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POEZIJA

Перо СОЛАР

БАЛАДА О ДУНАВУ И СВАТОВИМА

Nа  Ушћу 
Код Београда
Где се Дунав 
Грли са Савом
Памте аласи
Стигли  су српски сватови 
У народној ношњи
Жицом везани 
Бодљикавом
Са хармоникашем
Младожењом и младом
Девером и накончетом
          
Младeнцима 
Камом кроз груди
Прикована порука
Sretan  put u Srbiju

Било
Не поновило се 
Кажу аласи
А понавља се
Рат је завршен четрдесет пете
Двадесетог века
Пресушиле молитве и клетве
Праштамо
А  очи се сузама језере
Остале су душе
Широке дубоке и мирне 
Као туга као Дунаво
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А понавља се
Гле опет свадба
Али у Сарајеву
После  пола века
Деведесет друге
Још нам  није догорела туга
Srbe na vrbe
Старо име за нова путовања
Ко не стиже друмом и шумом
Стиже Савом и Дунавом
Беже Срби пред хајком
Беже из својих кућа
Србијо  мајко 

У вировима  Дунава 
Близу ушћа
Ленчаре највећи сомови
Једног уловили
Памте аласи
У утроби му прстен пронашли
С посветом
Милици од Милана 
До гроба 
Господе Боже
А гроб где је
        
Деведесет девете
На крају двадесетог века 
На крају свести и савести
Нови демократски изум 
To forbid them even to smile *
Западна напредна цивилизација
И деветнаест најбезумнијих
Просуше бомбе уместо јабука
Побише људе у кућама
У породилиштима  децу

* Забранити им и да се смеју
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Ко птиће у гнездима 
Ракетом пресекоше кончић живота 
Мале Милице
Из Батајнице
Побише и другу децу
Рођену и нерођену
У игри
У школи
У возу и сну
У утроби мајчиној

Ваздух затроваше 
Земљу и воду
Срушише градове  села
Мостове
У пламену оставише
Фабрике
Болнице
Цркве
Школе
Манастире
Широм Србије

Бога растужише                                                                              
Осрамотише човечанство

Еј Дунаве Дунаве
И ти са Запада Истоку журиш
И ти бежиш из Црне шуме
У сусрет Сунцу
Али и Црном мору
И  губиш име у том суноврату
Као и многе реке
Које су име у теби изгубиле
А волимо те Дунаве
Ми не можемо ни душмане
Дуго да мрзимо 
Камо ли тебе
Такве нас  рађају мајке
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Ти си највећа  река
Која  је пред  крај двадесетог  века
Изгубила мостове
Своје витке руке
Најлепше
Новосадске
Које су грлиле  питоме обале
Српске  војвођанске
И тропрсту лепотицу
Мост за Сремску Каменицу
Мостови спајају  пределе
И људе 
Који увек некуд иду
И однекуд  долазе 
И смеју се
Иако нам је смејање забрањено

Еј  Дунаве  Дунаве
У твојим вировима  наше су успомене
Чувај их од риба
Од заборава
Кад ми то не умемо
И молимо те Дунаве 
Суза више немамо
Не носи више ничије сватове**
Знају  нељуди
Из Црне шуме
Да у наше душе
Деветнаест  Дунава може стати                                  
Пре него што се лутајући 
Свих деветнаест 
У Море Туге суноврати
И изгуби име                                                                                     

** Данас се зна да су ови несрећни cрпски сватови    
    били из (Босанске) сада Козарске Дубице.
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ВИРОВИ УСПОМЕНА

Jасеновац
Занемели српски град
Највећи  
Град уснулог јасења
Над којим је небо давно
Спустило уморне трепавице
Тужне завесе над угашене очи
Кроз које већ дуго прорастају траве

Овде мртви живима очи отварају
Овде је камом за камен прикованa 
Родитељска срећа
Први и последњи дечји плач 

Господе има ли већег греха 
Од пресеченог дечјег смеха

Река надања давно потонула 
У вирове  успомена
Немом тугом мора напојила
У слеђеним обалама 
Сачувала све од заборава
Крвљу мојом само песме шуморе
Као лахор у лишћу младих јасика
Љубав је моја молитва једина
Што тоне у вировима успомена
Боже ти им опрости  ја сам човек

Бело цвеће дечјих душа
Светли у пени прецветалог маслачка
Као сабор анђела на ливади небеској
Где се чују   њихови нечујни гласови
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Наташа СТАНИЋ

ПИШЧЕВЕ ПО(Р)УКЕ ПИСЦУ

Mожеш говорити о мржњи, али само језиком љубави!
Оно што из љубави настаје
истински је вредно да живи и траје...
У свету препуном мржње, праву љубав прослави!
Све је дим и прашина.
У мрачним безданима крваве историје,
најдубља је она истина
за коју мисле да твоје су фикције...
Можеш бити мамуран,
уморан и бунован...
Али од Бога си дарован,
и требаш бити и субверзиван!
Проговори о ономе о чему мора да се ћути
и о ужасу од кога се занеми...
 Изрази, једино ти, оно што свако слути,
и нека твоје ЈА постане МИ!
У почетку беше реч, а на крају шта остаје!?
Траг који осветљава, настао кроз муке,
тренутак један да вечно траје -
Поруке и поуке из творчеве руке...
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Стефан ЕЛЕЗОВИЋ

ПЛАЧ СИБИРА

Oбавија поларно свијетло ћелију,
Сјећаш ли се, Митја,
Као што доб одјева мелодију,
И голготу обнавља душа?

У моменту неприхватања свијета
Још сричу мразеви њено име,
А наша присутност света
Прати траг сузе, носи њен шињел.

Чекаш ли још, Митја,
Као што полови чекају љето,
Да ти у посјету дође као трач
Мирис Грушењкин, плашљиво псето?

Урезујеш у себе њу
Попут старог пејзажа на зиду,
Пресвлачиш комадима леда ћелију,
Треном одбациш тмину.

Ношеним крстом, сном бришеш трагове.
Кад окопни полен, па и тада стаће
Да те испрати невиног у зиму,
Бациће са врата вео, цватитʼ... и грцаће.
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Слађана МИЛЕНКОВИЋ

СЕЋАЊЕ НОЋИ НА ЗВЕЗДЕ 

Sећање ноћи на звезде 
кроз облаке сад одсева
кап последњег дана
неће моћи да промени то што сања киша

само некада давно преко оних брда
последња нежност траг звездана
сева мисао и гром је рекао 
сећање ноћи на звезде

трагови уморног плавог погледа
наћи ће своју ноћ и остале су звезде нашле
капи кише и сузе помешани на образу 
није добро ако ме још видиш 
дан свој отвори кишобраном

РЕЦИТУЈЕМ ЛОРКИНЕ СТИХОВЕ

Kад кажеш неопростиво
боци вина недостаје јабука
потичеш из дуге лозе мушкараца 
којима је немогуће опростити

Рецитујем Лоркине стихове
провлачим се између редова
између облака у винско пророчанство

стабљике се повијају
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позив на путовање
у песму која није за тебе

Тамо где је још топло
где има пуно вина и снова и таласа
где су и небо и море и твоје очи још плави
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Душан МИЈАЈЛОВИЋ АДСКИ     
                                      
(ПРЕ)КАСНО

живот ми је био занимљив
давали су ми виљушку
за клот пасуљ
кашику за кокошју тртицу
носио сам кошуљу од тежине
тежак терет на нејака плећа

у инат свима
трудио сам се да растем –
пример ми не би планина
већ птић у гнезду
смештен у крошњи
шљиве џанарике

молио сам Господа
да верује у мене
као никог да ме чува –
о другима је имао ко да брине

данас је све другачије –
имам добар прибор за јело
имам за пристојне оброке

ал' никог нема да ми то дода

КАД КОЛЕВКЕ ЗАЋУТЕ

у мом завичају
нађе се по нека колевка
на тавану ил’ у подруму –
негде се легу голубови
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негде мишеви
многе су се распале
од дуге дангубе –

топличке колевке
некад моћне 
                   победничке
колевке у којима се чуо
плач и смех
будућих јунака 
                 Гвозденог пука

у једној на буњишту
змија слатко задремала –
а мени се чини  
како ми у ушима одзвања
плач детета 
које се родити неће
                      
ускоро ће 
и кућа да се уруши
колевку 
и  бурад расточену да прекрије –
а кровне ће греде 
к’о рогови без животиња
опомињати 
ретке путнике намернике
да  су НЕКАД 
и у мом завичају 
                     људи живели

САН О ТОПЛОМ ЗАЛОГАЈУ

           (Избеглицама)

испред продавнице 
топлих хлебова
дрхти Ти трошно тело 
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због студени –
кад се врата отворе
мирис ти заголица ноздрве
кад се затворе
у свакој твојој ћелији умире
сан о топлом залогају

не знаш 
зашто не одлазиш
мада ти је правило познато –
немогуће је да на  ситог
падне сенка сажаљења

знаш
гладан из пристојности
треба да ћути
и кад му истина очи испија
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Пеко ЛАЛИЧИЋ             

НАЈСВЕТЛИЈА ТАЧКА

Zборим љубав,
најсветлију тачку неба,
без које пружене руке нису руке,
ни ватра ватра,
без које бескрај крај призива.

Жаром зборим
да и моје стабло према сунцу расте
језиком ватре
и цветним пупољцима збори
из пукотине мене
заљубљеног у живот и људе,
и у тебе, ватро,
због које горим.

Љубав зборим
и себе не корим
што ме гони пламен
да другујем са птицама и рекама,
што ме сунцокрети маме
и у роси се огледам
док се у мени рађа и зри дан
пун црвених ружа,

и што не дам тиху ноћ
и блиставу наду
за сан пун анђела и звезда.

Гласно зборим
најсветију тачку васељене,
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да и моје стабло свитањем збори
о теби, ватро,
због које горим.

Гласно изговорена
снажи ми крила
надом вечитог буђења
блиског чуду,
због кога се у галебовом крику
зачиње круг лепоте,
а у корену мога бића пламен,
којим сунце улази у ноћ белу,
и пали чежње
и жари слутње
и распламсава слатке мисли,
због којих љубав зборим,
и знам да живот није оно што мислимо
да јесте,
нити је оно што мислимо да није,
и да се тајна у пламену
вечите наде,
сунца у мени,
и у бескрајном сну крије. 

ТИ

Sкоком антилопе, 
собом свесном
и као славуја песмом
у мој дан
као нестваран сан
закорачи.

Из мене 
прозборише врела
и снага се цела
даде ветру
да ме даљини подари.
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Јутро ме росом
са твојих усана
озари,
а дан ми у недра 
сакри кључ за срећу.

Усправан и јачи
у ноћ и песму
закорачих.

Из сна ме пробудише
снивани дах антилопе
и твоја песма.
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Боро ГРАХОВАЦ

ЕПИТАФИ НА ХЕРЦЕГОВАЧКОМ ЗИДУ ПЛАЧА

Kључ од наше куће баци у купину,
Немој га остављати испод отирача.
Не поклањај га, роде, ни кћери ни сину.
Ускоро ће бршљан, купина и драча
У алугу обући пусту омеђину.
 
Доћи ће вријеме разваљених струга.
Гдје се некада пјевао животу стих,
Узалуд ће сјајна треперити дуга,
Неће бити нас и неће бити њих,
На јастуку пустоши дријемаће туга.
 
И заплакаће гробља у суморно вече,
Од големе туге што се пољем суче.
А мене тешка рана мога рода пече,
Плаче ми се данас више него јуче
И горка суза низ образ ми тече.
 
Е! Када би сузе моје могле да спасе?
Падале би силно као јесење кише.
Херцеговина нечујно расељава се,
За Црну Гору веле: није српска више,
Крајина је пала, а за Косово зна се.
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Љутомир РУНДИЋ РОМАНИЈСКИ

МОЛИТВА РАТНИКА СА ЦЕРА

Oд цеви одсеви, хаубице деру!
Таласа се Мачва, на орозу прсти!
Регрут првог позива у рову на Церу,
док целива пушку моли се и крсти.

Молим ти се, Боже, подари ми веру,
јер се сенка сумње у очима хвата,
да јуначко име не дам за неверу;
сачувај ми образ и оца и брата.

Помилуј ме грешна, напаћене душе,
не дај да те срџбом икад изневерим;
кад душмани моју ђедовину руше,
нек` блаженим срцем злодела им мерим.

Не дозволи да ме заварају тмице,
када свој на своме постојање браним.
Молим ти се да му не гледам у лице,
не дај да убијем, само да га раним.

Ако ова рука и пресуди неком,
ти милошћу својом невиног поштеди,
помози ми да се осећам човеком,
унапред те молим, грех ми исповеди.

Просветли ми душу када будем пао,
покажи јој путе светлости у тмини.
Србији дарујем све што си ми дао,
овај живот голи на дар отаџбини.
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А кад оду војске и када све мине,
на надгробној плочи остаће ми име;
да ли ће се Српство срамити истине,
или ће се вечно поносити тиме?
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Слободан РИСТОВИЋ

БОГОЛИКИ 

Bоже
Препознали су те у нама 
Зато нас вековима разапињу
Да смо личили на камен
Нама би се могло небо 
Подзидати
Па би престали 
Да се костима умивамо
Падала би роса са 
Твога имања
Где су нам воћњаци
И сватовске капије
Над којима су јабуку оковали
Па кад младожења узме пушку
Да је обори
Пуца у твоју веранду
Где се неко слушче 
Преко ограде пресамити
Боже брате мој
Оче
Мајко моја
Друже из војске
И жиранту за кредит
Кад сам куповао лампек
Што нас мало не склониш
Морам да ти кажем 
Јер ми видиш реч испод темена
Нисам требао онај лампек ни куповати
И овако нам шљиве личе на очи сестринске
Због тога сам оставио ракију
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Сестра ми се у грлу
Као рибља кост попречила 
Опрости ми
Ко сам ја
Да бих то могао теби учинити
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Милена  ИЛИЋ

КАДА ЦВЕТАЈУ ТИКВЕ

U поноћ су цветале тикве
и мраз се полако пењао уз прозор,
док је неки звездани човек
свирао у пригушеном углу,
код ноћне лампе.
Музика се ширила кроз собу
неприметно,
као кад о под лупи латица цвета,
а ми смо ћутали негде -
на раскршћима света.
Има ли довољно тишине код тебе - 
да чујеш
како цветају тикве?!

ВЕРА 

Zаледила сам време
у њихове очи.
Уплела сам стрпљење 
у њихову косу. 
Шапнула сам љубав 
у њихове мисли.
Извезла сам снагу 
у њихова крила.

Сада могу слободно 
да полете. 
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Бранка БЛАГОЈЕВИЋ 

НЕМОГУЋ ВЕЗ 

Oблутак... 
Емоција, смисао, магија. 
Даљина, небо, близина.
Ријека вирове диже, и дише ...
Објаснити воду, 
лет без пута, а путовање, 
зарез за зарезом, 
тачка, три тачке - рез, 
вртуљак мисли, 
облутак-пјесму, 
немогућ је вез. 

ТРЕНУТАК 

Tрен, безвремен и снен
Радостан, милостив
Елегичан, неукротив
Непоновљив. Стоп! 
Украдоше га казаљке 
Тик-так, тик-так однесоше. 
А не, не брините, ту је
Камен је у ријеци, тамо станује.
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Јеленко ИВАНОВИЋ

КОРОВИ И ЦВИЈЕЋЕ  

Bити тужан, пријатељу мој,  
Данас ништа необично  није 
Да не дознаʼ за твоје опијело 
И час кобни на само трен прије.
 
Сваког јутра на сунчаној страни,
Дозријевају животи нам мали.
Од удара и стреса берача
Тресемо се као с крушке спали.
 
Са авети која нас надлијеће,
А да другог, мјесто нас, узеће
Ми чекамо да нам ухо чује
Свима знану пјесму алилуја.
 
Узмите ми све сем Бога Христа.
Мени киста и папира чиста
Да осликам ја ауру њену
И у селу кућу напуштену.
 
Збогом остај гају поред пута
Ума бистра, лица забринута.
Игра мечке к'о ноћ досадна је
Без водича да јој ритам даје.
 
Ја још живим уз манире фине,
Дјетињасто љубим ког' ми воља
И дозивам чичљив у немоћи
Да одвојим жито од кукоља.
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Нема ријечи мудре, нити свијеће,
Да у живот врати твоје тијело.
Корови ће гдје је било цвијеће
И сјећање на твоје опʼјело.
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Милоје ВЕЉОВИЋ

СВОЂЕЊЕ РАЧУНА

Дошло је време кад нам коса седи
И наша чула постепено грубе

Стојимо тако скрушени и бледи
Док нашу старост објављују трубе.

Милан Ракић

Vозови јуре и тутњи јава
Кô лишће свело сећање вене.
Слажемо коцке – стрепимо стидно.
Подмукла старост прети из сене!

Боре по челу причају много
Немирна душа за спокој проси.
Варљива прошлост узима данак
Од многих мука клинове носи.

Понека чаша замагли тугу
Уз благ одушак чемер се проспе.
У гротлу с окусом дуванског дима
Меломом благим тело нам поспе.

Дражесне ствари у бездан цуре
Срећа ко пијан слављеник клеца.
Кида се ланац најлепших жеља
Који смо некад плели ко деца.

Штура нам јава шамаре лупа
Не би ли трезни прибрали снаге.
Враћа нам делић нестале среће
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И трене неке ведре и драге.

Цвркућу врапци с олука трошних
И они знају истину праву.
Како је дошло до празног хода?
Што смо у песак гурали главу?

Точак истине брзо се мота
И немо гази све што је фино.
На нашем лицу читат се може:
Није нам све потаман било!
И тако тромо с дана у ноћ
Носимо бреме ко печат неки.
С надањем да ће макар уз песму
Залудних људи неко се сетит.

Остаће рима немом сведоџбом
Као опушак што кратко траје?
Питаће некад збуњени лектор:
Ко се то тако постарост каје?
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PREVEDENA POEZIJA

Гили ХАИМОВИЧ

ПЕПЕЉАСТИ ПЕПЕО

Kвадратни прозор на зиду
разоткрива нас у свој нашој наготи. 
Нема застора да нас заштити. 
Град је нестао у тешкој студени. 
Ми смо само два странца у простору, 
истргнути живописни ликови
са страница угледног часописа.
Ускоро ћемо избледети
као сјај блиставог града,
као лажна нада
док не загриземо превелик залогај.

ЗУЈАТИ

Kроз влажну обичност
и усијану досаду влажних улица,
носим те
као ехо.

Нестајање лика у даљини
неодољив поклон у многим тренуцима
и ништа друго као осећај топлине.

Може ли се неком дати више осим топлине. 

Као зелена свежина лишћа у крошњама
жудим храбро / писати
то је моја борба.
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ПРЕДСТАВА

Mоје руке су повређене
сачувале су могућност осећаја
али су изгубиле сигурност
кад треба оставити трагове на папиру. 

(Препјев с енглеског Недељко ТЕРЗИЋ)
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Нурит ЗАРЧИ 

ДАН ПРЕД ПОПЛАВУ

Dа ли је то био онај дан
Када је брод испловио
С оцем, мајком и сестром на палуби,
Нису заљуљане ни чаше с млеком у рукама, 

Плави делфини искачу у великим луковима
Поздрављају нас и говоре своја имена. 
Галебови су надлетали говорећи стихове 

Крстарећи високо небом
Да можемо да дишемо.
Онда су и лавови поцрвенели, 

Њихови зуби бели као снег, 
Лептири раширили своја крила.
До новог виђења. 

Ако си и ти био тамо,
Као неко најрођенији могао си 
Да испратиш путању бола. 

ОСОВИНА

Oнај што се налази  у средишту догађања,
растаче огледало,  
попут животиње која у води 
пије свој одраз, 
као кад се загризе јабука или крушка.
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Тако је и језик истрошен  
због употребе или запостављања,
исто као што је недоречено 
крцкање у мраку миша који је гризао 
задњи део клавира, Мајка ме је „заголицала“ 
и ја сам поверовао да додирује 
стварност врховима прстију, 
придружио сам јој се
не знајући да ли је она покрива
или разоткрива. 

(Превод и препјев са енглеског Милена ИЛИЋ и Недељко ТЕРЗИЋ)
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Максим АМЕЉИН

ПЈЕСМЕ
амељине
како смеш
да пишеш поезију
после 11. септембра
А. Василевски

* * *

Sваког божјег дана, осим викенда и празника,
када без потребе нема посебног смисла да се
изађе из куће у правцу центра,
са неподношљивим стругањем, шкрипањем, пиштањем,
звиждањем и клепетањем, гребањем и нападом 

на бубне опне, лудом брзином
подземни воз ме као и обично преноси
поред истог места, између "Автозаводске"
и "Павелецке ", где је мог пријатеља, не од блиских,
тихе особе и породичног човека, каквих се још тражи,

светског бекрију и страственог читаоца,
који ни паре није зарадио поштеним радом,
Борју Гелибтера (помените га у молитвама ви, живи!)
разнело на комаде током експлозије шестог
фебруара две хиљаде четврте године од Рођења

Христова, у петак, у осам и тридесет два минута,
док се возио на посао у јутарњој шпици,
несвестан да је њему, јаднику, педесет и четири
дана до четрдесет и треће године у сами центар
допасти (о случајности бесмислена!) суђено,

а онда ми падну на памет љуте клетве:
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„Онима који су издали страшну наредбу не трепнувши 
и онима који су свесно знајући шта раде, то испунили,
нека не буде покоја ни на овом ни на оном свету,
ни да им у хладним гробовима ни у врућим постељама 

тела не могу да спавају, а душе да им чека тешка казна!" —
затим понизне мисли о ономе што је несхватљиво
људском уму, тајни небески промисао
и бескорисно му је прилазити са земаљском мером,
да је рођење смртника, живот и крај у рукама

Створитеља, који позива све Своје блажене:
„Нека је благословен онај којег Ја благосливам!“ —
онда нејасне слутње, кажу, ако је за општу ствар
филозоф ће бити у праву и најтачнији подаци
за предстојеће васкрсење требаће вам број,

биће могуће узети га одавде и у знак оповргавања
да докаже горке речи другог мислиоца,
да је поезија после Аушвица и Гулага, крвавих
револуција и ратова, Хирошиме, Багдада, Њујорка
можда, али каква? — ко зна — и могућа.

