 2006. године: Феникс (2006), Зашто сам летела високо, 
далеко (2006), Плаве рибе на Козјем острву (2017), Спремајте се, 
добили сте визу за Нови Зеланд (2018), Срећна лица у реду испред 
посластичарнице у Хавани (2018), Зашто волим Алисон (2018). 
Живи на Голд Коуст-у,  у Аустралији.
 Вељовић, Милоје (1962, на Борикама код Рогатице).  
Завршио је гимназију у Рогатици, Педагошку академију у Сарајеву 
на смеру математика - физика и Математички факултет у Београду. 
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До сада је објавио шест збирки поезије и две сатире. Од 1990. 
године живи у Београду. Члан је неколико књижевних клубова у Бе
ограду.                                                           
 Врањеш (Ђорђа), Андреја (1963, Ливно). Студирао права у 
Сарајеву. Радни вијек провео у Библиотеци "Глигорије Возаровић" 
у Сремској Митровици. Поезијом се бави још из гимназијских 
дана. Објавио је три збирке пјесама: На обали срца (2015); Са друге 
стране сна (2016) и Сунцокрет који је волео звезде (2017). Члан је 
Удружења књижевника Србије. Живи у Сремској Митровици.
 Димовски, Елигијуш (Eligiusz Dymowski) (1965, у 
Саникима, Пољска). Фрањевац, предавач теологије, пјесник и 
књижевни критичар. Студирао је у Кракову и Риму. Докторирао 
је 2001. године теологију. Члан Удружења писаца Пољске. Аутор 
многобројних публикација из области теологије и литературе. 
Пјесме на српском језику објављивао у књижевним новинама 
„Свитак“.
 Ђокић, Стојанка (1990). Основне и мастер академске 
студије завршила је на Филолошком факултету у Београду на 
Катедри за српски језик са јужнословенским језицима, студијски 
програм српски језик и књижевност. Истражује из области 
акцентологије, дијалектологије, ономастике и лингвокултурологије. 
Објављени радови: Акценатски модели једносложних придева 
са краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и 
Колубаре, (,,Свет речи”, 43/44, 2017, Друштво за српски језик и 
књижевност, Београд). Акценатски модели вишесложних придева 
са краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре, 
(,,Свет речи”, 45/46, 2018, Друштво за српски језик и књижевност, 
Београд).  Ради као професор српског језика и књижевности у 
Бијељини.
 Ђурковић, Јелина (1953, Шековићи). Живи у Бијељини 
и ради на Педагошком факултету као професор на предметима из 
области књижевности. Објавила је двије књиге поезије Печати 
(1996); Вилина влас (2001) и књигу кратке прозе Зарубице (2017). 
Из области народне књижевности објавила је књиге Дијалог 
с традицијом (2011) и Фантастика метафоре (2014), и, у 
коауторству са Љубомиром Зуковићем, монографију Вукови пјевачи 
из Босне и Херцеговине (2017). Члан је Удружења књижевника 
Републике Српске.
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 Живојиновић, Емилија (1947, Крушевац). По занимању 
је наставник матерњег језика. Поезијом и прозом заступњена је 
у зборницима и часописима. Објавила збирку пјесама Ћурлик из 
недара 2013. године и збирку Срмозови неба 2018. године. Члан је 
Удружења књижевника Србије. Живи у Крагујевцу. 
 Карески Горноселец, Живко (1957, Прилеп, Р. 
Македонија). Пише пјесме, есеје, приче и монодраме. Објављивао 
је у часописима у Брчком, Сарајеву, Куманову, Сврљигу и Бијељини. 
Објавио је збирку прича Искидани комади живота (2011).
 Кецман, Давид Дако (1947, Рајновци, код Бихаћа, БиХ). 
Пише поезију, прозу, есеје, књижевну, ликовну и позоришну кртику. 
По завршетку студија српско-хрватског језика и југословеске 
књижевности радио је најпре као наставник у школи (1971-
1974), а потом, од јуна 1974. па све до пензионисања средином 
новембра 2011. године, као професионални новинар-уредник. 