2004 - 2010.
* * *
Ситост, а не укус, 
о којем  се стара Француз 
неуморно четири века 
језиком  усном шупљином! — 
Сва је његова мудрост празна 
за гладног човека! 

Избор јела оскудних 
није за људе навикле 
на обиље шчија и каше; 
стомак нам неће крчати — 
о лепоти можете мислити: 
ситост је наша срећа! 
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Успеће у вербалном умећу
онај ко богато пружи 
гладном стомаку закуску — 
што издашнију, све из пећи, 
са жара ти на сто мећи, 
да ојачаш музу руску!

2003 – 2007.
* * * 
Узбуђен и огорчен, 
са својом антикварном лиром, 
коју сам узео 
за ситниш на пијаци у Тишину, 
слободно 

са вестима по градовима и селима, 
удаљеним и оближњим, 
пешачим —
благородни, високородни 
надмоћници 

непоменути по добром, 
јуре у даљину, приближавајући се
циљу брзо, 
свеједно што стоје на месту 
непомично  —

знам сигурно. — Ако је са треском силним 
дебло преломљено стрелама муње, 
грана бочна
постаје изненада главна 
и једина 

одржива. — Смеђооких муза 
нисам први љубавник, 
али ни последњи, 
да би за њих узетим миразом 
глупо рас-
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полагао и неодговорно, 
да би залиха узалуд скривена 
брбљивих речи 
у журби, а тамо — иако гори све
плавим пламеном 

као безбројних богатстава наследник, 
обузет страстима. — Понор 
није велик
од Хомера до Херострата, 
од моћи 
до немоћи. — Предграђа градећи, 
разнели надгробне плоче 
с напуштених, 
маховином обраслих гробаља. — Односе
    и одлучно 

руше време, камен на камену 
не оставивши. - Александријо! 
ти поезијо 
између олуја и немира многих 
   оставши 

непроменљива, стоструко благословена. — 
Осиромашили љубав и вера,
    само с надом 
човек још живи, крхотина 
    поколења 

причљиво немушти, 
мичући уснама као риба: 
    "Ако пометеш 
све сувишно смеће из сећања, 
шта остане?" 

1998.
                                           (Превод са руског језика Жарко МИЛЕНИЋ)
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PROZA

Саша КНЕЖЕВИЋ

МИРИС КИШЕ
 

 Nекада је чак и волио бечку предзиму, ове дане уочи 
првог снијега. Хладне и суве дане који су Дунавом доносили мирис 
мраза. То је био једини мирис којег се сјећао из дјетињства. Баба 
Гоша би се враћала однекуд из села и повлачила би га за руку у 
кућу говорећи: „Бјежи у кућу, јађо, снијег само што није.” Он би 
се ноћу искрао пред врата и удисао мирис надолазећег кијамета са 
Зеленгоре. Ујутру је снијег био толики да би га само Пујдо могао 
испртити, ако је Пујдо био код куће. Заправо није то ни била кућа, 
прије колиба, али не колиба као ове лијепе чврсте алпске колибе, 
него нешто налик оним љетним свињцима сиромашнијих сељака 
доље низводно Дунавом. Ако би зажмирио Гаврило је могао тако 
лијепо видјети сав тај јад и биједу из које су кренули сљедећег 
прољећа, негдје. Мајку су оставили сахрањену у дворишту, био 
је толики снијег да је нису могли однијети до гробља. Срећом па 
је Пујдо био код куће, баба и он јој не би могли ископати раку. 
Једном, истина тек једном, а и то бјеше некад, сањао је Гавро како 
Пујдо баца мајчин мејт у чатрњу и као сјећа се да су цијеле зиме 
топили снијег на огњишту, јер се бештија опет заледила. Истини 
за вољу Гавро одавно не прави разлику између снова и маштарија 
које нестају пред његовим отвореним очима, а и те је зиме и сам 
био толико болестан да се једне ноћи баба Гоша скинута до гола 
посипала пепелом и пољевала водом, изговарајући само њој знане 
басме у пратњи јата ћукова које је своја гнијезда свијало тик уз 
њихово. Ујутро се пробудио опран знојем и са капом вучетином 
на глави коју никад није скидао и шишало га је тако да су ножем 
резали оно што би испод ње извирило.
 Враћао се са сахране Теодора Деметра Тирке, сина 
истоименог му оца код којег је Гавра прије шездесет година 
примљен на службу, испрва као најобичнији слуга, а потом као 
шегрт, помоћник и управник свега што је припадало господину. 
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Узео је деветнаесту кад га је Савка Живковић довела у тај дом 
и представила као свог рођака. Можда строги Деметар и не би 
пристао да прими то српско сељаче да се однекуд не појави његова 
супруга Марија и рече: „О, мој Боже, како је леп! Исти мој Пера.” 
Пера је био њен млађи брат и учио је школе у Пешти, а српско момче 
је зачудо перфектно говорило њемачки, писало не само ћирилицу и 
латиницу и разумило се у рачун, него је чак читало приче из 1001 
ноћи у оригиналу из књиге коју је донио са собом. Деметар је знао 
да се на супругино усхићење може реаговати само осмијехом и 
није се покајао. Уосталом, то је било много једноставније него се 
свађати са том мазгоглавом Банаћанком, на што ће четири године 
касније потрошити скоро читаво прољеће и љето. Те јесени им је у 
госте дошла стара Демелићка из Пањове и Тирки ништа друго не 
преостаде, него да Гаври изда команду: „Уплатите господину Вуку 
још 3000 форинти.” Гавра је прогутао кнедлу свјестан да газда 
никада не улаже новце у вјетар, али је осјетио неку срећу када је 
уплатио мјеницу на име господина Вука Стефановића, којег је он 
познавао као Бандулу. Двије недјеље касније, некако баш у ова 
доба, звали су га из великог магацина јер нису знали шта ће са свим 
тим књижуринама које су им испоручене из Јерменске штампарије. 
Гаврило је добио задатак да се до Божића магацин испразни и да се 
поврати 3000 форинти и то с интересом, с обзиром да је и госпођа 
ташта потврдила ријечи господина Вука да ће јамачно зарадити 
на тој ризичној аквизицији. Газда је на вријеме обавијештен да је 
посао урађен у предвиђеном року и за Божић га је позвао за трпезу. 
Госпођа Марија га је посула житом на вратима и изљубила као 
полажајника. Слушкиње су га огрнуле поњавом и њему је по први 
пут у Бечу било топло као поред ватре проте Атанасија код којег 
је бивао полажајником у вријеме Устанка, понајприје стога што је 
сам поп сматрао неприкладним да му на Божић први у кућу уђе 
један од Теодосијевих синова. 
 Буковички прота Атанасије Антонијевић је малог Гавру 
први пут видио у некаквој старој колибчини под Букуљом у којој 
су се настанили баба Гоша, Пујдо и он крајем оног прољећа којег 
су кренули из завичаја. Прота бјеше послат од некаквих сеоских 
жена које су пријавиле босанску бабетину да се бави свакојаким 
мађијашењима и врачаријама. Једна домаћица је, кунући се у 
цркви пред иконом Светог Јована, нарицала да ју је видјела како 
наговара неке мачкетине да јој измузу све млијеко из коза. Баба 
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Гоша је знала да прота долази још кад је изашао из цркве па је 
наредила унуку да се причини болестан, а она је наложила ватру и 
приставила неких трава. Никад ниси могао знати да ли баба Гоша 
прави чај или чорбу, јер ионако и није било неке темељне разлике 
међу њима, а како нису имали кашике и једно и друго су пили из 
чанка. Затекла се, истина, однекуд једно вријеме као својеврсна 
дрвена кашика, али ју је Пујдо неке ноћи кад се вратио страшно 
пијан исјекао на ситне комаде и појео у тој чорби, јер му не 
оставише ни комад хљеба. Баба Гоша никад није мијесила хљеб, то 
је у завичају радила мајка кад је имало од чега и док је још могла, 
послије је хљеб доносила баба као плату за свакојаке услуге које 
је чинила женама у селима под Зеленгором, а касније и Букуљом. 
Како се само знала наљутити кад би из неког завежљаја извадила 
убуђалу проју или неки стврднути комад јечменог хљеба.
– Мени, мени си ово увалила! Пу, погани људска, дијете си 
ми пошла убити. 
 Потом би узимала оно пециво окретала се према ватри да је 
Гавра не види и тихо да је не чује богорадила мрвећи га у жар који 
се претварао у све већи пламен који је остављао све мрклији траг 
на чађавом стропу. Пламен би се нагло смирио, а с њим и баба која 
му је прилазила нудећи кувано кокошије јаје које је вадила из прња 
у које је увијек била умотана. У тим прњама, нагета над веригама 
је дочекала и оца Атанасија.
– Помаже Бог, људи!
 Баба је проџемргала нешто налик поздраву или клетви, 
дунула или можда пљунула у лонац, мало се усправила, и онако 
згурена показала свештенику на троножац поред парде. Након што 
је свој вид привикао мрклини колибе, прота крену према Гаврилу 
који је лежао на неким поњавчинама уз сјеверни зид. 
– Је ли болестан?
 Од јутра припремана за то питање баба Гоша залелека из 
свег гласа како су то чиниле жене у њеном крају колико за мртвима 
још више за живима који то ни по чему нису заслуживали, онаквим 
какав је рецимо био Пујдо. Свештеник се укочи помисливши да 
је пред њим мртвац, али се ипак саге и видје да га дјечак гледа 
пригушеним уротничким осмијехом који је у овом случају 
разоткривао бабину превару. 
– Изгледа да сам стигао на вријеме. Је ли несретник крштен?
 Баба Гоша би можда одговорила, а можда и јесте али се 
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то није разабирало од њеног лелекања прожетог дјечаку познатим 
бајаличким исказима. Свештеник је из џепа извадио Требник и 
крст.
– Донесите нам воде, свеже воде.
 Баба бјеше збуњена, можда први пут у животу, некако 
пронађе отворена врата, али се брзо врати узевши неки чанак. 
Скоро бјеше и заћутала, ако се у причање не рачуна њено бесловно 
заплитање језиком. Отац Атанасије погледа дјечака.
– Није она тако лоша, а?
 Дјечак одговори на осмијех. Гаври се први пут неко 
осмјехнуо откако му је умрла мајка. Он извуче руку и посегну за 
књигом. Први пут је видио књигу, а истог трена ју је и додирнуо.
– Волиш књиге? А сигуран сам да не знаш читати, а Босанац?
– Нијесмо ми Босанци, но Ерцеговци!
 Нису ни чули бабу кад је ушла, а Гавро није био сигуран ни 
да је излазила, али је тог тренутка знао да ће једног дана и он имати 
своју властиту књигу. Свештеник захвати воде и обриса дјечаку 
чело, склони му руку са књиге и миропомаза је. 
– Откад му је лоше?
– Откако смо отишли од своје куће.
– Ви сте дошли из, рекосте Ерцеговине. Кажу да је лепа 
Ерцеговина. Сви Ерцеговци који су отамо побегли причају о њеним 
еденским љепотама. Поготово кад мало попију. И причају да нигде 
јутра нису лепа као у тим вашим брдима, и да имате најлепше 
девојке и најхрабрије момке и да нигде вода није слатка као у тој 
Ерцеговини. Зато је ваљда и тако ретка. Ето ја никад нигде нисам 
макао даље од Београда. Волео бих и ја видети тај земаљски рај 
пре но што преселим у онај небески.
 Гоша просу остатак воде у ћошак, приђе казанчету, узе 
мјешају те мало прочепрка садржај у њему. Потом намота комад 
оне своје прње на длан па довати казанче и насу у онај чанак те га 
пружи попу. 
– Лепо мирише. Да, причао је неки Андро, он је био ускок, али 
није дао рећи да је Ерцеговац него Црногорац, да се од ових наших 
трава не да начинити лековити чај као од тих ваших планинских, 
још ко се разуме у те траве па зна угодити која је којој боли лек, 
ето ти хећима народног. И ти си баба, веле, видарица само таква. 
Умеш с тим травама и бабица си веле. Хвали те Стана, где и не би, 
троје јој деце пређе беше помрло на порођају. А овај дечак ко цвет, 
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крстио сам га у недељу. Ви нисте залазили у нашу цркву? Има ли у 
вас тамо цркава, не сећам се да су ваши икад о црквама причали?
 Баба Гоша је ћутала пиљећи у ватрицу.
– Оће ли му те твоје молитве помоћи штагођ?
– Нису моје, молитве су од Господа. Сви се морамо Господу 
нашем молити за здравље наше. А, ти баба, ком се ти богу молиш?
 Тишина је нечујно цвилила по колиби. Баба се лагано 
исправи.
– Попидер тог чаја, окријепи се. Ваља на овој спарини. То ти 
је, калуђеру, чај за све болести. Ја само тај знам начинити, па онда 
у зависности колико је ко болестан сипам му и чаја према томе.
– Што си онда мени налила пун чанак?
– Попиј, попиј, ја. Ето, а овом малом слабо помага, а велиш 
молитва ће му помоћи.
– Имаш ли, ти баба, неку молитву, своју?
– Знала сам једну, научила ме мајка његова, а шћер моја, она 
је неђе чула од чобана, али сам остарала па заборавила. Зна мали, 
само је сад слаб, а кад други пут дођеш, нек ти је рече. А стидан је, 
ко цурица, али наћераћемо га, их. Вриједан је да има кака посла, их 
како би он био вриједан.
– А да, баба, види ти кад приздрави па га пошаљи код мене 
у цркву, то је доле у Буковику, бивала си и гледај некако да те мало 
одмени неко, стара си ти да се по селима смуцаш и надничиш. Веле 
имаш и зета, нисам га виђô у цркви, али фала Богу и унука имаш. 
Биће он добро, пошаљи ми га кад приздрави.
 Поп устаде па спусти чанак на троножац, али га онда 
подиже и испи цијели садржај.
– Ја волим кад се мало олади, ја ни ракије не могу вруће.
 Вратио се до дјечака, помиловао га по глави и кренуо 
ка привидној свјетлости. Баба Гоша га је испратила. Кад је већ 
одмакао завика за њим грлено горштачки да се окрене, али и да 
чује и шума и гора.
– Попе, неће бити добро, попе! Наскоро неће бити добро кад 
ти ја кажем. Никоме неће бити добро, а дјечака ћу ти спремити и 
чаја ћу ти спремити и сад би ја, али немам у чему, али набавићу и 
спремити.
 Неколико дана касније баба је однекуд донијела неку 
мјешину и у њу насула чаја и спремила Гавру попу.
– Ако игдје сретнеш оног шејтана реци му да ђегод прибави 
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какве сјекире, не може се више од суварака ватра ложити, зима 
само што није.
 Гавро је први пут откако су дошли овамо сишао у село. 
Цркве је виђао уз пут и знао је ко је поп, али није знао шта се у 
цркви ради. Они никад нису имали да би славили Божић или славу, 
а и ко би њима дошао, али се сјећао да му је мајка причала да су, 
док јој је отац био жив и они славили Светог Ђорђа. Село је било 
велико, а и мјешина потешка. Кад је дошао пред цркву у дворишту 
је сједила нека жена. Ако би затворио очи Гавра је и овако стар 
могао уочити да је попадија била иста госпођа Марија и да је он 
заправо први пут за сто сјео у поповој кући. Попадија га је питала 
како се зове, а он је рекао Гаврило. Гледао је нетремице у икону на 
којој је једна нелијепа жена држала неко мало дијете и заплакао 
је јер дјеци, па чак и дјечацима од осам година, понекад треба 
мајчино крило. 
– Е сад, где то има Ерцеговац да плаче. Шта ће рећи ове 
женетине. Ајде ти са мном мало напоље.
 Гаврило је ходао за свештеником осјећајући како му сузе на 
образима постају све хладније.
– Наскоро ће и зима, а на пролеће ћеш ти у чобане. А дотад 
ћеш сваки дан код мене долазити да те научим словару. До Васкрса 
ћеш и писати научити. Бићеш најученији чобан у наији. А и Пујда 
сам ти пронашао. Кнез Теодосије је нагнао свиње за Земун па су 
га са собом узели, веле он се и по ноћи не може у најдубљој шуми 
загубити кад не пије, а има неко време те не хаје за чашицом. А 
како је њему име уистину?
– Па Пујдо.
– Их бре, где то има да се крштен човек зове Пујдо. Него да 
ви нисте богумили, Боже ме опрости?
 Гавра није разумио шта га прота пита, али му је било драго 
због Пујде, а и због њега што неће бити Пујде неко вријеме, једино 
га је плашило то што је свештеник говорио о учењу, јер није разумио 
шта су то слова и шта то значи писати или бити писмен. Ипак му 
бјеше топло око срца иако је, као и овог бечког дана, осјећао мирис 
новодолазећег снијега...
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 Лазар КОВАЧИЋ
                                                                                                                                                                                                                                   

ВОЗ ЗА БОСНУ ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

 Pрво је пала са мале шамлице, па у постељу. Ништа 
није сломљено, али она не устаје. Рендген, ништа не показује; 
ЦТ снимак, ништа, али јој умало срце није отказало када су је 
провлачили кроз комору скенера. Запомагала је:
- Тако се хљеб у фуруну меће, а не људи у ту ђавољу машину.
Стигле године, али њу притиска самоћа у пуној кући веселе  
чељади. Била је на њиховом терету, банковном и кућном рачуну, 
трпези, нези и обавези, али је била код свог сина Јована, јер је он то 
од ње тражио, а она пристала. А само сећања пробијају. Смишљала 
је како све те невоље старости и насрнула сећања младости у 
подношљивију свакодневницу преточити. Где год седне, заспи, а 
чим заспи, сања – Босну. И у сну, и кад је краће будна, тражи с 
ким би о томе – никога. Као на разбоју у њеној младости отпоче 
мислима тканицу смисла ткати и почеше пробијати слике, прво  о 
младости и онај, њен први, девојачки одлазак на збор код манастира 
у Глоговцу.
 Њена соба у великој кући, солидне бризбенске четврти 
Стретона не даде мислима даље од својих зидова, сплазају се 
на под и згасну, а она би хтела пуно даље да их упути. Изађе на 
широку терасу. Њена шамлица после пада нестаде. На тераси 
удобне столице са високим узглављем, меким јастуцима и удобним 
рукохватима. Потоци сећања кренуше, али се спотакоше о високу 
бетонску ограду, пресушише и згаснуше. Нису могли прескочити 
и кренути даље. Замоли млађег унука Алена да јој на улицу изнесе 
столицу, па да види могу ли мисли и даље и да с њима отплови где 
је наумила. Метеж саобраћаја, оштри, гласни звуци, пролазници у 
журби и нико јој на поздрав не одговори, заустављањем, гласом, 
погледом, рукама, осмехом. Испред куће се појави њен син Јован.
- Мати, одмах у двориште и у кућу. Ти седиш у висини ауспуха, а 
саобраћај се за пар година упетостручио. Њен педесет двогодишњи 
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син се у ствари бојао да мати, по навици и инерцији њених година, 
не задрема, заспи и са дупло веће висине, него што је била шамлица, 
тресне на бетон, ма колико било тачно и то о загађености ваздуха.
 Из посрнулог виталитета духа стално је тражила знаке и 
доказе о њој у младости и младости у њој и није их нашла, али јесте 
зов даљине и Босне. Време у кући је проводила у полузамраченој 
соби, на истом месту, на истој удобној фотељи, коју је њен Јован 
унео на место сакривене шамлице. А напољу жарко квинслендско 
сунце, ведрина и дрворедом енглеског храста, осенчана улица. 
Преко пута улице у дворишту грађевинска стрка. Диже се нова 
кућа. Прену се. 
- Види, кућа испрва сва од дрвета, као да је мој Обрен градио, а сад 
је почеше црвеном опеком и бетонским плочама затварати и оно 
најлепше и најплеменитије у њој, дрво, скрише. Њихово дрво, неке 
танке баскије ни фртаљ тренице, а мој Обрен кућу опаса са по пола 
балвана у једном реду и тако до врха и никакав бетон није требао 
да подупире. У неверици одмахује главом. Од јутрос им нико 
ни бардак воде не примаче, ни јутарњу ракију и кафу не донесе, 
завежљаје хране за ручак а после ручка зашећерену млаћеницу 
послужи. Не чух двогласну пјесму момачку и трогласну дјевојачку 
нити видјех да се као застава залепрша кошуља на венчаници 
крова куће. 
 Устаде. Однесе им кафу и колаче, и не би јој јасно, шта им 
то није било јасно, али уз смех и жамор колаче и кафу узеше, колаче 
кафом заливаше и сви јој љубазно захвалише, а нити су знали ко је, 
одакле дође и где се врати.
 Врати се у сумрачицу своје собе иста каква је и била. Нити 
се радује новом дану, јер не зна шта ће с њим, нити жељно дочекује 
нову ноћ, јастук и снове, јер су и ти амбари пренатрпани. А како 
се из свега ишчупати и нечем бољем се упутити. Нигде око ње 
вршњака да се причама о животу и лепотама младости одмере, 
подупру или бар разоноде.
- Неко је старији, него што изгледа, а неко и од своје биографије, а 
где сам ја у томе?
Одавно није повлачила горњу ладицу на комоди у својој соби где се 
налазило старинско овално огледало са металним рамом и ручком, 
које још од Босне чува.
- Баш да видим.
Извади огледало, разгрну завесу на прозору, седе и лагано навири. 
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Види себе, младу 23- годишњу младу, на венчању, 17. октобра, у 
крајишкој, јањској ношњи. На глави испод бошче црвена капа, на 
којој је више редова ниски сребрењака, по чему се млада разликује 
од осталих на дан венчања. Лице румено, без руменила из кутијица, 
али на уснама јарки црвени кармин, идеја њене куме Мирјане. Било 
је стид, али Мирјана није дала ни чути, увек је била ‚‚напреднија" 
од ње, али се тај кармин убрзо разнесе по бројним образима шире 
и даље родбине, након венчања. 
Врати се у стварност, брзо погледа лево-десно, никога, па опет 
у огледало и опет насмешена она. Брзо зовну Јована. Подиже 
огледало у висину свог лица и рече Јовану да навири:
- Шта видиш?
Најлепшу маму, коју памтим без те седе косе и бора на лицу, рече 
Јован, куцајући благо по лику своје мајке на огледалу који је држала 
у левој руци. Јован пољуби мајку у чело и изађе, кријући  благу 
забринутост, шта то мајку мучи у њеном изгледу. Он изађе, а она 
врати огледало у ладици и брзо је заклопи. Леђима се наслонила на 
комоду и тако остала нешто дуже. Окрену се лицем комоди, полако 
отвори горњу ладицу и, не дижући огледало са дна ладице, навири 
и опет свечана црвена капа са нискама сребрењака испод бошче. 
Осећала је како је мрежа зова исплетена и већ је сапиње. Младост 
ме зове, јер сам изгледа нешто важно у њој пропустила. Све више 
је осећала да негде мора, а да ли ће икад стићи где је наумила није 
знала, али је знала да мора.
 Бака Роса вероватно није знала да је враћање у младост знак 
посртања зрелог доба и да је старост већ добро закорачила у њу, а 
она је хтела да још једном окуси ту танку кришку земаљског раја 
из њене младости, пре него што у рај оде, где је припадала. Бака 
Роса се у младост враћала не да би измерила колико је кроз сито 
мељива живота просејано и потрошено, и да на остатку измери 
преостало трајање, него да још једном закорачи у далеке и лепе 
чаире младости и онда је спремна на све што јој судбина одреди и 
што јој је било ‚‚записано".
 Један дан, после ручка, који је морао бити за истим столом 
свих укућана, више из доколице него из потребе се брстило црно 
грожђе са великог послужавника, устаде. Стаде испред сина.
- Јоване, хоћу у Босну!? Само ме ујутру одвезите на жељезничку 
станицу, даље ћу сама.
Отац погледа мајку, синове, диже поглед увис кроз дебелу таваницу, 
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ка небу и ништа не рече. Знао је своју мајку. Изађе. Након десетак 
минута унесе јој неколико кофера.
- Изабери. Хоћеш ли се сама спремати? Ја те сутра возим на  
станицу Ранкорн, одакле иде воз за Босну.
 Млађи унук Ален, који је, од када зна за себе, био више 
везан за бабу Росу, него мајку и оца, унесе јој кофер у собу. Она 
је узбуђено час ходала, час седела и смишљала шта понети и кога 
прво обићи.
 За то време њен син, Јован тихо се обрати синовима:
- Овако ћемо. Сваки дан неко ће да је одвезе до железничке станице 
Ранкорн, а поподне да сврати по њу и врати је кући, све док је не 
прође. Сутра је ја возим, зато што хоћу да одем до канцеларије 
Квинсленд  железнице и локалне станице полиције на станици, и 
да им објасним о чему се ради и да то може потрајати. Замолићу 
их колико је, у оквиру и процесу  њиховог рада на станици, да на 
њу припазе.  И да знате, ово мора остати у породици. Прекосутра, 
Жељко, ти раније идеш у Кампус Грифит универзитета, онда ће 
Ален да вози бабу.
 Ујутру, тек што се први откоси сунчевих зрака распалише 
одозго од Санибенка, била је будна и спремна. Знала је и коме ће 
првом, тешким металним звекиром, покуцати на врата. Мирјана 
је то заслужила, с њом је друговала од раног детињства и у свет 
одраслих закорачила, оним збором у Глоговцу код манастира. 
Чекајући воз за Босну, узбуђење одласка и несаница од прошле ноћи 
се сретоше на клупи Ранкорн, железничке станице, јужног дела 
Бризбена. Утону у мекоте сна и нису јој сметали чести проласци 
возова од Голд Коуста до Бризбена и Саншај Коуста и обрнуто. Свет 
је хитао правцем: север-југ, својим послом и са својим возовима, 
а она је чекала свој воз. Службеница Железнице Квинсленда из 
мале станице Ранкорн, прође са својом колегиницом у униформи 
другачије боје, кроја и изгледа и са пиштољчином о десном боку, 
витке полицајке.
- Да то је она. И моја нана би одмах овако заспала, чим седне.
- Мора да им је негде кућа била уз железничку пругу па је навикла 
дочекивати и испраћати возове и сад је то старост поново затражила 
од ње.
- Могуће, у бележници командира смене пише да ћемо је чешће 
виђати овде.
- Види, као да се насмешила нама, или некоме у сну. Лице јој је 
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благо и ведро, са преливима бистрине и среће. Нагледала сам се 
свега, али је ово најлепше што ми се могло догодити на почетку 
још једног радног дана, на овој прометној железничкој станици. 
Лепо сањај, а ми ћемо ти чувати снове, док год нам будеш долазила.
- По њу ће поподне свраћати један од  два њена унука, ово су њихове 
слике. Види, бога ти, овај, ваљда млађи, има њене црте лица. 
- Идемо. Изнад клупе на високом стубу је ЦЦТ камера, а и ја ћу 
радо свратити да се огледам у благости лица ове драге старице.
 С кофером се упутила прво Мирјани, а у сну је прво 
угледала Обрена.

*   *   *
 Обрен је био из Подосоја, а она из Вагана. Од стрица је 
наследио дар за дрводељство, од оца једино равне табане и јаку 
киселину у желуцу, а од најмлађег стрица, ништа, јер је још као 
шеснаестогодишњак побегао код свог стрица у Београд, где је и 
остао. Он је био трећи, најмлађи, колико их им је Бог дао. Сетре 
су се са образли, миразом удале, земљом и малом. Њима пуно 
не претече сем светла образа, на истуреном бранику крајишке 
традиције и обичаја. Очи матере и оца су у њега биле упрте да 
женидбом намири бар део губитка. Надали су се да ће преосталих, 
танких, 20 дунума земље или чак и нешто мање,  због каменишта 
по многим њивама и разбежалим потоцима, придодати 10 нових 
дунума од мираза младе, после његове женидбе, а поправио би 
се и мал у штали и тору, јер у миразу са 10 дунума иду бар две 
краве, најмање три овце и неколико шиљежета, а од имућнијих 
стиже и парадни коњ, који би младу донео у двориште нове куће 
и ту с њом остао. Од Обрена се није одвајао стаменит дорат који 
је од ждребета  у крупну момчину своје расе израстао заједно са 
Обреном, и никад није заборавио да где год застану њушком нагне 
према левом џепу где се увек грејала мала коцка шећера за њега. 
- Код мог ћаће је више година редовно долазио, као косидбаша, кад 
чаири затраве. Знао нас је све и све о нама, а крај мене је увијек некако 
збланут пролазио. Знале су нам се очи срести и добро напричати, 
као да се одавно знају, ашикују и дуго заједно намјеравају. И ни 
ријечи. У манастиру Светог великомученика Георгија у Глоговцу, 
у недјељу за Свих светих, увијек је био црквени збор, јањски 
вишебој  и народно весеље,  у јесен када се смире пољски радови. 
У колу неко ми расплете прсте од Мирјаниних, уплете са својим и 
не погледавши ме настави гдје је коло и кренуло. Топлина руке ми 
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је била непозната, али сам знала да је то био Обрен. Срећом ноге 
су већ биле разигране у ритму кола и музике од хармоникаша у 
средини, који није дао стати док он не каже, иначе би се сложиле, 
а и ја са њима. И жељела сам, а и бојала се да музика не стане. 
И стадоше обоје. Окренуо ми се и ја видјех први пут бијелу, на 
средини везену ланену кошуљу, за збор, славу и највеће свеце 
везену, знојем орошено чело и још увијек мокру и водом зализану 
косу. Са стране угледах густе бркове, на избријаном лицу момка као 
бор високог. Увијек сам га у косидби испотаје гледала повијеног, 
у широким замасима руку, а сад се испред мене исправи висок и 
лијеп као свети Ђорђе, на слици на прочељу манастира. Постиђена, 
обли ме талас врелине, брзо спустих поглед, а једна рука ми фали. 
Обрад је није пустио.
- Росо... види...знаш...од оног дана...
- Рођо, нечија тешка шака пљесну по Обреновим плећима, па их и 
обујми. 'Ајмо на пиву под шатру. 
Он оде у друштво, а ја нијесам могла себи доћи сву ноћ. До 
наредног збора је предалеко, али ће прела ускоро, чим се од 
Витороге забијели. 
 Хладан дах вјетрова одозго с рамена насрнуше, низ мокра 
леђа. Баш се у колу изиграла и сад је студени дах оптрчи. Пробуди 
се. 

*   *   *
На млако повечерје на станици Ранкорн пристигоше таласи 
свежине одозго, од Маунт Тамборина. 
- Срећо, бабина.
Једва  је исправише утрнуле ноге.
- А баш сам вас се пожељела и ти први пред бабу. Како су сви 
укућани? Јели ко за ме питао? Добро идемо, причаћеш ми успут.
Радосна и са осмехом који није успевала да скине с лица све 
изљуби.
- А баш на ручак стигох. Мало да вас видим и прије мрака се морам 
спремити за сутра за воз за Босну.
 Она је била у журби и весела и некако збуњена, укућани су 
се само згледали.
- Јесте ли видели како нешто брже хода и као да се исправи. 
Види, бога ти како је живнула, а осмех јој се не откида. Мора да је 
интересантног света видела. Њој треба друштво. Очито јој прија да 
разгледа сав тај свет у журби и возове који не престају клопарати, 
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на југ, доле, према Голд Коусту и од нас на север, преко Централне 
станице у Бризбену за Саншај Коуст. На станици је безбедна. 
Јавила ми се, на позив, нека млада полицајка која ми рече да јој је 
мати драга, јер је подсећа на  њену нану и умало не заплаче сваки 
пут кад прошета и навири у поспале очи моје мајке. 
 Још мрак није затрпао Стретон, али јесте Санибенк, она је 
већ спремила торбу. Правила је неке лопте од украсног папира за 
поклоне и пунила кофер. Села је на своју удобну фотељу и слушала 
како њено узбуђено срце туче и разгони умор и сан. 
- Морам раније лећи. Сутра идем на воз за Босну. Само да што 
прије стигнем на станицу и да наставим путовање.
 С воза пожури својима у Ваган. Угледа своју трошну кућу 
на дну села преко ког је право и наниже зјапио дубоки кланац 
хитрог Ваганца, са оном римском таблом с друге стране стрме 
клисуре, према Прибељцима, као сведоком историје, трајања, 
вечности и трагова нечијих стопа по овој земљи. Кров од рошаве 
шиндре умрљан катраном, зарастао самоћом и патином прошлих 
деценија.

*   *   *
- Нас двије сестре за удају приспјеле, а отац се радује, а пројаукао 
би. Без 10 дунума земље, просци не навирују да је дјевојка и од 
виле бржа, љепша, спремнија, а проводаџије надалеко обилазе 
кућу. Оцу преостало 20 дунума. Из тешке сиротиње се исправи 
када мати донесе својих 10 дунума, а види сад. И да се једна уда са 
10 дунума нема за посну кашику довољно и сва гладна уста, а једна 
од нас је осуђена на самачку преслицу и празан и студен душек 
до краја живота.  Послова поваздан, без доброг одмора и правог 
сна, а грк хљеб у посну чорбу и зној умачеш, не надаш се бољем, а 
јадни отац потавнио у лицу од рада, бриге и страха да нека од нас 
не остане усједилица. Мати пола дана с оцем сијено за зиму око 
стожине издиже, пола дана, спрема јело и поспрема, а готово по 
цијелу ноћ болесну зличицу притиска кошчатим прстима. 
 Обрен ме пожурује и очима и својом и мојом душом, али 
Анка је старија и њеној срећи се не могу препречити. Као старија, 
ред је да се прва уда, откине, усрећи, окући. Обрен драг и срцу и 
души. Сањам га, грешница и срце кидише да пробије прсни сепет 
и од љубави и бола завија, к'о гладни вукови од Љуше, иза Светог 
Јована.
 А бојала сам се да ме не омрзне или да је већ видио да 
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му нисам прилика, а можда и лаже да сам му драга. Распитах се 
изокола код старе Никановице. Да ме охрабри, а не знајући шта ћу 
са собом из љубави, она ми рече да мушкарци лажу највише, када 
се врате из шуме, око ратова и жена. Кад не  испустих душу. Али 
од када ми је у колу руку из Мирјанине руке узео и пригрлио је, од 
тада његове очи су с мојим истином и љубављу  збориле. Е, срећо, 
несрећна. 
 Мој разум и моја душа се грдно свадише, а сад слуђена 
од љубави према Обрену, суочих себе са злосрећном истином 
која ми будућност одмјери и одреди. Ако се удам сва срећа ће се у 
мој брачни душек сручити, а моју матер и ћаћу да живе закопам. 
До касно у ноћ и оне испред те ноћи, сам јастук знојем и сузама 
натапала. До небеса се чуо јаук моје душе. Зар људска срећа виси 
о танкој опути, која зачас опаше 10 дунума земље. Зар нова баџа 
да продими димом који је отет од старе родитељске баџе и куће. 
Радију ћу нек ме нема. Е, мој Обрене, што те не сретох на неким 
бољим и веселијим чаирима живота. Уздахну тако јако да је могла 
и зрелији пламен испод верига угасити. 

*   *   *
 Прену се, угледа озбиљна лица у журби по перону и плашт 
повечерја који је полегао по станици Ранкорн, Бризбен-југ.
 Старији унук седе на клупу крај ње, загрли и пољуби 
унезверено лице своје бабе.
- Што си ми, баба, вечерас нешто, апсет, хоћу рећи дисапоинтид, 
ма тужна, брате, и као нешто разочарана. Ален зна више наших 
речи, јер је стално био уз тебе. Као да те нису лепо дочекали.
 Она само уздахну, и опет дубље него што се то иначе ради, 
скупи се испод његове руке којом је обгрлио, трупкајући до кола. 
Он је покушавао да мало успори, а она да убрза. До куће ни реч 
не проговори. Чудила се како се ничега не сећа из посете родној 
кући, као да није ни била, а сваку мисао око Обрена памти и већ 
смишља шта и како да Обрену поручи, кад сутра опет крене возом 
за Босну из Аустралије. Знала је колико је и Мирјана нестрпљива 
да је поново загрли, а она све спорије иде до њене куће.
 У кући сви су приметили дубоки јаз ћутања и хладноће 
којим се огрнула.
- Да те мати на станици Ранкорн или увозу за Босну неко не увреди 
погледом, речју или гестом?
- Не, Јоване, сине. Нико. Је ли Мирјана звала из Канаде?
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- Па, мати, јучер сам ти рекао да је звала и хтела те чути, а ти си 
била на путу.
- А кад је рекла да ће звати?
- Зваће, брзо и кад стигне. 
 Опет је паковала ствари у кофер да ујутру иде на станицу, 
па возом у Босну. Понестало јој је папира за паковање, па мора из 
ролне украсних папира исећи нове комаде. Зовну Алена.
- Алене, сине, донеси својој баби ножице!
Алан устаде. Чуо је, али није разумео. Отац и мама су били на дну 
гардена иза куће, а Жељко је само слегнуо раменима и одмхнуо 
главом.
- Који је то језик, упита се он, а онда гласно:  шта да донесем, баба?
- Ножице, срећо бабина.
- Ножице, добро... потегао је на мобилном гуглов претраживач. Из 
тог предмета је увек имао петицу. Гугл све зна. Ножице, шкаре, 
маказе, сизорс, немачки шере, италијански форбичи, шпански 
тихерас. Па где баба крај толико језика нађе ножице,  то је из 
употребе избачено откада је Савојски Босну покорио. 
- Не знам ти ја то, срећо, мени нико није рекао.
- За маказе или Савојског?
- Обоје.
- Држи, баба, маказе, сад знаш.
Њен син Јован је замишљен пребирао по познаницима, овде у 
емиграцији. Мало ког живот у туђини није оштетио, ранио, ишчашио 
и из правог пута изместио. Гледа Дамјана како на партијима по сву 
ноћ пребире по повеликом колуту кључева, као хаџија по бројаници 
из Меке, и јагодицом, по назубљеном делу кључева, препознаје 
који је из које куће и стана, након силних селидби1. Нико не зна што 
онај Петар викендом обилази градске вашаре, врти се око коња и 
сваком у очи завирује.2 И лојги се нека жичица у можданама откиде 
и сасу, од када је његова Зора на депресантима, још од избеглиштва 
кад њени у Завидовићима не могоше опростити да попова кћерка 
за католика оде, а он стручњак за кровове, прво с висине проверава 
лет сваког авиона, а баш већина ту у Алџестру праве благи окрет 
и спуштају се на бризбенски аеродром, сваки час потеже свој мали 
блокчић, цокће језиком и записује све који одступају од уобичајене 

1 Види причу: ‚‚Свежањ кључева“
2 Види причу: ‚‚‚И на небу и на земљи“
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путање и задате руте.
- Овај из Сингапура ми опет швера, а овај из Тајланда је скратио 
путању...
 Могао је ређати примере  до зоре, кад и његова мајка излази из 
своје собе обучена и са кофером у руци седне у предсобљу и чека 
да је неко одвезе на станицу, да иде возом из Аустралије за Босну. 
Шта нам живот донесе. Изгледа да нас је све иштетио...
 Испратио је мајку и сина и вратио се у собу још замишљенији 
и већ помало забринут, шта то мајку од куће откида и како издржи 
да цео дан на станичној клупи преседи, међу толико непознатог 
света у покрету и журби и бучних возова, који долазе, пролазе и 
одлазе. 
- Има живот овде крупних фалинки, али ни тамо остати не би било 
боље.
 Његова мајка се већ одомаћила на станичној клупи 
под дебелом надстрешницом. Већ су је обишле оне девојке у 
другачијим униформама, донеле јој две флашице воде, воћа и неки 
чудан тамњикав колач ‚‚са ћубом на врху". Још су селе с обе стране, 
загрлиле је и неког момка замолиле да их слика.
Она им говори да јој ништа не треба и да се она спремила за мало 
дужи пут и боравак и све понела. Нису је могле разумети шта 
им говори. Обе је благо помиловала по рукама, а оне су устале 
и појединачно је загрлиле и журно наставиле својим обавезама 
и службом, а и њој се журило свом путу и послу, прво у ситни 
дремеж и дуги сан.

*   *   *
 На зимским прелима и црквеним светковинама од Анке, 
нешто старије Росине сестре није се одвајао Драго, Крстана 
Аркуле. Драго је лепим речима, осмехом и благословом заливао 
уплетене руке Росе и Обрена. Ускоро ће се женидбама сестара 
ородити. Девојке се колом и песмом у одвојени круг завртеше, а 
будуће баџе остадоше насамо. Драго, раздрљен од врелине која 
га обузела од дугог кола и поскакивања и трупкања ногама, седе 
уз Обрена на каменој подзиди дворишта цркве рођења Пресвете 
Богородице у Стројицима.
- Побратиме, ја сам Росиној сестри Анки врући муштерија. Већ 
сам својима рек'о.
- Добро, побратиме. Анка је старија од Росе и ред је да се прва уда, 
убрзо ћу и ја па ћемо се и ородити.
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- Јашта, побратиме. Одабрао сам 10 дунума земље њеног ћаће, тамо 
улијево, према Драганић Подовима. Осунчано је, зато се то узвишје 
и зове Сунчаник, а са стране се два потока сретоше и мало корито 
издубише одмах уз Ланиште. Могу и неколико мочила ископати и 
по потреби сигурном водом пунити, а изнад ступу и чобанску кућу 
подићи. Могу с потока воду разврстати и до конопљишта одвести 
и убрзати раст витких стабљика и повећати урод и жетву. Три 
села  безом да снабдијевам, Тривунову задругу у Бабићима, ову у 
Стројицима и обе у Мујџићима. 
 Обрен је добро знао колику и какву земљу има Анкин и 
Росин отац и да после два мираза за удају кћери, њему неће остати 
ни да козу прехрани, а камоли себе. А знао је да и његов отац чека 
да му се врати његовом женидбом, оно што је са удајом кћерки 
отишло. Синула му је идеја, не откри је, али јој и не даде из главе. 
 И удаде се Росина сестра Анка, као што је био ред и 
тадашњи обичаји налагали. Роса, изненада према Обрену захлади, 
а видео је то кад  је узе за руку, да први на Анкиној свадби коло 
поведу и срећу јој пожеле. Он је тражио очима, а Роса се његовим 
очима правдала теретом послова који се на леђа млађе Анкине 
сестре свалише. Обрен примети склањање очима и телом. Нешто 
га дубоко и болно жацну.
 Роса је морала тако, а срце јој се на комаде откидало. Ноћу 
би звездама изнад Виторога и Плазарице болно шапутала, Обрена 
призивајући:
- Е, мој, Обрене. Зар ти моја душа, срце, дамари и лице нису јасан 
буквар за читање и зашто ти морам бјежати, а све ме теби вуче и 
зове. Зар не видиш да не могу теби, као што ни мој живот неће 
моћи без тебе?