Био је главни и одговорни уредник омладинског листа “Покрет” 
(1974-1978), уредник области културе и образовања у сомборском 
Информативном центру (Сомборске новине и Радио-Сомбор) и 
главни одговорни уредник сомборског часописа за књижевност, 
културу, уметност и науку “Домети” (2013-2016). Члан је 
уредништва суботичког књижевног часописа “Луча”, од оснивања 
1993. године. Објавио је двадесет и двије књиге пјесама и прозе, 
сарадник је многих књижевних часописа и листова. Превођен на 
десетак језика. Књиге пјесама: Реч на леду (1976); Претпоноћни 
воз (1980); Ноћни риболов (1980); Трептај (хаику) (1988); Распад 
мозаика (1989); Зидари светилишта (1991); Небески гласник 
(хаику) (1994),  Mennyei hirnök (Небески гласник, хаику и поема 
на мађарском језику, 1997);  Столетна вода (2001);  Сам као 
суза, изабране пјесме о љубави (2003), Хор сенки (2010). Књиге 
прозе и прозаида: Леђ (1982); Калем (1992); Кад дуња замирише 
(роман-мозаик, 1995); Озарје (1999); Тамнина (2008) и романе-
мозаике Река за један дан (2014) и Жива слика (2016).  Књиге за 
дјецу и младе: Сањам, сањам чаролије (пјесме и проза, 1994); 
Хоћко и Нећко (1997); Даљинама преко света (2003); Неко само 
тебе тражи (2006). Члан је Друштва књижевника Војводине и 
Удружења књижевника Републике Српске. Станује у Сомбору, а 
живи у својим књигама. 
 Ковачић, Лазар (потиче из Бабића, Јањ - Шипово). 
Одрастао у Војводини. Школовао се у Новом Саду и Сарајеву. 
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Завршио Филозофски факултет. Историчар по струци. Послије 
завршених постдипломских студија магистрирао. Не завршивши 
докторат, исељава, прво на Нови Зеланд (Окланд), а потом у 
Аустралију, Квинсленд (Бризбен), па, коначно, на Голд Коуст, 
гдје живи и данас. Аутор је више текстова из области историје и у 
дневном листу Политика више кратких прича.
 Кошарац, Теодора (1994, Пале). Апсолвент је на 
Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, смјер 
Општа књижевност и театрологија. Пјесме су јој објављене у 
зборницима, интернет магазинима, дјечјим новинама. Објављује у 
часопису за књижевност и културу „Српска вила“. Од септембра 
2016. године сарађује са интернет магазином "Insp.rs", гдје 
објављује своје пјесме у рубрици "Теодорина портретисања". 
Збирку пјесама "Хербаријум душе" објавила је 2016. године.
 Лазић, Тања (Бијељина). У родном граду је похађала 
основну школу и гимназију. Дипломирала археологију на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 1993. године 
је кустос - документариста у Музеју Семберије у Бијељини. Аутор 
је и коаутор више изложби и стручних радова са темама из културне 
историје Семберије. Међу објављеним радовима издвајају се: 
монографија Занатско-предузетничка дјелатност у Семберији 
1907-2007. и књига Жене у историји Семберије. 
 Лалић Кровицка, Олга (1980, Шибеник). Апсолвент је 
славистике на Јагелонском  универзитету у Кракову (Пољска). 
Објавила је више збирки  пјесама на пољском  језику  а у Републици 
Србији збирку: Иза  облака (2008). Заступљена је у разним  
антологијама и алманасима. На пољском језику је објавила и 
збирку драма а пише и приче. Дјела су јој  превођена  на енглески, 
шпански, литвански, македонски и словеначки језик. Живи и 
ствара у Дукли (Пољска).
 Леро, Никола (1991, Сарајево). Првих стотину дана 
живота провео у Високом, а од маја до августа 1992. у избјеглиштву 
(Иванград – Ц. Гора и Врдник – Србија). Сљедеће три и по године 
живио је у сарајевској општини Вогошћа. Одрастао у Бијељини, 
гдје је завршио основну школу, музичку школу и гимназију, а у 
Бањалуци Правни факултет. Уредник је блога у омладинском 
магазину "Карике", те сарадник/блогер портала "Бука" /buka.com/ 
и "Јустиција" /Iustitia.pravobl.org/. 
 Лобожински, Цвијетин (1961, Нови Сад). Машинско 
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техничку школу је завршио у Сремској Митровици. Објавио је 
шест збирки поезије:  Магла у оку (1993), Ветрови рата и љубави 
(1999), Огњена земља (2000), Пробуђени снови (2003), Жар 
младости (2007) и Плес страсти (2017) и роман Стазама првих 
љубави (2019). Песме су му објављиване у књижевним часописима 
и зборницима као и у новинама. Приказе књига је објавио у листу 
Борба - додатак „Свет књиге“. Активан је члан књижевног клуба 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ из Бијељине као и Књижевне заједнице у свом 
граду, у Сремској Митровици. Живи у Лаћарку.
 Лукић, Љиљана (1939, Бијељина). Магистар 
кљижевности. Сарађује у великом броју часописа и листова (око 
350 библиографских јединица). Пише дјела из белетристике, а 
бави се и књижевном критиком. Објављене књиге: Магнолија на 
длану – збирка прича (1997);  Из књижевног сазвежђа – есеји и 
критике (1998); Плаво је боја неба – пјесме (1999); Једнога дана пре 
седам дана – приче за дјецу (2000); Балкон за маштање – приче 
и приповијетке (2002); Трагање за смислом - књижевне критике 
(2004); Кључар чудне љепоте Јован Дучић – књижевноисторијска 
студија (2008); Приче о медведићима – приче за дјецу (2009);  Јован 
Дучић, Рани радови I (1888-1892) – приређивач Љиљана Лукић 
(2010). Сем тога, објавила романе: Јелена Златоносовић (2011, 
2013 II издање); Доктор Николо (2015); Звијезда падалица (2015); 
У трагању за оцем (2016) и У небо загледан (2017), Пут у недоглед 
(2018), Бисер на дну мора (2019). Живи у Бијељини.
 Луковић, Слободанка (1938, Бачина код Варварина). 
Завршила је Дефектолошки факултет у Загребу. Пише поезију, 
лирску прозу, хаику пјесме и хаибуне. Аутор је више књига: 
Страшни суд (1994); На распећу (1994); Спасење (1995); 
Домородица (1996); Селидбар (1996); Велики прасак (1997); 
Христолика (1998); Пред небеским вратницама (1999); Муза и 
аждаха (2002); Капља (2002); У наборима брегова, хаику пјесме 
и хаибуни (2003); Црвена птица (2004); Поетика сфера (2005); 
Јованчица из Лазарета (2007); Родишта (2008), Сабирница (2009) 
и Небокази (2011). 
 Љубојевић, Аљоша (1988), рођен у Сарајеву, живи у 
Бијељини. Дипломирани новинар. До сада објавио двије збирке 
кратких прича Без филтера, Књижевна омладина Србије и ,Знаш 
ли да је Михаил Каменски запалио Галац, НК ’’Јован Поповић’’ 
Кикинда. Члан је ПЕН БиХ. Приче су му биране на конкурсима и 
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објављене у књижевним часописима региона. 
 Мијајловић, Душан Адски пише прозу, поезију, приче и 
песме за децу, хаику поезију, сатиру, књижевне приказе и новинске 
текстове. Објавио је збирке песама: Несаницом до истине, Једино 
признајем своје распеће и ОЧИглеДНО. Збирке прича и приповедака:  
Калигула на кестеновом листу,  Трошење сна, Трошење страха, 
Трошење (не)моћи и Рам за црно–беле слике. Збирке хаику поезије 
Крчаг за росу и Стварност, неколико жанровских новела и преко 
1800 жанровских прича. Заступљен је у "Антологији нишких 
приповедача " и још неколико антологија. 
 Миленковић, Слађана (1973, Сремска Митровица).  
Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду и на истом 
факултету магистирирала и докторирала из области српске 
књижевности. Ради у Високој школи струковних студија за 
васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум у Сремској 
Митровици као професор. Уређује часопис за науку, културу и 
уметност Сунчани сат у Сремској Митровици. Аутор је збирки 