*   *   *
 Старији унук Жељко је довезао и вратио кући. Док се баба 
Роса припремала у својој соби за касни ручак, какав је одувек био 
у Аустралији, иза пет сати поподне, Жељко у шали добаци.
- Баба се добро примила, као да путује. 
Мајка га љутито пресече погледом. Отац и не чу. Сви су је испод 
ока гледали на ручку, препланула, са нешто изоштренијим бојама 
на лицу и већој сигурности у ходу, поступцима, говору. И сви 
закључише бар једно: баби прија одлазак возом у Босну. Свеж 
ваздух и хладовина испод надстрешнице на клупи железничке 
станице Ранкорн су сенчили тамнијим преливима њено лице, а очи 
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живнуше неким младалачким сјајем.
- Опет је брзо заспала, као и моја нана, сад већ кроз благи и сетни 
осмех рече млада, витка полицајка, колегиници у униформи нешто 
другачије боје, изгледа и кроја, Железнице Квинсленда.
- И ја бих тако радо, крај ње у сан и одмор одбежала. По целу ноћ 
ме цимају или деца или њихов отац.
Обе се пригушено насмејаше и обе благим погледом успавану баку 
огрнуше и наставише са обиласком Ранкорн железничке станице. 
 Сви су се надали да ће то баба Росу проћи и из ње путна 
грозница ишчезнути, јер је у годинама када се мисли окрећу што 
удобнијој сећији, мекшем залогају, споријем ходу, заветрини,  од 
сунца и невоља,  мислима, миру у души и мирнијем дотрајавању 
преосталог. Живот је све укућане наложио на ломачу модерне стрке, 
готово стампеда, као у уличној трци испред бикова у шпанској 
Памплони, а ни баба Роса није одустајала од свог релија и нове 
дневне рутине обавеза. Све се одлучније паковала и још одлучније 
пожуривала Жељка или Алена да убрзају, јер њој је на станицу и 
воз за Босну.
- Сад је већ ово озбиљно, рече разборити Жељко.  Хоће ли јој неко 
рећи да нас и себе, престане замајавати и смири се а ми престанемо 
подешавати наше животе, овде са редом вожње воза за Босну који, 
одавде не иде. Хеј, да неко чује: воз за Босну из Аустраље. Мајка 
устаде приђе му и седе крај њега. Благо му је ставила руку на раме 
и дуго гледала у своју боју очију, у очима прворођеног сина.
- Жељко сине, твојој баби то треба, а ми треба да је подржимо и 
да јој помогнемо. Чуо си шта нам је твоја тетка Мирјана поручила 
из Канаде. Њена пријатељица је доктор психологије и у томе 
ништа не види лоше. Изненадни, макар и мало закасњели порив 
за социјализацијом и социјалном интеракцијом и ништа више, а 
може јој само помоћи. Баба Роса је поново издигла и мобилисала 
све вољне ресурсе у себи и шири домете и појачава снагу свог 
виталитета.
 А на станици и овог јутра бака Роса је чекала воз за Босну 
с кофером са поклонима за Анку, ове године је и она свратила из 
Гетеборга у Шведској, па рече да више не зна када ће, да унуцима 
покаже одакле је. Бака Роса пожури у још један сан да настави где 
је јуче стала.

*   *   *
 Обренов отац је мираз који ће му невиста, Обренова 
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изабраница, донети већ укајитио у своје мисли и поседовне 
дефтере и да посрнули иметак исправи, опорави и мирније крене 
ка капијама старости.
Кћеркиним удајама је и он спао на 20-так дунума имања, од тог 
пола није било погодно за сетву јер су њиве прекривене тепихом 
ситних камених плоча, шкриљцима и у дубини до 10 и више 
сантиметара. Од тога ни држава се није овајдила јер је пристојба3  
танка као и изгледи за поправак те земље. И Обренов отац је, као 
и што му је  и деда, покушао да ископа све те камене наслаге и у 
ораницу претвори. Одустао је након 3 седмице тешког рада, јер 
није добио ни три хвата земље, жуто-мрке боје. А Обрен је баш ту 
намеравао да очисти велику њиву, од камена је отме и плугу, семену 
и сетви приведе и да изнад те парцеле, одмах испод села и своју 
кућу усправи. Уздао се у снажне руке и свог верног дората, за први 
посао, и дрводељску вештину коју је од стрица наследио и на више 
грађевина испробао, за други. Ако очисти њиву од камења, биће 
то и Росин и његов мираз од бога дат и његовим вештим рукама 
створен, Росин отац спашен, а ни његов неће бити губитник, јер 
што је раније користио може наставити. 
 Неколико дана у недељи раном зором, кад још сунце мирује 
и припрема примопредају неба с месецем, а полегла роса и камени 
шкриљац смекша, упрегао би дората испред позамашне зубаче са 
шиљцима од дренова дрвета, а одозго потподио са тањим треницама. 
Наставио је где су му деда и отац стали, трнокопом пробали и 
одустали. Запарао је по ситним каменим плочама ширином зубаче, 
која је поскакивала, запињала, подизала каменчиће и стресала 
ситну земљу. На крају њиве би окренуо дората и зубачом нанишанио 
нови ред. Иза зубаче је суженим размаком шиљака на вилама на под 
зубаче набацивао ископане шкриљце у ходу. На крају њиве би по 
ободу просипао шкриљце са пода зубаче, око пола метра ширине, 
формирајући зид од каменчића с којим, иначе, није знао где ће, 
а негде је морао. Појављивала се њива, али и подизала широка 
камена ограда около. Прође и први месец, а он дође до краја њиве, 
али не и до краја посла. Врати се на почетак, до шумарка и зовног 
хлада широке крстан крушке. Њему леђа мокра, а и дорат и другу 
пену баци и разгрну по себи. Време је хладу и одмору, сунце је 

3 У том делу Босанске Крајине пореске дажбине се називају пристојбе.
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високо одскочило. Земља се помаља, биће боља, дубља и једрија 
после још једног порањања, већ нагрижене зубаче, нешто дубље и 
за прво плужење спремна, али је посна, а на такву земљу је улудан 
посао семе просипати. Мора се добро нађубрити. Иза породичне 
стаје је пренео 4 дугачка крила дрвене ограде, усправио, гужвама4  
од прућа повезао и у тор претворио. Предвече је дотерао стадо 
оваца а у близини је своју, драгу зељовину поставио на стражу и 
чување, за сваки случај. После неколико дана је тор пребацивао 
на нови простор очишћене њиве, а он је испред плитким плугом 
превртао земљу, коју је отео назад од камена и природе. Био је све 
задовољнији, али и све уморнији, и он и дорат, све чешће су се 
згледали и све спорије корачали. Он се питао има ли томе смисла, а 
дорат се жалио на своју судбину. Кад види да је онемоћао, погледа 
према хладу где је замишљао да седи његова Роса и сретне на пола 
пута према њему њене крупне, као код кошуте благе очи и ведро 
лице, лепше од петровданског сунчаног јутра. Скине вучну орму 
дорату с врата и плећа, напоји га и у хладу припне, провлачећи му 
руком кроз свиленкасту, црну  гриву на мишићјем затегнуту смеђу 
кожу и црном метлом репа, којим је разгонио насртљиве мухе. 
- Издржи, рођени. Ето и Митровдана иза ћошка, још мјесец, два 
и с првом кишом и планинском маглом ето и сњегова, а ти ћеш 
у шталу. Око врата зобница пуна зоби, испод тебе мека слама, а 
изнад топле поднице и изнад појата са сијеном. Издржи.

*   *   *
 У кући, тек пристиглу са железничке станице Ранкорн, 
загрли је, одмаче се и гледа је син Јован, како се драга мајка и треба 
гледати. Мисли су подупрле благ поглед према мајци:
- Како је почела одлазити на станицу да ‚‚путује за Босну”, као да 
ми се мати препородила. Све више се исправља, као да ми расте, 
све је хитрија и лице јој се нешто просветлило и прозрачило, а и 
осмех јој се све чешће јави и отме и озрачи нас све.
 Поседи с њима, обиђе очима и спретнијим, него иначе, 
ходом собе, терасу, навири преко терасе, јави се тек изашлом месецу 
и укућанима зажели лаку ноћ, јер она жури да се поново спрема за 
сутра за пут у Босну возом са Ранкорн железничке станице. Пакује 
поклоне у сјајни папир и нешто стално по сећању пребире:

4 Крајишки израз за уски венац од танког лесковог прућа уплетен, а служио је за 
повезивање, најчешће капије са оградом.
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- Ма не то. То си им већ прошли пут носила, ово сигурно немају...
 Док се у својој соби баба Роса спремала за сутрошњи пут, 
чељад је претресала дневну номенклатуру дана и обавеза за сутра. 
Ален, сутра вози бабу на станицу. Због све гушћег саобраћаја 
према Ранкорн станици, Ален пита зар није боље да баба за Босну 
путује са Санибенк станице,  крај које пролази, а не да скреће с 
пута у велику гужву, а лакше би му било да је навече довезе назад 
јер може паркирати близу перона. Отац одбија.
- Ранкорн стејшн, Алене. Воз за Босну за моју мајку и твоју бабу 
полази само са те станице, скрени с пута и одвези је на њену 
станицу, а, ако не можеш стићи не жури него раније крени. Јасно.

*   *   *
 Обрена је отац у почетку обилазио на њиви, а после је 
обилазио у широком луку и њега и њиву. У почетку га је корио:
- Природи можеш дати, с њом сарађивати, али је не можеш 
покорити. Улудан ти је посао. На тој њиви није сијано ни рађало од 
вајкада. Нама нећеш помоћи, а себи хоћеш само ако се каниш тог 
улудог посла. Не губи вријеме. Боље гледај прилику за женидбу, 
спрам себе, а свака цура коју бегенишеш и доведеш, доћи ће с 
образом и миразом. Шта фали Ковиљки Цвијановој, а Тривунова 
Сима, кад год прође, нашој авлији се враћа погледом и тебе 
тражи у њој. Иза њеног ћаће, Тривуна је задруга5 са робом и за 
три Ђурђевдана да достигне, па амбари, кошаре, појате, шуме, па 
онакво Ланиште, дунуми, чаири. Вријеме ти је, брате. Нипошто се 
не обазири за дугачким трепавицама и накарминисаним губицама 
Стоје Ракитине, не питај зашто, али се не обазири. И не обазири 
се према тој каменој, четвртастој тепсији од њиве. И твој дјед је то 
баталио, и ја сам одустао, не тари џаба ни себе ни дората. Љепших 
се путева и питомијих њива хватајте. И кад очистиш камење, а 
сатраћеш и себе и дората и три зубаче промијенити и шта? Ништа. 
Земља ће остати каловита, неродна. Има дјевојака, али има и 
врућих муштерија са свих страна, па ти види и пожури.
- Ја сам ћаћа, младу изабрао. Росу Петрову бегенисао и њој се 
обећао. 
- Ако сине, честита је то фамилија. Јача је на образу, части и 
поштењу него на имању, али ће и Роса доћи са образом и како наши 
обичаји налажу. И јопет се мораш манити тог посла и сатирања и 

5 Задруга је крајишки израз за продавницу широке потрошње.
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себе и дората.
 Крчио је њиву и родној земљи приводио, али пре просутог 
семена и клијања, почеше ницати, крхке па све крупније стабљике 
сумњи, питања, немира. 
- Што ми Роса бјежи погледом а осјећам да од њеног срца према 
мом топле воде теку.
Гледао је како се  планински ветар са маглама прегони, а сунце 
окаснило да се појави и ведри дан преко ноћи простре. Примиче се 
Митровдан и кише које ће све потоке поклопити и с њима брзим 
рекама прохучати, али и песме момачке и трогласне, девојачке и 
њиска свадбарских коња, окићених, а он није знао шата ће и како 
ће?
- Роса ми је најважнија одавде до Сунца, а да ли сам и ја њој, као 
што ми топле струје од ње говоре?
И после сваког напорног дана заспи и пре него што јастук дотакне, 
а њега и у сну пробадају оштри шиљци сумње, што му Роса од 
очију бежи, а у души га на меком душеку среће чека.
 Обрен је био при крају завршетка посла и већ се спремао 
да проспе и прво семе, јечма, зоби и кукуруза, по родној, добро 
нахрањеној земљи, дужим боравком покретног тора оваца и 
оштрим ралом и доратовом снагом, неколико пута преврнутом. 
Крај мочила, горе, изнад, према селу, на другом делу очеве њиве, 
нађе жилу потока и сведе га коритом до искрчене земље, да је добро 
напоји, док отац не принесе конопљу за мочење. Лако ће уско корито 
зајазити и сва три мочила водом напунити. Пристигоше и ледене 
струје с Виторога, а њега брину оне из Росиног погледа. Осећао је 
како њене душа моли, а пуне усне дрхте пред захтевом срца, али јој 
ноге слушају неку другу команду и склањају је у страну. И ништа 
му не говори – зашто?! На путу од Тривунове задруге препречи јој 
пут. Дрхтала је као јасика на промаји и поглед у страну склањала.
- Ја се, Обрене, не могу удати за тебе.
- Зар ниси рекла, Росо, да сам ти драг и да сам за те?
- Јесам. То не могу порећи и пред Богом и тобом слагати.
- Да ниси другог бегенисала?
- Нисам, само сам тебе уписала у своје срце.
 Још дуго су стајали и дрхтали једно крај другог и осећали 
како вреле струје обострано теку. Роса се прва прену, проплака 
тихо, па све гласније и замаче иза првих кућа. 
Обрен се нађе испод широке крошње, старе крстан крушке, на врх 
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искрчене њиве. Ту, од свега, клону. Од раније укољенчен дорат 
на три ноге доскакута до њега. Наслони своју главу на потонула 
Обренова рамена. И он је засетио муку свог господара. Умор и јад 
га сном савладаше и смирише. Дорат га јаче у раме гурну, а крај 
њих на редовну ноћну стражу заседе огромни зељов, од кога и 
медведи зазиру, а вукови зими њихов тор нашироко обилазе. Мрак 
наоколо разгрну светлацима својих жишки, увелико одскочио 
месец. Зауставио се изнад њих и као да је чекао да крену и њихове 
сене уз ланиште и крај мочила исцрта и до првих кућа их испрати, 
па да и он према зори крене и одмори се на густим стожинама 
облака и коначно наслони на удолину Виторога.
 Није знао где ће, па опет сиђе да своју муку утеши на међи 
искрчене њиве. Јесен осваја, а крај њега јечам, раж и зоб, клицама 
кљуцају и чекају снегове да их од ледених ноћи покрије и греје, а 
у доњем делу кукуруз, за брање доспео. Седео је и чекао да се нека 
мисао јави пропне, ништа, само празнина а пред њим благородна 
њива и његов дорат са слободним уларом чека на зов и команду 
господара, а он није знао шта да чека и шта га чека. Где ићи? У 
кафану, крај задруге. Да му се пије имао би с ким, а и више их је 
него оних за мудар разговор и добар савет.

*   *   *
 На станици бака Роса је добро погнула главу и у сну нешто 
шапуће. И нико није ништа чуо ни крупне сузе, у вуненом рукаву 
џемпера, згаслим, видео. Пробуди се, покушавајући да се сети ко 
ће доћи на станицу пред њу, Жељко или Ален. 
 Једва је дочекала ново јутро. Нешто је пожуривало. 
- Само да ме оне добре дјевојке у униформама не походе зарана. 
Као да два анђела о мени брину, а мени се жури на једну другу 
страну. 
Чим седе на своју клупу затвори очи. Накратко се само правила да 
спава. Отпутова.

 *   *   *
 Отац је стави преда се.
- Већа је несрећа гледати те како копниш него остати и без 
посљедње мрве плодне земље и тих 10 дунума. С том  земљом смо 
сви унесрећени више него да смо без ње остали. Ако себе нећеш, 
разуми нас. Бог, родитељи, старији и обичаји се морају поштовати 
и не питају за цијену. И нема тијех разлога који би и један од та 
четири стуба срушили и успостављеном поретку наудили.
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Обрен је честит и радин. И они су отањили имањем, малом, 
амбарима и нафаком, али не чашћу и поштењем. И зар да се тих 
десет дунума препречу између твоје среће и наших унучади.
- Не, ћаћа. Та земља неће нас усрећити, али ће вас убити. Зар не 
видиш да само ја имам избор и то најтежи? Не могу.
 Мирјана је упита:
- Јели ти Обрен драг?
- Умрла бих за његов поглед, али бих пресвиснула, јер знам да би 
ми мати и ћаћа гладовали и скапавали на мојој срећи. Миро, бар ме 
ти разуми, кумим те богом и пријатељством од када смо проходале 
до данас.
 Кад год сретне Обрена Мирјани се душа цепала. Поцрнио 
од рада, туге и бесциљног тумарања, а увек јој се обрати искреним 
срцем и чак исцеди и смешак и од бола преотме. Једном стаде 
испред ње.
- Мирјана, да се није неком обећала и неко се већ у њено срце 
уселио?
- Није Обрене. Ти тамо и даље столујеш.
- Па што ме одби? Ми јесмо скучени у свему, али ми је срце широко 
и само за њу у прса ускочило и покренуло се, и само њу чекало да 
је прими, а само за њу ту мјеста има и ни за коју другу, а ове руке су 
још јаке да је понесу и заштите. Тако ми Бог и свети Јован помогао.
- Обрене, ти знаш да су од нас, наших живота и наших љубави 
важнији и јачи наши обичаји. Она не може за те без мираза. А тих 
10 дунума је задње што је остало Росиним матери и ћаћи. Она је 
жртвовала своју срећу, а видим и твоју, да би њих спасила. Кажу, ко 
прекине те обичаје први ће умријети и то прије времена.
- Је ли само то?! Као опарен је поскочио Обрен.
- Сигурно само то, среће ми моје и светог ми Николе.
 Обрен је свратио да помогне Росином оцу на врх стожине 
сено избацивати. Роса их је послужила и брзо се склонила. Обрен је 
пред њеним оцем позва да му помогне да код Тривуна у задрузи за 
млађу сестру, породила се прошле недеље, изабере беза и мараму. 
Пристала је невољно и пошла и није видела смешак који се указа 
на борама избразданог лица њеног оца.
- Е, дјецо, дјецо.
Тихо прошапута када њих двоје одоше. Спусти главу протресе се и 
низ напаћено лице крајишког тежака потекоше горке сузе, заливене 
надом њиховог заједничког одласка.
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 Уместо у продавницу код  Тривуна, Обрен  пре Раскршћа 
сиђе на танку земљану пртину и крену низбрдо према хучном 
Ваганцу који се ту сусрете са Јањем, одмах испод извора. Роса је за 
њим ходала на неколико корака иза. Испод широке крошње крстан 
крушке застаде. Широко омеђена њива, стрњиште и тек изникли 
кукуруз.
- Што ме овде доведе, Обрене? Косидба је завршена, рано је за 
нову сјетву, а касно за разговоре.
Обрен стаде испред ње. Узе њене руке, хладне као две леденице.
- Видиш, Росо. Ово је била камена пустара, шкриљцима затрпана и 
од руку, мотике, плуга и косе отета и заборављена од мог прађеда 
до данас и нама таква остаде. Отимао сам је од природе и с 
природом се борио да камен истријебим и у ораницу претворим, у 
живот вратим и у наш залог среће преобратим. Десет дунума није 
мало и лако од камена отети и ораницом направити. Огулио сам 
и руке и леђа, дората истеретио и три дрљаче клина промијенио. 
Дорат ми умало све четири ноге не скрши, а гонио сам га и кад се 
у пјени гушио. Трпио је јадан, јер је видио да сам себе још више 
сатирао. Земљу сам натапао танким млазом са потока одозго, са 
наших мочила и широким зноја мог и доратовог. То сам, Росо, 
радио само да не дирамо тих последњих десет дунума твог ћаће. 
Ово је, Росо, наш, заједнички мираз од Бога и природе дарован и 
за наше вјенчање припремљен. Пошто је ово од Бога, он је једини 
изнад наших обичаја. Бог ће опростити, а ако обичаје не могну, 
мене ће казнити, али нам срећу неће моћи узети. Ово нам је он дао 
и сачувао и нас и твоје родитеље, а обичаји од тога неће штетити. 
Нама од овог више не треба. А што претекне, од млина и амбара, 
помоћи ћемо наше родитеље. 
 Росине руке, камен студени, а сад и у лицу помодрела и не 
види се да дише, једино видљиво пулсира и готово се види да срце 
пулије6 на џемперу откида и хоће да искочи. Чула је како Обрен 
говори и да је отац Никола спреман и чека их с крстом у рукама, 
два бела пешкира преко рамена и крунама за њих. 
- Мој кум је нестрпљив, а ти види за куму. 
 А онда се Роса пропе, протресе и још више помодри у лицу. 
Испод лепог лица, на врату две велике жиле искочиле, као да ће из 
њих крв шикнути. Вриснула је да се чуло до Бога, преко кланца и 

6 Крајишки израз, турцизам и значи пуце, копча, велика дугмад.
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хучног  Ваганца и још гласнијег Јања, до суседних села и доле до 
Шипова и Кључа. Грцајући у дугим и тешким сузама девојачким, 
једва рукама нађе његова рамена, чврсто га обгрли и настави дугим 
јецајима напајати  земљу од бога дату, а од природе отету, за њих 
двоје, за њихову срећу и Росин мираз. Кроз јецаје, Обрен разазнаде:
- Зар мислиш да бих без тебе икад за срећу сазнала и нечијом се, 
другом, могла звати. 
 Ту испод широке крошње крстан крушке, на међи њихове 
њиве запросио је и први пут пољубио, а она је плакала и смејала 
се у исто време. Са растојања и у неверици су збланути стајали 
и гледали их његов дорат и верна зељовина, а и сунце је застало 
изнад њих, питајући се да ли још има нешто да је вредно осветлити 
и свет таквом лепотом подарити.
- Изгорећеш ми, шетелијо моја, 'ајмо у хлад. Ово би требало одсјећи 
да хладом не заклања раст жита.
- Не, Обрене, тај хлад ће нам требати да после тешког рада на 
њиви отпочнемо и види на овој доњој истуреној грани према нашој 
кући направићеш љуљачку за нашу ћеру, а испод ове крошње ћу 
дозивати сина Јована, који ће добити име по твом дједу, да потјера 
благо кући.
- Не речи ми како ће нам се ћера звати?
- По мојој куми Мирјани. А  грађу за кућу ћемо извући из очевог 
буквика и тако му помоћи да прошири њиву...И не прекидај ме у 
срећи.
Роса га поново обгрли рукама и настави да плаче где је стала. 
Њихове сузе се сретоше и у печатни восак љубави залише, какве 
није било ни под Виторогом ни под  капом небеском.