поезије:  Јутро заспале срне (1994), Гоничи снова (1995), Потпис 
сна (1997), Другим речима (2014). До сада је објавила више научних 
монографија,  књижевнокритичких текстова, научних и стручних 
студија. Пјесме су јој објављиване и у Јапану. Члан је Друштва 
књижевника Војводине. 
 Милинковић, Миомир је рођен 1948. године у Буковику, 
општина Прибој. Завршио је Филолошки факултет у Београду, 
студијска група Српски језик и југословенска књижевност. На 
истом факултету је магистрирао и докторирао. Бави се историјом 
књижевности, а пише и белетристику. До сада је објавио  38 
стручних и научних књига, од којих су 2 из публицистике, 22 из 
науке о књижевности, а  14 из белетристике (три пјесничке збирке 
за одрасле, пет за дјецу, двије збирке приповједака за одрасле, три 
романа за дјецу и младе и једна књига бајки). Живи у Београду.
 Миловановић, Милена рођена 1964. године у Бијељини, 
гдје је завршила Гимназију "Филип Вишњић". Након завршене 
Гимназије уписује се на Одсјек за књижевност  на Филолошком  
факултету у Београду, а потом и на Православни богословски 
факултет Универзитета у Београду на којем је стекла звање 
дипломирани теолог. Приводи крају мастер студиј "Религија у 
друштву, култури и европским интеграцијама" на  Универзитету 
у Београду. Ради као вјероучитељ у Основној школи "Свети 
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Сава" у Бијељини. Неколико година је  радила као сарадник за 
религијски програм  на  РТРС. Објављени текстови у Зборнику 
“Цркве, верске заједнице, медији и демократија”, Нови Сад, 2004; 
у додатку Политике, Култура•уметност•наука, 2009, Светигори, 
Православљу, Живоносном источнику и др. 
 Mилoсaвљeвић, Дaниjeлa (1965, Зрeњaнин). Срeдњe 
oбрaзoвaњe стeклa je у музичкoj шкoли „Joсиф Maринкoвић“ 
– инструмeнтaлни oдсeк виoлинa, a пoтoм, свoje фoрмaлнo 
oбрaзoвaњe зaoкружуje нa Teхничкoм фaкултeту „Mихajлo 
Пупин“. Дaнaс живи и рaди у Нoвoм Сaду кao систeм aнaлитичaр 
и прojeктaнт инфoрмaциoних систeмa. Иaкo joj je фoрмa крaткe 
причe oснoвнo oпрeдeљeњe, пишe и књижeвнe критикe, a пoнeкaд 
прaви излeт и у кoмбинoвaнe фoрмe. Причe су joj зaступљeнe у 
збoрницимa рaдoвa, eлeктрoнским и књижeвним чaсoписимa у 
зeмљи и инoстрaнству. Године 2017., у издaњу IA „Nova POETI-
KA – Argus Books&Magazines“ из Бeoгрaдa, oбjaвљeнa joj je књига 
кратких прича „Dreaming“ (FaceBook @DreamingDanijelaMi-
losavlјevic). 
 Незировић, Сенахид (1963, Тузла).  Основну школу 
похађао у „Алекси Дундићу“ Лукавац, а Филозофски факултет  на 
Универзитету у Сарајеву.  Објавио је: Церемонијал, философски 
трактат, ИГКРО „Универзал“, Тузла, СР БиХ; СФРЈ, 1985; 
„Таксират“, приче, ИП „Босниа Арс“, Тузла, БиХ; 1998. и 
„Класићи“, роман, „НаврбрдаИнститут“ краљевина Норвешка, 
2011. Превођен је на: руски (проф. др М. Милинковић), русински (Ј. 
Нађ, проф.), енглески (А. Мешић, проф.), словеначки (Б. Погачник, 
књижевница), македонски (В. Бужаровска, новинарка) и арапски 
језик (Алсафе Ал- Кусај, проф.) Живи и ради где стигне.
 Никчевић, Анђелина (1980, Требиње). Звање професора 
српског језика и књижевности стекла је на Филозофском 
факултету у Никшићу. Запослена је у Средњошколском центру 
„Перо Слијепчевић“ у Гацку. Активан је члан СПКД „Просвјета“.  
Пише есеје и учествује на научним скуповима, организује поетско-
сценске вечери, учествује на промоцијама књига  и појављује се у 
улози медијатора у  различитим културно-образовним програмима.
 Обреновић, Милад (1954, Рогатица). Основну и средњу 
економску школу завршио у родном граду, а  студије на Економском 
факултету у Крагујевцу. Објавио је 18 књига поезије, афоризама 
и приповјетки. Пјесме, афоризми и приповјетке су му објављене 



302

у преко 200 зборника и антологија у Србији, Македонији, 
Словенији, Црној Гори, Републици Српској, Аустрији, Италији и 
Либану. Радови су му публиковани у преко 20 новина и часописа 
и 5 електронских гласила. Превођен је на енглески, француски, 
руски, русински, италијански, македонски, словеначки и арапски 
језик. Члан Удружења књижевника Србије, Удружења књижевника 
Републике Српске, Београдског афористичарског круга и Удружења 
уметника Железница Србије. Живи и ради у Рогатици, Република 
Српска.
  Плешњарович, Јержи (Pleśniarowicz, Jerzy) (1920, 
Екатеринослав, Украјина – 1978., Жешов, Пољска). Дебиотовао је 
1937. године као песник и књижевни преводилац с украјинског на 
пољски у часопису „Wоłyń”.  Један је од уредника и преводилаца 
„Антологије украјинске поезије“ (Варшава, 1977). 
 Радомска, Ева (1948, Ђержоњов, на Доњој Жлезији, 
Пољска,) је дипломирала на Правном факултету Вроцлавског 
Универзитета. Дугогодишњи је самоуправни радник у вроцлавском 
магистрату. Пише песме, сатире, афоризме, приче. Објављивала 
је у часописима „Карузела” и „Сзпилки”, на пољском и часопису 
„Свитак” на српском језику. Објавила је више књига афоризама, 
песама, прича. Живи у Варшави, Пољска.
 Ристановић, Цвијетин (1937, Модран, Бијељина). 
Филозофски факултет завршио је у Новом Саду, а постдипломски 
студиј на Филолошком факултету у Београду, на коме је одбранио 
магистарску тезу и докторску дисертацију. Објавио 9 књига из 
области историје књижевности и књижевне критике: Казивање 
као огледало живота (1990);  Епик и лирик Петар Кочић 
(монографија) (1995); Српски пјесници за дјецу (1997); Огледи и 
прикази (1999); Простори дјетињства. Огледи о српским писцима 
за дјецу (2002); Књижевне теме (2003); Критички (п)огледи (2006); 
Књижевнокритичка освјетљења (2009); Вредновање књижевног 
текста (2014) и књигу кратке прозе Свакидашње приче (2017). 
Живи у Бијељини. 
 Спасојевић, Момчило (1947, Велика Шњеготина, 
бањалучки крај). Након  гимназијског школовања уписао се 
на студиј југославенских књижевности у Новом Саду, а потом 
постипломски студиј социологије књижевности у Београду. Објавио 
је књиге и публикације: Од живота животу - мисли (1986), Жубор 
на студенцу - пјесме (1989), Легенде Поусорја (1991), Поноћне 
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пјесме (1996), Легенде из српских крајева (1996, прештампана у 
Мелбурну - Аустралија, 1997. године), Најљепше пјесме српског 
села (1998), Манастир Ступље (1998) (коаутор), Вјеровања у Срба 
(2001. године прво, а 2003. године друго издање), Водич (2002), 
Искре у тами (2003), Шњеготина - прошлост, људи, живот, 
обичаји (2004), Славни у анегдотама (2004), Хроника страдања - 
приповијетке (2006) Раде Радић, истине и лажи, у коауторству са  
Бориславом Максимовићем (2007), Жена - приповијетке (2008), У 
мом ателијеру - пјесме, с групом аутора (2009). 
 Станишић, Слободан (1989, Сарајево). Основно и средње 
образовање завршава у Бијељини. Године 2008. уписао се на 
медицински факултет у Бањалуци и дипломирао почетком 2015. 
године. Тренутно запослен као специјализант Ургентне медицине 
у Хитној помоћи Дома здравља у Бијељини. Поезију пише у 
последњедвије године. До сада постигао запажене резултате на 
међународним пјесничким дуелима. 
 Стојковић, Душан (1948, Београд), песник, приповедач, 
књижевни критичар, eсејист, антологичар, преводилац са 
словеначког и француског језика. Уредник „Шумадијских 
метафора“ (Младеновац). Члан редакције часописа „Бдење“ 
(Сврљиг) и „Наш Траг“ (Велика Плана). Академик Славјанске 
литерарне и артистичке академије у Варни. Објавио седам 
песничких збирки, две књиге кратке прозе, десет есејистичких 