*   *   *
Седи на клупи Ранкорн железничке станице, Бризбен-југ. Крај ње 
промичу људи и брзи возова са севера на југ и обрнуто. 
 Иде ка кући своје куме Мирјане, а ноге не може стићи. 
Кад је угледа Мирјана крену да нешто каже, а кренуше само сузе, 
радоснице. По столу јој поређа поклоне. Мирјана не скида очи с 
ње. Од среће виче, смеје се и плаче, све у исто време. И потече дуга 
прича две драге жене. Вече се промаља, прича не стаје, а умор неће 
сну и одмору. 
- Само да краве помузем, окасних. Оне не могу лећи од набреклих 
вимена. 
 Кроз прозор  Виторог и Плазарица су врховима разговарали, 
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густим прамењем магле обмотани, као кад два докона старца из 
луле пућкају. 
- Данас не стигох ни до гребља отићи, ни до даиџе Жарка свратити, 
али ми дан лијепо прође са мојом драгом Мирјаном. Али вратићу 
се опет, брзо.
 Већ је мало нестрпљива почела извиривати лево, десно.
- Ко ли ће оно данас преда ме....? А ево  мог Алена. Срећо бабина. 
- Извини баба, мало окасних, рампа ме заустави на станици 
Бризбен-центар. Мора да је то био твој воз из Босне, баш је био 
добро загарављен од дугог пута. Полако баба, не могу те стићи. Ти 
трчиш, зар не видиш, и сва ми некако сијаш.
- Како не би, срећо бабина. Како сам почела за Босну путовати као 
да сам се поново родила. Није Босна тамо негдје иза брда него и у 
души. Добро, да те не питам како је било, а ево и куће. Док се ти 
поздравиш са укућанима ја ћу ти ствари унети. 
 Јован је гледао мајку како хитро и, чудно усправна, брже 
улази у своју собу, погледа кроз прозор, угледа је како по дворишту 
хода, а учинило му се да је пре један трен у кухињи видео. Самоћа 
није тешка ако се у нови виталитет прекује, може међу људе и ако 
се уме путовати возом за Босну из Аустралије.
 Чуо је Јован како његова мајка пожурује Жељка и виче му 
да не сме окаснити на железничку станицу и да је баш данас важно. 
Шта ли је данас наумила да из свог запамћења заграби или да дуго 
гледа ужурбана лица у пролазу и са њих, као из буквара чита.

*   *   *
 Мирјана је на свадби Росе и Обрена две среће свиђала7 и 
своје куме и Обрена који јој је остао захвалан до краја живота. 
Мирјана обуче Росу, поправи ниске сребрењака на црвеној капи 
испод, као снег беле бошче. Извади неку танку металну цевчицу 
одврну поклопац и навири црвени кармин за усне. Роса и не зна шта 
је то. Рече јој из Бајне Луке, не брини и размаза јој пуне, меснате, 
девојачке усне. И направи је баш онаквом како старинско огледало 
у њеној комоди у спаваћој соби, запамти и сачува. Од игре, песме, 
среће и весеља Мирјана је обневидела. Свадба се данима спремала, 
један дан трајала, а месецима који долазе, препричавала.
 Обрен је био једнако вешт и у земљоделачком, као и у 
дрводељачком послу. Зазеленише се родна поља, а издиже се чврста, 

7 Крајишки израз за обављала
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сигурна и добро скројена кућа, од балвана зидовима истесана, а са 
косине крова од шиндре са још једне баџе8 дим се јави селу. Росин 
отац први пут откри да се уме смејати и да има зашто. Сви су ту 
радост видели и тај осмех, али не видеше да се закренуо у страну 
и заплакао од среће.
 Знала му је ујутро из очију читати каква му је била ноћ 
и шта му нови дан спрема и хоће ли бити тежи од оног јуче или 
лакши оног сутра. А знала га је ноћу обујмити рукама чешће него 
што су јој умор, обзири  и потребе допуштали, а ређе него што је он 
желео, наумио и ноћне светковине крај брачног узглавља очекивао. 
- Муке тежачке смо прелском пјесмом и нектарима среће заливали, 
а дјечијим плачем у двије наредне године и потврдили. Прво 
прохода Јован, па се и Мирјана уз брата усправи и прве кораке 
савлада. Испред Јована је склањао алат за којим је трчао, а књиге 
му пред очи намицао.
Сачувао ме је од тешке речи, зла погледа и напорног рада, али себе 
не могаше сачувати, мој добри Обрен. Јах.

*   *   *
 Половина јуна и пола месеца зиме на јужној хемисфери, 
државном уредбом владе комонвелта Аустралије донетом, јер 
природа те промене не примећује нити на њих хаје. Посебно у 
суптропском појасу државе Квинсленд се баш не уочавају разлике 
у годишњим добима, временом, бојом и изгледом. Додуше тих пар 
месеци, јула и августа, је добро на крста нешто топлије привити и 
зауставити западни, нешто леденији ветар и ноћу и пенџере мало 
притворити. Из оџака дим се не вије. Нема их. Снаја је натера да 
ујутру, када крене на станицу на воз за Босну, обује меке чизме од 
жуте коже, кратких сара и унутра крзном опшивене ‚‚да јој се на 
путу нађе”. Све их је већ обишла и само још данас мора ићи да 
нешто важно обави.
 Чим је села на клупу, у заветрину, полугласно се пропитивала, 
пребирући по књизи сећања из отањених меморијских наслага, да 
кога није заборавила. Није. У њеној торби више нема поклона, 
само неке ситнице њој важне и данас потребне. Испод зимског 
дугог мантила крсти је обложила вуненим џемпером. Грејао је и у 
сан вукао. Заспа.

8 Крајишки израз, турцизам, за правоугаони изрез на дрвеном крову, са малом 
надстершницом изнад, за излазак дима са огњишта из куће
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*   *   *
 Са свећом у рукама немирним рукама и очима, а миром у 
души, тихо је ходила кривудавом стазом гробља и прилазила гробу 
свог Обрена. Запали свећу и положи на округли, метални поклопац, 
од тегле џема ‚‚Витаминке” из Бања Луке и положи на глатку греду 
црног мермера испод узглавља витког споменика.
- Е, мој Обрене. Никад у животу нисмо имали времена за докон и 
иглен. Никад љубав не назвасмо правим именом, али је не стигосмо 
ни потрошити колико смо жељели и колико смо је имали. Сад смо 
намирили што нам живот не даде, јер не имадосмо кад. Ако смо 
шта и пропустили, наставићемо чим се опет нађемо...

*   *   *
 Зими и у Квинсленду брже смркава, већ око 5 поподне, а 
мрак стиже најчешће на крилима хладњикавог јужног или западног 
ветра. Из сна је извуче блага рука на њеном рамену, старијег унука 
Жељка. Прихвати њену торбу, лакшу него икад и крену с бабом, 
која се опет нешто смањила и погурила, каква није била од када је 
за Босну кренула. Осврну се. Крај клупе је на лименом поклопцу 
од џема ‚‚Витаминке” из Бања Луке, који увози ‚‚Марко Поло" из 
Мелбурна и шаље свим малим продавницама,  где се углавном 
продаје носталгија, широм Аустралије,  догоревала права, воштана 
црквена свећа, на станици Ранкорн, Бризбен-југ с које је сваки дан 
возом путовала за Босну. 
 Жељко хтеде да нешто упита бабу, али је она већ била 
испред њега, знала је пут до кола и куће и више се није иза себе 
обазирала.
 У кући, сви поскакаше раширених руку, као и увек да се 
с бабом поздраве. Не примети. Прође крај њих, споро и тешко 
трупкајући за Жељком, који је ишао са њеним празним кофером, 
испред.
 После ручка-вечере, уместо паковања кофера за сутрашњи 
одлазак возом на станицу где је чекала воз за Босну, само навири 
из своје собе. Лице увело, старије од јуче и од њене крштенице.
- Јоване, јави Мирјани да из Канаде дође кад год хоће и може. Ја у 
Босну више не идем. Тамо сам све послове обавила. Уморна сам, 
лаку ноћ свима.

*   *   *
 Била је мирна јер је свела све рачуне свог живота и све 
што старост откри да је младост пропустила, све их је обишла, а 
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само себе нађе и била је уверена да воз за Босну из Аустралије, са 
станице Ранкорн, Бризбен-југ, иде сваки дан и на време, само ако 
знаш путовати.  
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Миленко ЈЕВЂЕВИЋ 

ЗВОНО

 − Tамо више нема наше војске. Посљедње јединице, које 
су напустиле овај простор, могли сте срести при повлачењу путем 
према Мркоњићу. Ви сте стигли у задњи час. Потребно је да хитно 
организујете одбрану и зауставите даљи продор непријатеља 
из правца Кључа. Његов покрет примијетили смо јуче у рејону 
Чађавице и не знамо да ли је ноћас продужио даље. Ево вам моја 
радна карта са распоредом осталих снага. Дуго сте у овом рату и 
ваљда вам је све јасно.
 Биле су то ријечи старијег официра који је, очигледно, 
имао задатак да повеже тај дио пољуљаног фронта. Изгледао ми је 
забринут и само због тог сазнања товар мојих питања и брига оста 
неодвезан.
 Видим да би ме могло претећи вријеме и зато одмах 
прихватих битку с њим. Тихе и кратке команде разнијеше се дуж 
пута и, испод церада војних камиона, чете Романијаца и Подрињаца 
бануше у неизвјесну крајишку ноћ.
 Шапатом мијесимо помрчину и у ходу се распоређујемо на 
косе и гребене. Уљуљкујем стрепњу упозоравајући командире да 
зору морамо дочекати у било каквим заклонима. Борци престају 
гунђати, слаже се камен на камен и успоставља веза. Први пут у 
животу усрдном молитвом призивам свитање, да бисмо се боље 
оријентисали и осјетили простор око себе.
 Зурим у таму сав претворен у уво. Свуда се прелива 
нијема тишина попрскана зрнцима јесење росе. А када прсти чуче 
на обарачу, тишина је мучнија од сваке канонаде, и то ме ратно 
искуство и овдје прогања. Обилазим већ успостављену линију 
одбране и смирујем себе храбрећи друге.
 − Скоро ће јутро. Видиш да Зорњача гасне – говорим 
војнику до себе.
 − Ма само да хоће сванути па да се под сунцем огледамо 
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– обли ме дубок глас горштака који је спретно пунио оквир 
муницијом.
 Небо постаје свјетлије а ја још сигурнији да је дан близу. 
Узимам радну карту и јасно уочавам како силуете њених брда 
лаганао израњају из мрака. 
 − Још само пола сата, па нека нападну – погледом пожурујем 
казаљке.
 Одједном, на пушкомет испред нас, клепну, и настави  
равномјерно да пара тишину велико воловско звоно.
 Да није тај бик постао ратни плијен, па га сада воде на 
клање, прође ме тугаљива зебња и стеже се у прстима на кундаку.
Знам да су тамо напуштена села, јер смо јуче њихову нејач срели 
запрћену завежљајима.
 Сигурно су стоку одвезали да не скапа од глади, не стиже 
да ми се  изјада сопствена мисао, кад се, у сам цик зоре, звоно 
усталаса и из долине проломи величанствена рика. Тај изненадни 
и непоновљиви звук одбијао се о брда и наставио да се разлијеже 
хоризонтом као стогрли глас слободе и славе.
 − Двадесет и два пута! – задивљено изусти мој саговорник, 
који ми, због нечега, бијаше постао близак и драг.
 − Ово нисам ни на Романији чуо! Мора да је побједник 
Грмечке кориде! – неко се насмијан јави из близине.
 У души нам свану. Као да је цијела Крајина устала да 
нас поздрави! Сва наша бојазан од непознатог краја и напето 
ишчекивање битке бијаху распршени риком и реским брујањем 
воловског звона. Сада смо сасвим сигурни да испред нас нема 
ничије војске, и одмах почех размишљати како би било добро да у 
та села, што прије, уђемо без борбе. 
 Дан се појавио неопажено и брзо. У дољи, испред нас, 
прамичци магле повијали су се и топили на младом сунцу. У 
њиховој сјенци чизмама будимо росу, слушамо звоно и опрезно се 
спуштамо до првих кућа. Свуда затичемо стоку како лута и одвезане 
псе који не лају. Од тога ме обузе нека чудна језа, и пожурих из 
ње на другу страну села, гдје се почесмо распоређивати за даља 
дејства.
 ─ Ено оног Јаблана са звоном! – усправи  ме познати глас 
оног горштака и тек тада  примијетих колону говеда како, сокаком 
из села, иде према пољу. Морају проћи недалеко од нас – заокупи 
ме знатижеља и ја кренух ка огради, код које већ стајаше неколико 
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војника.
 Док се звоно приближавало, покушавам да се сјетим имена 
вође који је, у неким српским сеобама, овако савјетовао своје 
племе: “Зауставите се тамо гдје чујете да во највише пута рикне, 
јер ту замља мора бити добра.”
А гдје ли се ноћас зауставио несрећни газда овог мегданџије? 
размишљам о лијеку за овај посрнули свијет. Његова мука најбоље 
зна шта значи во сељаку. И то оваква сила од вола! Љепота га 
погледати! Грађа му наливена и јака. По боји длаке је зекоња. То је 
она чувена блиједосива, која се од леђа према слабинама и врату 
утапа у сјајномрку. Око очију потпуно црн, а њушка бијела. Рогови 
му велики и у лијепом луку повијени устрану и нагоре. Корак дуг 
и поносан, а о снажном врату, на ланцу од нарочите ковачке маште, 
љуља се и одјекује звоно. Његов одјек разноси се на све стране 
и, сигурно, у некој нигдини, још бистри наду прогнаној души 
домаћиновој.
 Шћућурен уз завежљај, његов власник сада призива далеке 
дане када је једном ваљевском мајстору, ковачу звона, избројао 
пола новчаника, и није се покајао, јер љубав и понос немају цијену. 
Све године од тада тај звук га је храбрио и заустављао му се у вољи 
као кад љетина понесе или му пред кућом запјевају сватови. Ноћу 
би га, из штале, кратким клепетом будио и уморном сну доливао 
мира и спокоја. Дању би му, и са удаљености од сат хода, јављао 
гдје пасе његово стадо и он би, са првог бријега, могао разазнати 
сваки  његов покрет и према њему се управљати. Звоно би гушио 
каквом крпом или савијутком траве једино када би се шта радило, 
јер се од његове јеке није могло пред јармом стајати. И годинама 
тако – исто друговање.
 А сада су газда и бик далеко један од другог... Кад би их, 
некако, могао поново саставити?! И да ли је, уопште, могуће спојити 
доброте које рат растави и поруши? Оте ми се та јетка мисао када 
у великом зекоњином оку препознах тугу и неповјерење.
Из жалобног премишљања у стварност ме је вратила сопствена 
униформа, па се, послије почасти волу и звону, разиђосмо сами, 
без посебне команде.
 Сунце није стигло ни сву росу да попије када су почели 
да нас траже и пипају артиљеријом. Прва граната фијукну високо 
изнад наших глава и пригушено одјекну са друге стране брда. Друга 
тресну ближе, на косу изнад села. Стрмоглави лепет голубијих 
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крила преплашено ниче и брзо се изгуби из вида. У њему оста само 
немир стоке и далека врзина одакле би могао отпочети пјешадијски 
напад.
 Ускоро отпоче дејство и наших топова. Уз тутањ и јеку, 
печурке плавичастог дима почеше ницати по обронцима изнад 
невеликог поља. То је онај ратнички тренутак од ког вам заигра 
срце а ноге добију лакоћу да заједно јурну напријед без много 
размишљања и страха.
 Узвратише ватром и око нас почеше падати насумице 
испаљене гранате као да долазе из метежа и сопствене панике.
 Када се мало стиша, услиједи команда и ми кренусмо 
напријед кроз љути мирис барута који нас је штипао за очи. 
Након стотињак корачаја пренуше ме трзаји рањене краве која 
је покушавала да устане. Поглед ми поче панично колати и по 
раштрканој стоци тражити оног вола. На крају посљедњег мучног 
секунда, када се стрепња утапа у слутњу, танку наду ми посијече 
горка романијска псовка, и ја затумарах ка њој. На скоро покошеном 
гумну, гдје се врло жито, главе ослоњене на рог, лежао је зекоња. 
Поред њега, клечећи на кољенима, плакала је душа оног војника, 
коју је јутрос осоколио двадесет два пута.
 − Ево гдје је пала граната! Чуо сам кад је звоно једном тупо 
клепнуло, али нисам могао вјеровати! – рањени глас горштака 
јадао се за обојицу.
 − Зашто баш њега? – прободе ме мучна горчина и хладном 
росом изли се по челу.
 Мало се прибрах када опалише прве пушке.
 − Понијећемо звоно са собом – изустих у журби, као да ме 
неко пита за посљедњу жељу.
 Војник ме неразумљиво и чудно погледа.
 − Живота има докле звона звоне – бистрим му мисли, 
одвезујући ланац.
 Пажљиво га стављам у торбу и пођосмо у сусрет пуцњави. 
Крај првог стрништа залегосмо да се пребројимо и попунимо 
муницијом. Нека невидљива сила непрестано ме је вукла и ја се 
окренух за њом. Од свега видјех само рог како подупире небо. На 
његовом врху сузило је Сунце. 
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Момчило ГОЛИЈАНИН

КОВИЉКО

 Bио је прилично вижљаст. Ја не знам знате ли шта значи 
вижле. Па, то ти је, кад је ријеч о момчићу, несташно момче, живо, 
склоно разним марифетлуцима, враголасто. Ускаче у сваку пређу, 
али је безазлено. Неће никога од њега глава забољети. Па и име му 
је, брате, необично. Женско име Ковиљка некако је обичније. И оно 
је ријетко, али ћете га наћи чешће него ово мушко - Ковиљко. За 
овна, коме чобани рано почну да вежу рогове, да му их обликују, 
савијају, мотају..., каже се  ковиљан. А има и оно цвијеће - ковиље. 
Чули сте сигурно за оне стихове „Ту ми расте смиље и ковиље“. 
Не вјерујем да је наш Ковиљко добио име по том цвијећу. Јесте да 
је био, и поред свих несташлука, златан, некако мио, али није баш 
био ни цвијеће. Али није вала ни неко злочесан. Никад ми није 
било јасно зашто они стари људи стално спомињу ону народну 
пословицу - „Злу браву зла паша не гине“. Ако је за некога био 
неваљао, онда је био само за себе. Такав је био наш Ковиљко.
 Но, пустимо сад његово име. Није га он сам себи надјенуо; 
неко му га је дао, па нека га сад носи или као цвијеће, или као 
онај ковиљан што мора носити своје рогове. Фини су му, савијени, 
засукани, измотани...али, ипак, - рогови.
 Из раног дјетињства је Ковиљко, или „бакино Ковиљче“, 
како му је бака тепала, показивао несташлуке. Прво, мада то није ни 
несташлук, ни нешто необично, није волио књигу. А могао је бити 
добар ђак; био је бистро дијете. Од некога је он чуо оне стихове 
чика Бранка, па их је он мало преправио: - „Збогом књиго, Божија 
досадо, луд је био ко те је писао.“ Шта! Треба он сада да чита неки 
буквар! Зар се није љепше нашалити са баком Љепосавом. Али 
није то она његова бака чије је он „Ковиљче“, него комшиница. 
Налегла она Пиргу, потурила пода њу десетак-дванаест јаја да јој 
излеже пилиће. Знате, тако су у његовом селу жене производиле 
пилиће, јер тамо ти није било инкубатора. Какав црни инкубатор, 
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кад није било ни „електрике“. Е, искористи Ковиљко прилику кад 
баба Љепосава није ту, диже јој испод Пирге сва јаја (оставио је он 
полог!), скува их и онда их врати под Пиргу. Чекала бака, чекала, 
прошло вријеме, прошла „вада“, како је то бака говорила и коначно 
се изнервирала. Дође једно јутро до Пирге и бијесно ће на њу:  
„Ђаволи те више чекали. Залегла си ту ко нека царица“, ћушну је 
ногом и покупи јаја. Успут разби једно да види шта је у питању, кад 
тамо- скувано. Разби друго, треће... - сва скувана. Боже ми помози, 
крсти се бака, окреће се око себе види ли је ко док баца јаја и док 
са собом прича. Ово је ђавољи шерт, анђели са нама били.
 Казаће јој касније Ковиљко да је то он урадио. Јасно, 
уз смијех и његов и бакин. Е, то је један од његових дјечијих 
марифетлука. Да не причамо о томе како је веселом Шарову везао 
неку шкудалу за реп, па он као бијесан скакао по селу док није 
пао од умора. Или оно кад је упалио фењер, завезао га за конопац, 
претурио преко гране од јасена, и у вечерњим сатима, кад је мркли 
мрак, потезао и попуштао коноп и фењер подизао и спуштао. И то 
је било неко „Божије претсказање“, како су старије жене говориле 
док су то гледале и крстиле се.
 Такав је био Ковиљко као дијете. Касније..., е, касније се 
промијенио. Уозбиљио се, замомчио, постао вриједан. Постао 
козбаша у селу. Е није мајчин син, кад би се косиле баре, преда њ 
уносио гузицу. Али, не држи га мјесто. Мало-мало, он би некуд да 
иде. Покушавају весели родитељи да га смире, да остане на имању. 
Има, хвала Богу, све. Набављене су машине, стигла и струја у 
село, направљен пут, али - џаба: град па град. Некако му најжалије 
оставити баку. Ко ће - говорила му је - баку сахранити. А он, к'о он, 
онако мангупски, тапше баку по раменима и смјешка се. Како би 
било, бако, да ја тебе одмах сахраним? Па, како, моје Ковиљче, кад 
још нијесам умрла. А, ја, заборавио ја да треба прво да умреш. И 
онда смијех који свима разгаљује душу. 
 - Е, кењчине велике, Боже теби хвала - не може да се уздржи 
од смијеха ни отац. Оћеш ли се икад дозвати!
 - Хоћу, ево одмах ћу се звати. О Ковиљко! Ето видиш, неће 
будала да ми се одазове.
 И тако је стално са нашим Ковиљком. Но, дође вријеме, 
Ковиљко подиже сидра и крену у град. Млад сам, здрав, снажан к'о 
бик, биће посла.  Хоће, хоће, узвраћа отац. Сам рече да си као бик, 
па бојати се да не будеш стално у бразди.
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 Једнога јутра крену на пут. Даје му отац пара да има за 
почетак, док се не снађе. Изнајми, каже му, собу или ту, како то 
ви кажете, гарсоњеру. Имаш ево пара и немој се упуштати да 
гладујеш. Чу бака да је ријеч о гладовању, па поче да претражује 
нешто по џеповима. Извади смотуљак пара и тисну га у Ковиљкову 
торбу. Не даде се то оцу сакрити, па ће баки: „Мајко, дао сам му ја 
пара, немој му ти више давати“. „Ајде сиктер - одбруси бака сину 
- нећеш ми ти одређивати коме ћу дати, а коме нећу. Ја сам тебе 
родила, а нијеси ти мене, па да те ја слушам.“ Веселом домаћину 
не преоста ништа друго него да подигне руке.
 Нађе Ковиљко убрзо гарсоњеру, исплати је унапријед за 
три мјесеца, јер се газда хтио обезбиједити. Нађе брзо и посао. 
Грађевинско је предузеће, потежак је посао, али је добро плаћен. 
Задржа се ту на послу петнаестак дана, кад му неки пријатељи 
рекоше да траже радника у једном хотелу. Бићеш, рекоше му, 
избацивач. Плата је боговска. А какав је посао тог избацивача, пита 
он. Није прије чуо за такву професију. Кад му објаснише да треба 
да пази на ред, да смирује немирне госте, он се разведри. Море, 
бацаћу их као рукавице ако не буду слушали. Поче посао у хотелу. 
Потраја то добар душак. Но, једне вечери двојица добро припитих 
младића почеше да га вријеђају. Ко је он, сељачки папак, да њима 
ствара ред. Иди на село, тамо ти је мјесто. Чувај говеда. Церекају 
се и посматрају га изазовно.  Ковиљко сав цепти. Дрхти. Стеже  
грчевито шаке. Нека чудна снага се пробуди у њему. Увриједи га 
кад га овај један упита да ли га сврби нос. Могао би он мало да 
му га протрља. Покуша да устане, али га снажан Ковиљков ударац 
у браду баци на под. Овоме другоме, који хтједе да се умијеша у 
тучу, Ковиљко  припријети: „Ти мируј. Није поштено двојица на 
једнога.. Не послушаш ли, биће ти горе него овоме на поду. За њ се 
немој бринути; сад ћу ја њега отријезнити”, и притом му сасу на 
главу криглу пива која је била непопита на столу.     Дође шеф сале. 
Кад видје госта на поду, погледа Ковиљка попријеко. Момак, ми 
смо тебе запослили да ствараш  ред, а не да пребијаш госте. Сјутра 
тражи нови посао. Но Ковиљко не хтједе да се помири са наглом 
шефовом одлуком. Оде он ујутру код директора и објасни му све 
шта је и како је било. Овај позва шефа. Шеф сале му објасни шта 
се десило. Рече да је морао звати хитну помоћ, јер је „избацивач“ 
тешко повриједио госта  који је добио и потрес мозга.
 Директора је интересовало да ли су ти гости били пијани и 
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да ли су вријеђали његовог радника на радном мјесту. Шеф мораде 
признати да је било тога.
 - Ковиљко - обрати се директор овом новом раднику - 
ти убудуће нећеш радити тај посао. Идаље ћеш припомагати у 
стварању реда и пазити на понашања гостију, али од сјутра ћеш 
ићи на обуку за возача То ће бити о трошку фирме. Кад завршиш 
обуку и положиш возачки испит, бићеш мој шофер. Мој лични 
шофер. Такав одважан, храбар и поштен момак је потребан овој 
кући. А сад иди и одмори се. Сјутра почни са обуком.
 Кроз два мјесеца, пошто је положио возачки испит, 
Ковиљко је задужио директоров мерцедес. Добио је и униформу: 
црно одијело, бијелу кошуљу, кравату... Послије петнаестак дана 
директор му дозволи да службеним мерцедесом  оде до села да 
посјети родитеље.
 Док је пред родитељском кућом излазио из мерцедеса, 
Ковиљко се враголасто обрати оцу који му је ишао у сусрет: 
„Стари, ево мене у мерцедесу умјесто у бразди“. Суза радосница 
се  скотрља са старчевог лица. Пала је на црно Ковиљково одијело. 
На његово раме. Овај се избави из очевог загрљаја и пође према 
баки: „Бако, па ти још жива! А ја дошао да те сахраним. Видиш да 
сам обукао и црно одијело.“
 „Начекаћеш се ти, безобразниче бакин, док бака мрљане. А 
не би ми, вала, било жао да то сад одмах буде кад сам дочекала да 
те видим тако лијепог и срећног“.  
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Емилија ЖИВОЈИНОВИЋ

ВЕНЧАНА СЛИКА ГЕРАСИМА АЛЕКСИЋА
 

 Gерасим Алексић је више пута излазио из слике и ваздушио 
кроз кућу, једнако поносан на краља и униформу у којој је стао уз 
младу и усликан нашао посебно место да га има и иза времена над 
брачном постељом сина Радише, а сад и унука Рајка. За ту прилику 
брица му је читав сат штуцовао бркове и браду и подмлађивао лице 
топлим пешкиром, да је све дошле засенио освеженом појавом а 
посебно угланцаним чизмама и подофицирском парадном сабљом 
о пасу, благо уњихане под оштрим му кораком.
 Истодобно, Јевдокија је скривена дугим велом приступала 
олтару каланске цркве смерног погледа и закорака, несвесна 
да гибајућим ходом под меком текстуром венчане хаљине 
наговештава удивљеним погледима присутних свадбара изазовне 
обрисе свог још незамилованог тела. Иако је својим друштвеним 
положајем и угледом у каланској забити имао право пречег избора 
у свему па и за женидбу, Герасим се није варао у процени да је и, 
младенка, љупко збуњива под његовим мужевним погледом, њему 
наклоњена.
 У новој кући оца Илије, добростојећег каланског трговца, 
започе брачно заједништво а опреми је жениним миразом и 
свадбеним даровима. Од првог дана у истој љубави и пажњи до 
Великог рата изродише троје деце, Радишу, Милана и Ангелину. 
За разлику од већине жена тог времена а, нарочито, поднебља, 
Јевдокија је имала привилегију да је муж пита за савет и пажљиво 
саслуша у свему, тако да је пре свих и знала о смутном времену 
које се надвија над њима и мења им живот. 
 Причао  јој  је Герасим о  надолазећем  злу  и  припремао 
за  самостални  одржај, милујући је нежније и брижније што је 
близина рата постајала извеснија. Ако се сачувају и голи животи, 
биће добро, мислила је Јевдокија, привидно смирена његовим 
загрљајем, а уистину дубоко онеспокојена озбиљним Герасимовим 
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припремама за одлазак и свакодневно понављаним упутствима 
шта јој ваља чинити у његовом одсуству. 
 И сам забринут хоће ли се снаћи и опстати с три малца док 
не дође, ако дође, гризао се и испијао бригом до те мере да је већ 
почео да умишља своју херојску погибију а Јевдокију да сагледава 
као младу, пожељну удовицу, о коју се отимају ловци на богатство. 
 - Суни, де, Чаславе, ону љуту, домаћу! - још би с врата 
Гордићеве механе бритким гласом резао њену дремљиву тишину 
у коју су радо свраћале рабаџије а каткад и понеко од домаћих 
и моран од несусталог присенка мрачне сутрашњице, зашао у 
најтамнији кут биртије, да ником дошлом не буде видан. Часлав 
је добро познавао нарав свог пријатеља и пуштао га да се најпре 
добро издува,  па да га услужи и саслуша.

- Еве ти, батке, па суни ватру на ватру! Неки тврде, ал не 
сигурам, да се ватра сам тако  гаси. У твој случај, може и 
да бидне! - рече му Часлав спуштајући пред њега чокањче с 
две чаше и сам заседе, примичући једну себи.
- Овај ти је народ таке среће, кумашине, па нема куд! И 
одовуд, и одонуд, са свију страна дувају ладни ветрови а 
пламен се разгорева. Него да си наздравимо, да се живи 
опет гледамо у ова моја механа!
- Ајде, жив ти ја живом био! – отпозрави му Герасим уз 
жежен гутљај. Заста кратко да му ватра сиђе и олабави грч 
у стомаку, па доврши:
- У војне ме школе нису учили да певам, но како се држи 
пушка и сабља. Не марим тому што ми следује, но се 
замучавам што Јевдокија остаје с три макање, без заштите 
- ту застаде све док не осети да га је дарнуо до саме душе, 
па отвори прикрито: 
- Дела, батко, нађи јој се ко своме, ако устреба! 
- За то ли ми сврћеш мимо обичај и пијеш преко вољу? 
Кумашине, и да не рекнеш, подразумева се! Док је мене, 
неће да бидну ни гладни, ни без заштиту! Овога ми крста! - 
изусти Часлав заветно.

 У ноћи пред одлазак, до свитања је био у љубави с 
Јевдокијом, као да су обоје хтели да једно друго имају за дане 
превелике ужељености и насавладивог страха да их рат трајно не 
удаљи промењеним смероказима. С јутром, на капији, под пуном 
спремом, он се усиљеног смешка и погледа којим овековечава 
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њену прилику на прагу с троје дечице уз себе, још једном осврну, 
колебајући се да каже оно што ће затрајати док га не буде а  да се 
лоше не тумачи:

- Јевдо, чувај дечицу и образ свој, а Бог једини зна шта с 
нама! - једва да одвоји од душе и оде чврстим кораком, не 
он, но војник одзиван земљи и краљу. 

 Сутрадан га Тимочка дивизија усиса као хоботница и истом 
прекали за сударе са собом у предасима окршаја, развлачећи кроз 
ровове и каљуге, бесане ноћи и борбе прса у прса, на живот и смрт, 
а за Јевдокију отвори му сан да свраћа својим анђеоским ликом и 
угреје промрзлу мисао, молитвена за његов и спас своје деце. 
 Исти филм му се размотавао и много година касније, кад год 
би изваздушио из слике и зашетавао кућом свог сина Радише а сад 
унука Рајка, све док се не би присетио ордења да закити војничку 
доламу и подсети своје у времену на јуначко држање у рату, као 
што су и њега његови, присилом дошли у овај крај, подсећали на 
свој трновит пут кроз време.

- Штета што се окићен не усликах с Јевдокијом, па да 
увеличани, овако окачени, споредујемо са својима и 
бодримо их у тешким временима. Оволико ордење не рађа 
кукавице! - мрморио је Герасим и загалами, као што би и у 
времену:   
- Јевдокија, де затури мој накит?! Оћу да ми звецка на 
грудима и да буди успаване!

Прозвана, Јевдокија се једва премости из слике у садашње и 
угледавши га крај Рајковог и Милијадиног узножја, зашапта:

- Бог с тобом, Герасиме! Куд си се то разобадао у пола 
ноћи?! Ово ти није наше време, а још мање ратно. Оћеш да 
разбудиш наше, а за што, за тамо неке звечке које ми те на 
гладан праг вратише сакатог, да те у јаду и беди сачекам, без 
Милана и Ангелине и кунем онога ко измисли рат. Ајде, не 
страши омладину, но се врати у слику, да у миру младујемо. 
То нам је и било најлепше од живота! 

До рата живот с њим је памтила као божје уздарје које јој је 
давало снагу да издржи и кад је ходала његовом оштрицом.  По 
његовом одласку, за почетак имала је у кући добру залиху хране. 
У некоришћеном оџаку, под циглом, Герасим јој је у кеси за дуван 
оставио шаку дуката, за не дај боже, а у доњој згради, у којој 
тињаше његови родитељи, Пелагија и Илија, увек је било бар 
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узвареног млека и цицваре. 
 Те прве ратне године, одмах после страшних вести са 
Легета и бесане бриге шта је с њим, Јевдокија о светом  Николи 
крете с децом својима у Вртовац, користећи запућеност комшије 
Часлава колском запрегом у истом правцу. У повратку су је сачекале 
пустош обе куће, пљачка стоке и свега скривеног што се нашло, а 
надасве осакаћена, беживотна тела свекра и свекрве. 
За ноћ, чинило јој се, наврши сто година. Часлав и жена му Јелина 
помогоше јој у свему око сахране   и подржаше да је не савлада 
надолазећи очај, ако ни због чега другог, а оно због деце. Нетом 
стигоше и пратеће болести рата, које се ширише долазећом војском, 
тако да се живаљ који је остао иза сурове бугарске најезде, уполови 
од тифуса. 
 Још неопорављена од домне похаре и страшног уморства 
Герасимових родитеља, Јевдокија је бдила над болесном децом, 
покушавајући да их свим оним што јој је било у знању и при руци 
ослободи ватре у којој су горели а ако буде среће и оножи. Битка 
коју је водила за њихов спас истодобно јој је ломила снагу тако да 
је све чешће заведена полусном умишљала да је урадила оно што 
није. 
 Кад је дочуо да у кући Алексића није ништа како треба и 
да се Јевдокија не да видети, Часлав јој одасла Јелину за припомоћ 
а на њено гласно запомагање прегну кола и све их онемоћале у 
болести и ватри, спроведе у књажевачку болницу.
 Иза неког времена кући се вратише само Јевдокија и 
Радиша. У дубоком непрежалу, с Радишом где год пошла уз сукњу, 
сачека таква и обогаљеног Герасима на домном прагу.  
 Још увек у зашету изван слике у времену коме одавно није 
био припадан, Герасим је позорно пратио ток њене неме исповести. 

- Добра ми је Јевдокија - по ко зна који пут помисли – 
заслужује највећу медаљу. Ако сам ишта у животу добро 
урадио, то је што сам се с њом оженио. Жена и по! Како ме 
је само стегла и јекнула кад сам се онако богаљив и вашљив 
успентрао уз басамке, окупала, отребила ваши, намазала 
косу гасом па још и наранила сурутком и пројом! И све 
то очас постигну, с Радишом уз сукњу. А ја, не смем ни да 
питам а гледам свуд около, куд се дедоше моји Милан и 
Ангелина! 
- Боловаше за кратко и умреше! - јекну Јевдокија из слике, 
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непитана. Отидоше на онај свет а не одмаче ни цео месец 
како ти оца и матер саранисмо!

Од његовог повратка с фронта криомице је бдила и над њим. Од 
кад се обогаљен вратио једва да је што остало од старог Герасима. 
Ћутао је и мудровао у себи, једва свикнут на протезу, но временом, 
на срећу и уз велику помоћ кумашина Часлава, поче да се бави 
пчелама. Не потраја а он се досети да њу и Радишу шаље у биље 
за чајеве и мелеме с медом, које је справљао где кад за продају а 
и да упосли себе. Иако није био поверљив као пре, осећала је да 
га дубоко рањава неко ново време које је њега и њему доличне 
стављало у запећак а коме се приклањао и њихов младиша. 
 Зачудо, није га корио, нити му паметовао и сам у великој 
тешкоћи како да очува бар достојанство некада добростојећег 
домаћинства које су ратне године сасвим осиромашиле а њега 
физички онеспособљеног сатерале у теснац борбе за опстанак 
породице а и свој. Официрску униформу заменио је иако неспреман, 
тежачком. Најпосле је тешка срца склонио и Карађорђеву звезду из 
свог и туђег вида. Само је у сну враћао усхићеност проживљеног  
тренутка кад му је уручена за храброст и оданост краљу и отаџбини.  
 Сад ето, излази из венчане слике и тумара по кући у којој 
младују Рајко и Милијада и тражи је да се окити и оживи сећање 
на тимочке првопозивце. Све се нада, биће да је Рајко другачији од 
Радише. 

- Слушаш ли ме, Герасиме? Што би, би! - сколи га Јевдокија 
узнемирена његовим предугим мотањем по кући. 
- И наш ти је Радиша ишао у рат, онај други и ко зна шта 
је све проживео а ми се остарели овде грчили и крили од 
навале силе и безакоња. Но сад је фала богу друго време. 
Врати се у слику и мируј уз мене! Ту нам је најлепше!

Утом се Mилијада по ко зна који пут тргну из сна и још буновна 
упита чује ли уистину нечије сашаптавање и комешање по соби 
или је то буђењем понела из сна. Сличан јој се осећај понављао из 
ноћи у ноћ и остављао је у недоумици.

- Ладо, што се тако премећеш у сну?- чудио се Рајко. – Уз 
мене си! Зар те то не смирује?!
- Ма, сваке ме ноћи нешто буди и скида сан с очију! - тужила 
се Милијада ни сама не знајући шта се то с њом дешава. 
- Ко да неко с неким потихо разговара и шеће по нашој соби!
- Што ли ти је?! Ја не чујем баш ништа! - увери је Рајко.
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- Тек си се задомила а скроз променила  живот и преузела 
велике обавезе на себе! Умор те стигао па ти се у сну свашта 
причињава! Улагани, нико те не гања! - тешио је Рајко и 
привијао заштитнички уз себе.

Донекле примирена Рајковим загрљајем, Милијада нехотице диже 
поглед на слику над брачном постељом и слеђена, суочи се са 
живом искром у очима младеначког пара. 
Чинило јој се да погледом откривају да саучествују у сваком 
њиховом тренутку.

- Хоћемо ли да скинемо ову слику са зида и ставимо нашу? 
- једва да изусти молећиво.

Рајко се нађе у чуду. Као да је тек сад постао свестан венчане слике 
деда Герасима и бабе Јевдокије. А своју, у тој величини, још увек 
нису имали.

- То су деда Герасим и баба Јевдокија. Од кад знам за себе, 
су ту. Никоме до сада нису сметали. Али ако баш желиш, 
нек ти буде! - рече помирљиво. 
- Колико сутра наћи ћу јој неко место доле, у подруму. А сад 
да спавамо! - скоро да јој љутито нареди.

Иза краћег притишја, чу се Јевдокија:
- Е мој Герасиме! Причам ли причам, не тумарај по кући 
а ти навалио и не слушаш ме, но по свом. Ете ти сад! Има 
да чамиш доле у подруму док не избледиш ко и ова моја 
венчана хаљина. А на звезду ни да помислиш. Дај боже да 
ти унук зна да си је и имао. Ал није све тако црно. Твоја 
је Јевдокија уз тебе до краја! - додвори му се љупко ко у 
првим данима младенства.