књига и више од тридесет антологија. Последње објављене књиге: 
Планета сигнализам: есеји о сигнализму (2018), Мома или Цвеће 
сна (2018), Снови душе или Поезија Славомира Гвозденовића 
(2018), Књигарник о књигожеднику или Миљурко Вукадиновић 
капетан водене републике (2019), Баштиници и сапутници 2 
(2019), Читати: волети, Савремена словеначка поезија (2019), Са 
сваком нас је песмом мање, поезија словеначких уклетих песника 
(2019). Живи и ради у Младеновцу.         
 Стојчиновић Николић, Јованка (1952, Ритешић код 
Добоја). Живи и ствара у Добоју, гдје је радила као професор у 
Средњошколском центру и Гимназији, те као директор Центра 
за културу и образовање. Објавила је 14 књига поезије: Звијезда 
скитача (1975), Тијесно небо (1994), Самоћа руже (1995), Голо 
сунце (1996), Камен моје крви (1996), Босо биље (с преводом на 
румунски језик 1997), Оскоруша (2000), Горка свјетлост (2002), 
Кључаоница – Изабране и нове пјесме (2003), Облик свјетлости 
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(2006), Мрак од чистог злата (2006), Тамно око улице (2009), У 
првом лицу (2011). Њене пјесме су превођене на руски, њемачки, 
румунски, бугарски, македонски, енглески, јерменски и словеначки 
језик. 
 Тодоровић, Огњен (1990, Сарајево). Основне и мастер 
студије завршио на Универзитету у Источном Сарајеву, Филозофском 
факултету Пале на Катедри за српски језик и књижевност. Прозу 
објављивао у Књижевним новинама, те часописима Бокатин Дијак 
и Нова зора. Живи у Источном Сарајеву.
 Томашевић, Бошко (1947, Бечеј). Пјесник, књижевни 
теоретичар, књижевни критичар, романсијер, доцент универзитеа 
(Инсбрук, Берлин, Нанси, Фрајбург, Ахен). Објавио до сада 
шездесетак наслова. Студије: Саморазорне теорије. Књижевна 
теорија и дух постмодернизма (1993), Бесконачна замена. 
Фундаментална онтологија као теорија песништва (1997), 
Коначна теорија књижевности (2000), Галилејевска поетика. 
Огледи о метафорама писања (2004), Херменеутика непрозирног. 
Песништво, онтологија, херменеутика (2006), Чекић без 
господара. Критички списи (2009), Против књижевне теорије 
(2011), Мишљење писања (2012), Hervorgang des Seins. Das on-
tologishe Geschehen des Dichtens (2014), Књига о Ренеу Шару 
(2015), Маргине књижевне теорије и сцена писања (2018), Opus 
totum. Моје дело и катедрале поглед на мој досадашњи пут (2019). 
Књиге поезије: Целан-студије и друге песме (1991), Понављање 
и разлика (1992), Cool Memories (1994), Преиспитивање извора 
(1995), Сезона без Господа (1998), Пустиње језика (2001), Нигде 
(2002), Нова узалудност (2005), Плодови похода. Conquistador 
(2008), Песме од липовог и багремовог дрвета (2009), Никуд (2011), 
Ведро знање о поразима (2015), Заборав који постајемо. Песме из 
оштећеног живота (2015), Изабране песме, први, други, трећи 
и четврти том (2012–2017), Ја Нико и Молоа (2018). Песнички 
манифести и други списи о песништву (2016). Поеме: Студија 
тестамента (1999), Археологија прага (2008). Романи: Закаснели 
извештај једној академији (2004), Нико, нигде (2016). Члан је 
Европске Академије наука и уметности, француског и аустријског 
ПЕН-а, као и Друштва писаца Француске. Живи у Бечу.
 Трбић, Зоран – ЗорТ  (општина Какањ). Завршио је  
четири разреда у Арнаутима, општина Зеница, затим наредна 
четири разреда основне школе и гимназију у Какњу, а Економски 
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факултет у Сарајеву.  Писао: свашта. Oбјављивао: понешто - 
усмено и писмено, у медијима (папирним и електронским). Живи 
у Бијељини. Радио у Руднику Какањ и предузећима „Шипад-
Столар“, ЕП БиХ, ЕРС. Тренутно: члан ПИО.
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ  САРАДНИЦИМА  И  
ЧИТАОЦИМА