87

Радмила ТОДИЋ – ВУЛИЋЕВИЋ

ПОГАЧОМ ЈЕ ОМЕЂЕН ЉУДСКИ ЖИВОТ
„Хлеб наш насушни дај нам данас, и остави нам дугове наше као 
што и ми остављамо дужницима нашим“
 

Mекан хлеб као душа... Ништа није лепше ни топлије од хлеба и 
душе... Погача као прослављење хлеба или свечани хлеб у животу 
Срба на Косову и Метохији  има смисао којим би се могао мерити 
сам живот. Од рођења па све до смрти увек нас погача прати.
 Када се дете роди, његов улазак у дом прославља се 
погачом. За крштење кум доноси погачу, па онда друге дарове.
 Просидбa, веридбa, свадбa, не може проћи без погаче.
 Када се започиње зидање куће и када се прославља усељење. 
Када дође поштован гост у кућу, али и када се окупе најближи. 
 Ритуал мешења погаче је посебно осећање поноса за 
Косовку. У њу жена утире своју пребогату душу. Погачом она 
заправо дели другима невидљиве честице своје душе.
 Tај хлеб насушни, погача, златно жуте корице, изнутра 
бела, танка је, добро остругана и дивно мирисна.  Домаћица уложи 
толико љубави и труда у жељи да сваки пут буде најбоља коју је 
икада умесила. 
 За крсну славу ломљење погаче је врхунац поштовања и 
светковине. Они славе „Светога“, (са нагласком на други слог). 
Домаћин је, након литургије у цркви пресекао славски колач. 
 Касније  у кућу пристижу гости на ручак. Наздравља се и 
укршта преко руке. Благосиља се дом и домаћин и укућани. Према 
казивању  Трајка Славковића из Горње Брњице  испијање ракије 
преко руке у турско време имало је посебно значење. Србима је било 
забрањено да се крсте. По приповедању деде, Ристе Славковића, 
тамошњи бег  послао је у село заптију на славу код неког домаћина 
да види како то они славе и да ли поштују правила понашања.
 Када се вратио заптија је задовољно реферисао: „Не крсте 
се Срби, беже, све је како си наредио.“ „Па шта онда раде, како 
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славе?“ питао је бег.
 „Седе мирно, трпеза је скромна, мало једу, али прилично 
пију. После почну да наздрављају, онај са чела наздрави ономе у 
дну софре, онај десно наздрави ономе лево. Попију ракију преко 
руке наискап, куцну се и пољубе три пута.“
 „И то теби није ништа, разљутио се бег. Па они су 
наздрављањем један насупрот другог, направили крст. Кад су 
укрстили руке опет су направили крст. Куцањем чаша подражавали 
су црквено звоно, а љубљењем свето тројство. Мудри су Срби...“ 
закључио је бег, али је престао да их прогони јер је знао да не може 
да их заустави.
Такав је обичај наздрављања и укрштања и до дана данашњег. 
 Када дође време за вечеру, обично онај гост који седи у 
чело софре, а то је  најстарији или први комшија, зове домаћицу, 
наздрави јој и тражи вечеру којој претходи погача. Када она донесе 
мирисну и топлу погачу сви гости устану. Погачу ломе домаћин 
и гост са чела софре.   Она се савије на пола пре него што пукне. 
Окрену је три пута и пољубе. Затим се и њих двојица пољубе три 
пута. Изломе погачу на комаде и поделе свим гостима. Затим се 
сви гости међусобно рукују и љубе уз радостан поздрав „Срећна 
погача!“, опет са нагласком на други слог. Тада се износи вечера. 
Погача се ломи како на дан славе, тако и на вече славе. Тада долази 
најближа родбина, ћерке и сестре са својим породицама, млађи 
синови код родитеља. Они који још нису преузели славу од оца. На 
дан пристижу пријатељи и комшије. 
 Славски колач сече свештеник у цркви. Када син почиње 
да слави у своме дому, он добија благослов оца и половину колача. 
Након узимања колача он у својој кући прима своје госте. Родбина 
се међусобно обилази други дан славе.
 Погача на свадби посебан је благослов за младу. Она коју 
девер доноси у младину кућу, девојке ломе изнад њене главе. За  
трпезом пријатељи ломе погачу домаћина.
 Погача се спрема за сваки повод, када се коље свиња, када 
дођу гости, када се слави усељење у нову кућу и многим другим 
поводима. Чак и када је изнесена сасвим без повода, она узнесе 
трпезу у побожну свечаност.
 Када се човек упокоји, једна жена, из фамилије или 
комшилука, задужена је да меси погаче за трпезу, као и за сваки 
помен до годину дана. Ова погача се меси са једнаком ревношћу 
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као и свака она која се припрема за радост. На гробу се „подели за 
душу“. Тада се погача, мекана и топла као што је душа, прима и 
даје на један сасвим посебан начин.
 Тада међа између погаче и душе заправо не постоји. Баш 
као што не постоји граница између живота и смрти.
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Ђоко ПЕТРОВИЋ

ЕЛВИС И БИТЛУС

Dруштво у Бошковој продавници баш се забавља. Са грамофона 
се разлеже умилни глас Драгана Стојнића док пева песме: Била 
је тако лијепа, Зашто долазиш само са кишом, Вино и гитаре... 
Бошко прелистава часопис Џубокс и плоче поп и рок страних 
певача и бендова које је скоро набавио. Пред очима присутних 
указују се слике за њих потпуно непознатих фаца, као што су: 
Шарл Азнавур, Хари Белафонте, Џими Хендрикс, Боб Дилан, 
Битлси, Ролингстонси, Пинк Флојд...

- Био сам на његовом концерту – хвали се Мићо Ђедин 
– упирући прстом у слику Х. Белафонтеа, која се сија са 
омотнице ЛП плоче.
- Био сам и ја, чудно је да се нисмо срели – са смешком 
му одговара Бошко Трговац и после кратке паузе изговара 
почетак „Песме за зимску ноћ“: Лампа гори слабо на мом 
столу, снег лагано пада... био бих срећан само да држим 
руке које волим... Сасвим неосетно прелази на песму „Она“ 
Ш. Азнавура: Она може да буде лице које не могу да 
заборавим..., упире дискретно прстом у једну од девојака 
која се стидно зарумени, па чежњиво тражи своје лице у 
огледалу и длановима хлади образе.
-  Ђедин, немој да лажеш да си био на концерту са Бошком, 
ко што си слаго да си био други голман ОФК-а, знам те ја, 
болан – коментарише Лазо Којин држећи пенушаву флашу 
пива у руци.
-  Јок, ти си био, пијандуро! – церекајући се узвраћа му 
Ђедин, али не добија подршку од присутних. – Ти знаш шта 
је рокенрол! – додаје Ђедин иронично себи у браду.
- О чему, Бошко, сви ови странци које показујеш, пјевају? 
– пита Смиља као незаинтересовано, али ипак знатижељно, 
јер се након куповине још мало задржала у продавници.
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- О свему, Смиљо – мирно каже Бошко – о великој љубави, 
о патњи и чежњи за вољеном особом, о растанку са женом, 
о сиромашном детињству, разочарењу у људе, о јадима и 
несрећама које их прате, о томе како желе само слободу...
- Јој, јадни, баш и' ми је жао што нису слободни! – каже 
искрено Смиља док ка Бошку упућује тугаљив поглед  пун 
саосећања. – Немој више, Бошко, да ми кидаш душу! – 
шапуће Смиља после краће паузе и излази из продавнице 
узбуђена што је с Бошком прозборила коју.
- А шта кажете на ово? – високо подиже Бошко слику 
Елвиса Прислија из ране младости.

На слици се види насмејано лице са крупним очима из којих избија 
пуноћа и оствареност живота славног лепотана. Као да управо 
сада слуша врисак успаљених девојака, Елвис са слике поручује: 
Видите у пуном сјају онога кога сте дуго чекали и за којим тако 
чезнете. Свакој девојци у продавници се чини да тај  младић 
баш њу заљубљено гледа са слике. После дугог мука, почеше да 
се, прво тихо, а затим све јаче,  отимају женски уздаси праћени 
коментарима:

- Боже, како је лијеп!
- Види му очи! Мене гледа!
- Погле уста, погле усне, ох...!
- Каква коса, какви таласи, дај само да пипнем, Бошко!
- Не штипај ме, јеси полудила!
- Бошко, лијеп је скоро ко ти!
- Ко да је Бошков брат близанац, Боже драги!
- Је л' то твој брат, Бошко?
- Бошко, реци ко је, не мучи нас више! – готово унисоно оте 
се женско преклињање.
- Ово је Елвис Присли, онај од кога је све почело – загонетан 
је Бошко Трговац.
- Шта је почело, Бошко?! -  опет ће скоро сви углас.
- Елвис је поп и рок икона америчке музике, он је зачетник 
нове музике, од њега сви преписују – каже кратко и поучно 
Бошко док и даље држи високо у ваздуху слику славног 
музичара.
- Гледо сам и њега – хвалисаво и као мало незаинтересовано 
додаје Ђедин, као да жели да умањи славу и потцени 
дивљење које изненадно изазва Елвис Присли у Бошковој 
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продавници.
- Ђе си и њега мого да видиш, Ђедин, шта трућаш! – сада 
већ припит јавља се Лазо Којин док седи на једној гајби у 
дну продавнице.
- Не верујем да си и њега гледао уживо – мирно рече Бошко. 
– Елвис још никад није наступао ван Америке – само да 
знаш, Ђедин.
- Шта год каже, лаже – придружује се Лази и Бошку 
Љубинка, презриво и прекорно корећи Ђединог што је 
прекинуо Бошкову занимљиву причу.
- Нисам ти ја крив, Љубинка, што си одрасла овце чувајући 
и што читав живот пјеваш Лијепо ти је бити чобаница 
– церека јој се у лице Ђедин и прилази јој ђускајући 
ласцивним покретима.
-  Бјежи, будало, од мене! – одгурује га од себе с гнушањем 
Љубинка. – Шизи на другом мјесту! Док си с мајком чуво 
овце, трчо си да те подоји. Посо си мајку до четврте године, 
ко да ја то не знам, а сад се ту нешто правиш важан.

Сви стадоше на Љубинкину страну и почеше да се спрдају на 
рачун Ђедине навике из детињства и његове чудне игре. Узалуд је 
Ђедин објашњавао да се то зове ђускање, а не шиз, да се то игра уз 
ову врсту музике о којој Бошко говори.

-  Ајде, Ђедин, шизи кол'ко 'оћеш, ал' сам! – подвикну неко 
и онда сви удружено изгураше Ђединог из продавнице, уз 
негодовање што им одвлачи пажњу својим хвалисањем и 
безобразним понашањем.
-  Као што рекох – после краће паузе наставља Бошко са 
занимљивом причом – Елвис је икона те нове музике. Њега 
широм Америке и целог света обожавају. У кожном оделу 
и са гитаром у руци држи концерте, пева тако да девојке 
вриште од среће што могу само да га виде уживо. Када 
свира и заводљиво игра и пева: Увек сам на тебе мислио; 
воли ме нежно, воли ме лепо, колико те, драга, само волим..., 
девојке падају у транс из кога се једва враћају у стварност. 
Није чудо што га ангажују да глуми у филмовима.

Док Бошко држи предавање о Елвису, присутне девојке само 
наслућују значење неких нових речи које први пут чују, али као 
да су и саме на Елвисовом концерту, не прекидају га јер желе да 
Бошкова прича траје што дуже и да узноси њихово усхићење до 
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неслућених граница.
- Имао је он – наставља Бошко причу о Елвису – чудан 
животни пут. Патио је што је био сам јер му је брат 
близанац умро при роћењу. Возио је камион и певао, нису 
баш веровали у његов таленат на почетку..., али кад се 
доказао као певач, његова слава је вртоглаво расла. Нико му 
није раван. Он је посебан, он има свој начин, па зато пева и 
ово: Живео сам испуњеним животом, волео сам, смејао се 
и плакао... примао сам ударце и урадио то на свој начин...

Препуштени Бошковом сугестивном казивању, својим телима 
и мислима сви беху пренети у другу сферу. Уз пригушен тон 
грамофона и тајац у публици, Бошков баршунаст глас се опојно 
разлегао продавницом.

- Јој, Бошко! – оте се нечији уплакан глас – док су сви око 
њега били срећни, овај јадни Елвис је плако – срамежљиво 
заврши свој коментар једна од девојака. 

Јецај уплакане девојке као да из те чудне обневиделости и 
занесености све присутне врати поново у стварност. Наста 
комешање и жагор, уз подсмешљиве коментаре мушкараца на 
рачун уплакане девојке. Стид због слабости и емоција којима су се 
препустиле док је трајала Бошкова прича о Елвису, остале девојке 
ублажише изненадним и гласним смехом.  Необуздани смех који 
се проломи Бошковом продавницом био је једна врста колективне 
катарзе.

- Бошко, покажи нешто лакше да нам се мало смири овај 
уплакани женски свијет – први пут се јави Вито, кога због 
дебљине зову Дебели.
- Ајде, Дебели, боље би ти било да увучеш ту стомачину, 
види како ти се отромбољила, па све виси! – са презиром га 
дочека његова вршњакиња Славка.
- Не би те ни погледо, Славка, све и да оћеш – поче стењући 
и безуспешно Вито да увлачи стомак у панталоне.

Као добар познавалац људске душе, Бошко сачека да се страсти 
смире и обришу сузе, па настави:

- Ево за промену показаћу вам нешто што је, надам се, мање 
стресно – мирно рече Бошко и показа им омот плоче групе 
Битлси.

На омотници стоје један уз другог четири кицоша из Ливерпула, 
са кожним јакнама и панталонама звонарицама. По дугачким 
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косама до рамена личе један на другог, а у њиховој пози има неког 
разбарушеног и лежерног пркоса. Један од њих се по танким 
наочарима са омањим стаклима мало издваја од других по изгледу.

- Види, мајке ти, оног са стаклићима на очима како је 
смијешан! – гурка једна од девојака другарицу поред себе.
- То је фронтмен групе Битлси, зове се  Џон Ленон – поучно 
каже Бошко.

Иако не знају значење речи фронтмен, присутни некако наслућују 
по Бошковом тону да би то могло да означава главног у групи, 
па не инсистирају на додатном појашњењу. Будући да им се не 
свиђа изглед момака са слике, чија се лепота не може поредити 
са малопређашњим Елвисом, девојке не показаше интересовање 
за њихову животну причу. Јер, спољашњи изглед има пресудну 
улогу у перцепцији и знатижељи код нашег света. Првог утиска, 
који се дубоко уреже у сећање, свако се тешко касније ослобађа и 
ретко  мења став. Дугачка коса Битлса која пада на њихова рамена 
изазва у продавници негодовање. Сви се брзо сложише да је то 
неприхватљиво, да такво понашање треба одмах осудити и ругати 
му се на сваки начин. Чим мушкарац носи тако дугачку и неуредну 
косу, мора да је лошег понашања, да му намере нису чисте и да то 
треба неизоставно осудити.

- Баш су прави „битлуси“! – спрда се са њиховим именом 
Љубинка – види како су неуредни!
- Треба и' ошишат но̂жицама, ко овце – добацује још један 
женски глас.
- Ја би то на нуларицу, ух што неће да ми падну шака! – 
скоро гневно изговара Вито Дебели и оштрим покретима 
руке показује кроз ваздух како би их шишао.  

Вито је иначе у селу једини фризер. Осим маказа, има и машиницу 
за шишање.

- Шта би реко онај лијепи Елвис да и' види? – вајкајући се 
упита Љубинка Бошка Трговца.
- Не воли их ни он – мирно додаде Бошко, схвативши да 
више не вреди бранити „битлусе“.
- Јелде, Бошко, да и' и ти мрзиш ко ми?! – одлучно 
констатоваше присутни, не тражећи одговор од Бошка.

Бошко склони плочу чувеног бенда, који неславно прође код 
публике у његовој продавници, врати и остале које је припремио, 
мирно прекрсти руке и замисли се. Док је жагор и даље одзвањао 
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продавницом, Бошко је размишаљо о томе како за кратко време 
расположење људи може да се промени. Од љубави до мржње 
толико је танка линија да је људски ум рационално не може 
сагледати ни објаснити.

-  Не треба само по спољашњем изгледу давати суд о некоме 
– рече Бошко као за себе, а присутни га не чуше.
- Што нису ови битлуси лијепи ко онај Елвис, ко што си ти 
лијеп, Бошко?! – чу се из публике.
- И Ђедин је љепши од њи' иако је ћелав! Боље немати косу 
нег бит битлус – убаци се Љубинка и погледа у Ђединог 
који се враћао у продавницу.
- Да није ћелав, Ђедин би био битлус, сигуран сам – 
промуклим гласом закључи пијани Лазо Којин.
- Ја сам за тебе битлус иако сам ћелав, будало пијана! –  
узврати му Ђедин. – Битлус није само коса, то је и начин 
размишљања – ал' коме ја то објашњавам, је л' тако, Бошко? 
- разочарано погледа Ђедин у Бошка.

Остали се не умешаше у расправу између Лазе и Ђединог јер их 
није пуно тангирала, нити им је било стало до њиховог мишљења. 
Након разочарења и одбојности које код присутних изазва слика 
Битлса, Бошко прогласи фајронт, реч коју су још на игранкама 
мештани одавно научили, и рече помирљиво:

- Ево да на крају мало засладимо.           
Са његовог грамофона полете песма кују сви са уживањем слушају:

Ајде, душо, да ашикујемо
Како ћемо кад не умијемо...

Друштво се разилази у веселом расположењу, задовољно што је 
усвојило нову, спонтано изговорену реч битлус. Бошко их испраћа 
срдачно, уверен да ће неко од млађег нараштаја доћи код њега да се 
истински упозна са музиком коју изводи популарна група Битлси.

- Кад ћеш ме, Бошко, научит да ашикујем? – шапатом се 
обрати Бошку девојка из групе, која је последња излазила 
из продавнице.
- Ти, душо, већ знаш да ашикујеш – намигну јој уз осмех 
Бошко и помилова је погледом. 

Девојка се цела стресе, а затим пожури да стигне другарице. 
Група девојака се уз кикот и задиркивање удаљавала од Бошкове 
продавнице.
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*
Битлус као погрдан назив групе Битлси, настао у Бошковој 
продавници, прихваћен је одмах од свих мештана нашег малог села. 
Сваки мушкарац који носи дужу косу проглашаван је битлусом. 
Тако су најчешћи коментари при сусрету били: 

- Што се не ошишаш, битлусе?! 
- Види како си закикио, посто си прави битлус! 
- Ружан си ко они битлуси!
- Шта се то правиш, битлусе један, одма да си отишо код 
Вите Дебелог?!

Оваква обраћања су доживљавана као тежак прекор, па су сви 
трчали код Вите да их што пре ошиша.

- Шишај, Вито, до главе, не штеди ту машиницу, нећу да ме 
неко прогласи битлусом! – врло често се чуо овај вапај код 
Вите тих дана.

Вито је у свом дворишту, у хладу ораха, поставио омању хоклицу 
на коју би муштерија седала без икаквог питања и објашњења 
јер се знало да је свако од њих дошао на шишање, а не на какав 
пријатан разговор. Будући напрасит и нагао човек, спреман на 
свађу, Вито и није био познат као комшија код кога се радо свраћа. 
Међутим, нужна околност због шишања, тих дана је Виту учинила 
пријемчивим, готово омиљеним човеком у селу. Он се одавно 
хвалио како једини у селу има машиницу за шишање, чију је марку 
Solingen нарочито истицао. - Види каква је, сама шиша! – дизао је 
у ваздух Вито машиницу са два прста и хвалио се. Своју изненадну 
популарност Вито је зналачки искористио, па се  муштеријама, док 
их је шишао, обраћао грубим шалама:

- Нисам знао, комшија, да ти је глава овако ерлава.
-  Кад си задњи пут прао главу, мајке ти?!
- Ух, што си клемпав, комшо, боље да останеш битлус!

Тако им је Вито враћао за њихове давно изговорене увреде на рачун 
његове тромости и дебљине. Ошишане комшије су стоички трпеле 
шале на свој рачун, брзо устајале са хоклице, плаћале услугу и, 
трљајући шакама ошишану главу, журно одлазиле кући. На Витину 
понуду да се погледају у парчету разбијеног огледала, најчешће су 
одмахивали руком, уз коментар:

- Шта да се гледам, ко да имам шта да видим!
Један од Витиних муштерија био је и дечак Милан, Љубинкин син. 
Љубинка је била поносна на чињеницу што је прва у Бошковој 
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продавници изговорила реч „битлус“, коју су сви у селу одмах 
усвојили. Када је очешљала свог сина Милана, намрштила се, 
назвала га је битлусом и послала на шишање код Вите. Тутнула је 
детету јаје у шаку и рекла да њиме плати шишање, али је строго 
подвукла:

- Нек те Вито лијепо подашиша и направи ти фризуру ко у 
оног Елвиса, зна он! 

Милан је знао Виту као смешног дебељка који кад иде путем 
гласно испушта ветрове. Ако би се тад у близини нашла нека 
жена, он јој се извињавао због тога. Сетио се како је Вито њега и 
његове другове преварио рекавши им да је иза једног грма оставио 
огледало, а ко га први угледа, његово је. Деца су без даха дотрчала 
до оног грма и уместо огледала угледала читаву камару свежег 
измета који је Вито за собом оставио. Док су га изневерена деца 
ћутке и с прекором гледала, Вито им се, тресући дебелим стомаком, 
громко смејао. Међутим, једно је Вито издалека, а сасвим друго 
изблиза. Натеран на шишање, Милан је сада први пут у прилици да 
се и непосредно суочи са овим огромним човеком. Како му дебели 
Витини прсти стежу главу, дечак погледом не може да мрдне даље 
од својих колена на којима у скупљеној и ознојеној шаци држи 
јаје. Док шиша дечака, Вито несвесно наваљује своју стомачину на 
његова леђа. Пошто је хоклица мала, а дечак нема ослонац ногама 
на земљи, Вито га брзо одгура стомаком све до ивице. Кад види да 
ће се мали омаћи са столице, Вито га оштро опомиње:

- Сједи фино, не мрдај, остаће ти пола главе неошишано, па 
ти види шта ћеш после!

Дечак се намешта на столици и ћутке наставља да трпи дебеле 
прсте на глави, грубе притиске машинице и учестало чупкање косе. 
Притешњен као у каквој клопци, приморан је да иза себе непрестано 
слуша Витине физиолошке експресије: стењање, пуштање ветрова, 
подригивање, гргољење, вавољење устима и искашљавање, кијање 
праћено псовкама, изракљивање, пљување и истресање носа тик 
изнад његове главе. За разлику од правих фризера, који обигравају 
око муштерије како би му шишање учинили угодним, Вито се 
труди да угоди себи, а не муштерији. Док стоји готово непомично, 
он главу муштерије својим масивним прстима као на каквој лутки 
окреће како му одговара. Зато је и дечак Милан шишање код Вите 
доживео као терет и највећу казну. Вито би му само на кратко 
ослобађао главу онда када би рукавима брисао уста и нос или кад 
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би јако дувао у машиницу да је очисти од заглављених длака. Тај 
тренутак је дечак користио да се поново лепо намести на столици, 
јер се истински уплашио од оне Витине претње да ће остати напола 
ошишан. Иако му је падала на памет мајчина опомена да захтева од 
Вите фризуру са оним чудним именом, дечак није могао да се сети 
ни тог имена, нити би, да га зна, смео тако нешто да тражи од Вите. 
Тај гојазни и набусити човек својом телесином тако га притиска да 
се он осећа као заробљеник који једва чека да се ослободи и њега 
и његовог прибора за шишање. Пошто му се чинило да шишање 
траје читаву вечност, кроз главу му је све више промицала мисао 
да скочи са столице и побегне, макар и неошишан. Сетио се да 
Бошко Трговац има маказе, па ће свратити код њега и замолити га 
да доврши Витино шишање. Знао је да му се Бошко не би смејао 
због тога, па у тим тренуцима није више ни осећао притисак 
Витиног стомака на леђима. Таман кад је чврсто решио да скочи са 
столице и побегне, Вито га изненада куцну машиницом по темену, 
одува му са главе и ушију заостале длаке и загрми:

- Здрав ко љељен, дебео ко међед, ајд сад, готов си! Погле, 
и јаје ти се скувало у руци! – подругљиво додаде тресући 
дебелим стомаком.