 Од 45. броја садржај часописа за књижевност, науку 
и културу “Српска вила” у електронском облику можете 
погледати на адреси: 
www. prosvjeta-bijeljina.org

Уредништво

 

 Рјешењем Министарства информисања Републике Српске 
број 01-356/95 од 8. септембра 1995. године часопис је уписан у 
Регистар јавних гласила под редним бројем 112.

***

 На основу члана 29. став 1. тачка 16. Закона о акцизама 
и порезу на промет (“Службени гласник Републике Српске”, број 
25/98), министарство науке и културе, даје

М И Ш Љ Е Њ Е

 Часопис за књижевност, умјетност и науку “Српска вила”, 
у издању СПКД “Просвјета” из Бијељине, је публикација од 
посебног интереса за културу, а на основу члана 29. став 1. тачка 
16. Закона о акцизама и порезу на промет.
 Мишљење се издаје у сврху плаћања пореза на промет по 
стопи од 8%.
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УПУТСТВА САРАДНИЦИМА

* У једном броју часописа аутор може бити 
заступљен само једним текстом у обиму, 
највише, од једног штампаног табака 
куцаног дуплим проредом на А4 формату.
 * Уз сваки рад достављен часопису, 
потребно је приложити и кратку 
биобиблиографију аутора за рубрику 
АУТОРИ “СРПСКЕ ВИЛЕ”.
 * Рукописи подлијежу стручној оцјени 
и не враћају се ауторима. Уредништво 
задржава право редактуре и техничког 
уређења  текстова одабраних за 
објављивање у часопису.
 * Потписани чланци изражавају став 
аутора.
 * Молимо ауторе да нам рад достављају 
на ћириличном писму, фонт Times New Ro-
man 12.
 * Пожељно је да своје радове откуцане 
на компјутеру доставите поштом, и-мејлом 
или на ЦД-у. Адреса Уредништва је:

Градски одбор СПКД “Просвјета” у 
Бијељини,

Улица кнеза Милоша број 30,
76300 БИЈЕЉИНА

Телефон и факс: 055/209-580

E-mail: spkdbn@teol.net
Web site: www.prosvjeta-bijeljina.org
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