У кутију од машинице Милан скотрља низ прсте знојаво јаје, 
улепљено длакама са његове косе. Јаје се изгуби међу папирним 
новчаницама, као да се сакри. Дечак тек тада схвати да је само 
он шишање платио јајетом. Поражен и постиђен до суза, Милан 
склизну са столице и, не обзирући се за собом, ћутке истрча из 
Витиног дворишта. Кад је у кућном огледалу угледао своју главу 
ошишану „на нуларицу“, са клемпавим ушима као да су накнадно 
зашивене за главу, плакао је дуго и неутешно. Згранута Љубинка је 
завапила и запретила:

- Што те није лијепо подашишо, угурсуз погани?! Види 
како те оцоло, запамтиће он мене!

Затим је пришла детету, узела га у наручје, љубила, мазила по 
глави и дуго тешила  да ће коса брзо порасти. Кад се мало смирио 
и престао да се тресе, Милан је обрисао сузе, скочио из мајчиног 
наручја и обратио јој се претећим гласом:

- Кад порастем, бићу битлус, само да знаш!
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PREVEDENA PROZA

Владимир ЛИЧУТИН

РУСКИ ПУТ

 Aко се посматра судбина Совјетске Русије из „кристалне 
куле“ равнодушним, ситим погледом и хладним, злурадим срцем, 
онда као да нема ништа необично у томе што се прва у свијету 
народна држава, проживјевши само седамдесет пет година, одједном  
срушила, као глинени колос. У дугој историји човјечанства свашта 
се дешавало... Али шта урадити са болном тугом, том невјероватно 
жалошћу, што нагриза сељачку душу, како угасити неугасива 
сјећања на прошлост, која ће у Русији живјети не једно стољеће, 
као о чуду, земаљском рају, „млијечних ријека и обала од кисеља”*, 
о благословеном божјем поклону простом човјеку, који он није 
сачувао у својој добродушности и простодушности, испустио га 
из руку, расејанко, откривши „ушеса“ у сусрет слатким звуцима 
свирале, мијењао је и зеленаше. Послије се, јадник, освијестио, 
али су цијели хљебац већ изгризли мишеви... Само треба увијек 
памтити: ако се сунце данас скотрљало на запад, оставивши само 
трепераву пругу свјетлости, то не значи да више никада неће изаћи. 
Али није сада ријеч о томе...  
 У осмом вијеку на Хопру, Сули, Сјеверном Доњецу и Осколу, 
Млијечној ријеци и Дону (Танаису) налазио се „Руски каганат“, 
средњовјековна земља Гардарика*, високе у то вријеме културе 
и писмености. Државне дворце од бијелог камена Руса-Алана* 
срушили су Хазари, али и они су пали од мача кијевског кнеза 
Свјатослава*; стољеће касније овамо су упали дивљи Половци* и 
руске степе љетописци су назвали „половјецким“; завјетне руске 
земље као да су заувијек постале туђе, обрасле пеленом заборава, 
а на њима ратничко племе подигло је номадски табор и Половци 
су постали права несрећа за Русе. Али након сто педесет година у 
зимска номадска насеља безбожника са својом дружином дошао 
је велики војсковођа кнез Перејаславски Владимир Мономах* и 
побиједио ханове Шарукана и Боњака... О томе и руске билине 
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пјевају. Затим су минули вјекови монголског ропства... Култура је 
смјењивала културу, рђала су, трунула у прашини копља и сабље, 
мачеви и панцири, народи као да су несвјесно падали на сеоска 
гробља, чак су и њихове кости иструле. Ко се све није полакомио на 
Подоње и Придњепровје, на Хопер и Млијечну ријеку, али Руси су 
упорно, не жалећи своје животе, враћали своје право на историјске 
земље.
 Значи, Млијечна ријека с обалама од кисеља постојала 
је не само у бајци. Ту, у Подоњу, наши преци клањали су се 
Небеском Волу, Небеској Крави и хранитељици-поилици шаруљи 
(њиховом земаљском оваплоћењу), која је давала животну снагу 
за продужење лозе. Дјевојке слављенице, удаваче, умивале су се 
млијеком како би им кожа била баршунаста и њежна; на млијеку 
су расла дјечица, на млијеку су кухали каше у земљаним лонцима, 
остављали да се укисели и правили млад крављи сир, напојем од 
сурутке хранили телад и свиње, с млијека скидали павлаку и лупали 
маслац, пржили кајгану од млијека, кухали на пећи и сервирали на 
сто млијеко с кајмаком... „Млијеко-млијеч-кајмак“. И јулска киша, 
јамужа*, којом је Небеска Крава поливала Мајку-земљу, такође је 
била млијеко, животворно сјеме. 
 Сјећам се свјежег сеоског млијека, које је код баке стајало 
у глиненим ћуповима, затим се са њих скидала кисела павлака 
дебела два прста а кисело млијеко је било густо, као хладетина 
и резали смо га ножем... Понекад смо кисело млијеко јели с 
изренданом ротквом, лијечили цријева. Без краве Шараве у сеоској 
породици, кад је десеторо – глад је, потпуна пропаст и сигурна 
смрт. Ноге и глава ишли су за хладетину, кости за лијепак, цријева 
– за кобасице, одерану и очишћену животињу су расијецали на 
полутке и остављали за шунку, од грудњаче су кухали „шти*“, од 
дроба су пекли кашу: од коже шили чизме, од рогате стоке све се 
искориштавало: од репа до вуненог влакна. Од стајског ђубрета, 
мијешајући га с глином и сламом, лијепили су зидове изби, пекли 
цигле за бање, друго одвозили на поља и Мајка-влажна земља за 
свесрдну бригу радо се одужила мужику житом и разноврсним 
травама. Па како онда да се не поклониш крави дубоким земаљским 
поклоном, како да не удовољиш Матушки, како да је не зовеш 
хранитељицом-заштитницом и небеским Божанством?
 Али ријеци су дали име Млијечна, због тога што су се у 
Подоњу с посебном религиозном свијешћу односили према Великој 
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Матери, Крави и Волу још на почетку прве хиљадугодишњице и на 
жртвенику на дан Мајке Влажне Земље Руси су обавезно клали 
жртвеног бика. Вјероватно су се, не случајно, касније баш у тим 
степама одомаћили молокани*, који су сматрали да није гријех 
кушати млијеко сваки дан, нису признавали државну власт и 
поштовали су само Свето Јеванђеље. Можда су сама земља, ваздух, 
небеса били испуњени посебним родним предусретљивим духом и 
благотворном снагом и зато је Млијечна ријека и ушла у народне 
бајке.
 А можда се мислило на ријеку Мологу (Млијечну), која 
тече кроз Тверску област, чије су обале раније биле густо насељене 
руским људима, а данас су се ти крајеви прориједили, постали 
мртви, поља су обрасла коровом, рат и немилосрдни град стрпали 
су под себе сељака. Град Мологу потопили су немарни заједно са 
црквама и древним предањима и с курганима, у којима су се чувале 
хиљадугодишње успомене о Ругима* - нашим прецима. Тамо гдје 
је сада Рибинско акумулационо језеро, такође су живјели руски 
људи, који су се клањали Небеској Крави.
 Била су у Русији таква завјетна, тајна, мистична, 
благословена мјеста, отвори за директно општење с боговима, гдје 
су волхви* били животни учитељи и водичи. У такве земље спада 
и Валдај (Волдај) и Вологда (Воложка). Јединствен међу руским 
царевима, Велики господар Иван Грозни често је у прољеће, 
савлађујући тешкоће на путу, упорно, по разливеном блату, долазио 
у језерски крај, у Кирило-Бјелозерски манастир на ходочашће. 
Два манастира богобојажљиви цар је посебно поштовао: Тројице-
Сергијевски и Кирило-Бјелозерски, у које је Грозни и давао богате 
прилоге. Сам мистичан дух тих древних мјеста испуњавао је цара 
енергијом и неукротивом одлучношћу, учвршћивао вољу, која се 
гасила за стварање Велике Русије и враћање историјских земаља у 
наручје цркве.
 Па није се пак случајно баш у Вологди појавило кравље 
масло изузетног квалитета. Вологда – „Воложка“ – плодно, 
благодатно мјесто за човјека, гдје су се клањали Волу. Ту су 
живјели горостаси – волоти, а древни житељи су схватали душом 
и срцем и чврстим тјелесним духом, да је воља – Вол-ЈА“. Сјећам 
се кад су код нас у Поморју пекли „воложне*“ округле хљебове и 
шањге*. Тијесто би замијесили не жилаво, већ „воложно“, много се 
ту стављало масла и добијало се јечмено (житно) пециво необично 
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пуначко, миришљаво и проспито. Ето и у тој руској ријечи чита се 
далека прошлост и култ небеском Волу. Презиме моје мајке је – 
Житова, а мајчини сестрићи су – Јермакови.
 Подоње – Валдај – Молога – Вологда – Сура (Сурја) – Печора 
– то су старе руске земље, бедеми и свети енергетски бунари, гдје 
је и почињала држава русоруга још много прије крштења Русије, 
одакле смо се ми напајали снагом много година.
 Некадашња земља градова и манастира, тајанствена 
сјеверна Гардарија.

(Са руског језика превео Милијан СИМИЋ)

*Млијечне ријеке и обале од кисеља – неисцрпно, готово невјероватно изобиље 
свега жељеног и потребног.
*Гардарија – према легендама староиндијска држава, чија се престоница налазила 
на острву Великом Гардову, гдје се сада простире град Јужноукрајинск, на ријеци 
Хипанис (сада Јужни Буг); ти крајеви имају хиљадугодишњу историју, која је 
остала загонетна чак и за многе велике археологе и историчаре.
*Алани – стари Словени.
*Половци (Кумани) – туркијски номадски народ са простора средње Азије, који 
је средином XI вијека почео насељавати јужну руску а затим и украјинску степу, 
тачније сјеверну обалу Црног мора; у средњој Европи Половци су идентификовани 
са Кипчацима.
*Свјатослав Игоревич (942 – 972) – новгородски и кијевски кнез од 945. до 972 . 
године, прославио се као војсковођа.
*Владимир Всеволодович Мономах (1053 – 1125) – ростовски, смоленски, 
черниговски, перејаславски и велики кнез московски, државник, војсковођа, 
писац, мислилац; био је син Всеволода Јарославовича а назван је Мономахом по 
надимку мајчине лозе, која је била кћерка византијског императора Константина 
IX Мономаха, руски светац. 
*Кисељ – воћни сируп укухан с кромпировим брашном.
*Јамужа – свјеже, тек помужено млијеко.
*Сти (старији назив за шчи) – најпознатије руско национално јело, основни 
састојци шчија су кисли купус и црвени лук, богатија верзија садржи шест 
састојака: кисели купус, месо с костима, шаргарепу и коријен першуна, 
ароматично биље (црни и бијели лук, целер, копар и бибер) и киселе састојке 
(кисела павлака, јабука и расол).
*Молокани – вјерска секта која се издвојила из православне цркве, представници 
тзв. „духовног хришћанства“, настала у Русији 60-их година XVIII вијека.
*Руги – старогерманско племе из епохе Велике сеобе народа; од X до XII вијека  у 
Западној Европи тако су звали и житеље Кијевске Русије.
*Волхви – чаробњаци, маги код старих Словена.
*Воложни - влажни.
*Шањга – пециво направљено у облику лепињице с младим крављим сиром, 
павлаком или згњеченим кромпиром. 
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NAUKA

Стојанка ЂОКИЋ

ВЈЕШТИЦА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ И 
ПАРЕМИЈАМА

 Сажетак: Фразеолошке јединице се појављују као 
релативно стабилне језичке структуре цјеловитог значења и 
устаљеног лексичког састава, које заједно са пословицама и 
изрекама могу служити као чувари најразличитијих културних 
садржаја, док се свијет схваћен као слика репродукује у језику. У 
раду разматрамо фразеолошке јединице и паремије са митологемом 
вјештица, гдје потврђујемо демонску и људску природу ових 
бића, али покушавамо и  да покажемо њихову, иако деградирану, 
ипак, божанску природу.  Служећи се најразличитијим митским 
представама, расвјетљавамо позадинска значења одређених 
фразеолошких јединица у нашем језику.
 Кључне ријечи: фразеологија, вјештица, мит, вјештичије 
трансформације.

 Увод. У овом раду разматраћемо представе вјештице у 
српској фразеологији и паремијама ослањајући се на етнографску, 
рјечничку и енциклопедијску грађу, те грађу из народних пјесама и 
књижевних дјела. Када је ријеч о етнографској грађи, примарно се 
ослањамо на грађу коју је прикупио Тихомир Ђорђевић, потом на 
грађу о митским бићима у српском народном предању Слободана 
Зечевића, као и на митолошку грађу Веселина Чајкановића. Вук 
С. Караџић је у Српском рјечнику сакупио податке о митским 
представама у нашој култури, а које се тичу виле, вјештице и 
ђавола. Претходни резултати истраживања су показали каква 
је слика вјештице и виле у нашем народном предању и у нашој 
култури и у каквом је односу та слика са сликом других словенских 
или несловенских народа. Ријеч је о богатој грађи, али се није 
показивало каква је веза између те слике и одређених пословица, 
израза, и фразеолошких јединица (Ђокић 2020: 147). 
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Вјештица у народном вјеровању

 Nа основу богате етнографске грађе коју је прикупио 
Тихомир Ђорђевић о вјештици у народном вјеровању код Јужних 
Словена, покушаћемо да дамо потпунију слику вјештице у српској 
култури, ослањајући се и на фразеолошку и паремиолошку грађу. 
Вјештица се у нашем народном вјеровању назива различитим 
именима.
 Тихомир Ђорђевић наводи сљедећа: вештица, вјештица, 
виштица (Оток у Славонији), вишћица (Пољица), вештерка, 
вештичина, цопрница (Хрватска, Самобор), штрига (Хвар и Брач), 
морна, брина, бркача (Кучи, Васојевићи), сркача, поткованица, 
штригна (Васојевићи), коњобарка, ордуља (Срем). Понекад се 
користе и друга имена за појам вјештице, нарочито пред дјецом, 
„да би се име вештице избегло“, као што су рогуља, крстача, 
каменица1 или се у потпуности избјегава било какво именовање, 
него се каже „тамо она”. Већ на основу наведених забрана око самог 
имена вјештица, видимо да је ријеч о некаквом бићу које изазива 
страх, забране или покушај избјегавања контакта. Покушаћемо да 
одредимо какав статус има вјештица у нашој култури, односно за 
какву митску представу се везује, какво је њено поријекло, да ли 
је вјештица у потпуности демонске природе, шта вјештице чине, 
како изгледају и у каквом су саодносу са човјеком.
 У Српском рјечнику налазимо: „Вјештица се зове жена, која 
(по приповијеткама народним) има у себи некакав ђаволски дух, 
који у сну из ње изиђе, створи се у лепира, у кокош или у ћурку, па 
лети по кућама и једе људе, а особито малу ђецу” (Вук: 1966).
 Јасно је, дакле, да је ријеч о некаквој демонској природи, 
односно да се вјештица може посматрати у оквиру демонолошког 
кода, као што је случај и са ђаволом, а само дјелимично и са вилом. 
Слободан Зечевић у својој класификацији митских бића у српским 
предањима наводи да постоје сљедећи демони:

а) демони природе
б) демони судбине

1 Вук С. Караџић, Српски рјечник, код речи каменица „каменица рече се за 
вјештицу кад јој се право име неће да спомене, а ваљда се мисли као да би се 
скаменила.”
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2 У даљем раду за Речник српскохрватскога књижевног језика I - IV биће 
кориштена скраћеница РМС, а за Речник српскохрватског  књижевног и народног 
језика, уобичајена скраћеница РСАНУ.

в) демони болести
г) домаћи демони
д) демони који настају од људи и људи демонских особина
ђ) остали демони.

 У оквиру класификације демона који обухватају извјесне 
трансформације у вези са људима, код Слободана Зечевића 
налазимо вештицу и мору и то као одредницу људи демонских 
особина.
 Дакле, у нашој култури вјештица има особине 
карактеристичне за човјека, она се креће међу људима, живи 
са осталим свијетом, али постоје неке особине које вјештицу 
чине вјештицом и на основу којих се може распознати. Веселин 
Чајкановић сматра да је вјештица женски корелат вампира, али 
и да је вјештица „демон само једне уже сродничке заједнице” 
(Чајкановић 1994: 215). 
 Разматраћемо народну пословицу Куд ће вјештица, него у 
свој род. // Вјештица на своју крв трчи. и покушаћемо да одредимо 
мотивацију ове пословице, као и могуће колокације и синониме који 
функционишу у српском предању и који можда отварају пут новим 
колокацијама и фразеолошким јединицама, које у литератури још 
увијек немају тај статус. 

Вјештичије трансформације; кокошка, лептир, жаба, 
совуљага / буљина, коњ, мачка ватра

 У народном вјеровању ,,вештица је обично замишљена као 
стара и ружна жена, распуштене седе косе, кукастог носа, грбава 
или хрома” (Толстој 2001: 77). Вук наводи да се вјештица може 
претворити у „кокош или ћурку”, односно, у сну њен ђаволски дух 
излази из ње, те сише крв или једе срце дјеци, одраслима или стоци. 
Од њене воље зависи колико ће „изједени” остати у животу, неки 
одмах умру, а неки умиру смрћу какву је она досудила. Примјер 
за могуће трансформације вјештица у разне животињске облике 
можемо видјети и код Његоша. Баба вјештица каже: „Живином се 
сваком промећемо”. (Горски вијенац). 
 Вјештица се може  претворити и у лептира: „Лако може 
бити да је вјештац па се сад јавља као лептир” (примјер из Речника 
српскохрватскога књижевног језика2). Код нас, као и код Бугара, је 
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познато да се уз лептира повезују представе о души. Према Гуриној 
симболици животиња, лептир може представљати душу вјештице 
или вјештичијег слугу, помоћника који извршава њену вољу. Код 
словенских народа постоје називи за лептира, код Јужних Словена 
вјештица, пољ. wieszczyca, словач. bosorka, striga, strigač (Гура 2005: 
364). „Кад виде увече каквога лепира гдје лети по кући, понајвише 
мисле да је вјештица, па ако се може увате га, те га мало напале на 
свијећи или на ватри, па га пусте говорећи: „дођи сутра да ти дам 
соли” (Вук: 1986). То је један од начина да се вјештица открије, ако 
сутрадан дође (очигледно позната и блиска) жена да тражи мало 
соли, још ако је мало нагорјела, та је сигурно вјештица. Вјештица 
се може претворити и у жабу (Хрватска), као и у мачку или коња, за 
шта Чајкановић сматра да је новија формација, претпоставља да је 
то под грчким утицајем. Приликом трансформације вјештице, она 
је у сну, а дух излази из ње и поприма облик неке животиње, птице, 
лептира који „пије крв“ или „вади срца”. Трансформације кроз које 
вјештица пролази, без обзира на то о којим бићима је ријеч и без 
обзира на то у каквој су релацији, говоре о дводушној природи 
вјештице. Та дводушна природа је вјероватно посљедица спајања 
различитих представа, гдје је кроз различите фолклорне додире, 
једна митска слика рушена, а друга грађена. У тим ,,срушеним” 
митским сликама, остајали су трагови старих представа и старих 
божанстава.
 Из изреке Куд ће вјештица него у свој род? видимо да 
вјештица, како се вјерује, може наудити само својој родбини и 
пријатељима, док непријатељима не може ништа.
 Баба из Горског вијенца каже: Зла мрзломе чинит не 
можемо; а ко нам је мио или својта, траг по трагу његов ископамо.
 Обрнуо се као вјештица на свој род (Кучи, Васојевићи).
 Према вјеровању, вјештице се могу окомити и на своје 
мужеве или на своју дјецу.  Нападају „мило и сојно па макар и туђе 
било” (Ђорђевић 1953: 22), али у народу се држи да жена не може 
постати вјештицом док не поједе своје дијете. Налазимо примјер и 
у народној пјесми:

„ Вештице су ме изеле:
Мајка ми срце вадила,
Стрина јој лучем светлила” (Вук, СНП)

 Поред тога што су чедоморке, вјештице нападају и друге 
људе, малу дјецу, одрасле, лијепу мушку дјецу, као и ону која 
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су рођена у женски дан3. За разлику од виле која је у народним 
представама ,,подојила јунака” и тако га ојачала, вјештица сише 
крв, одузима снагу и наноси штету.

Настанак и изглед вјештице
 Нема потврда у нашем предању за младе вјештице које 
чине зло људима, јер „ниједној младој и лијепој жени не кажу 
да је вјештица, него све бабама” (Вук: 1966). Постоје извјесне 
везе између младих дјевојака (никако дјевојчица) и море, млада 
дјевојка може бити мора4 све до удаје, а „кад се дјевојка морица 
уда и вјенча постане вјештица” (Ђорђевић 1953: 8). Вјештицом се 
постаје рођењем, таква особа се препознаје по црвеној кошуљици 
и тежи се томе или да се кошуљица спали или да мајка објелодани 
какво је дијете дошло на свијет (мада се то избјегава јер би се могло 
мислити да је и мајка вјештица), потом, после удаје или ако се нека 
жена научи „ђавољем послу” од неке старе вјештице, па тако и 
сама постаје вјештица. Оне жене које постају вјештицама рођењем, 
обично се рађају уочи великог празника или „уочи дванаест 
великих петака у години” (Ђорђевић 1953: 7). У народу се мисли 
да се вјештице морају разликовати по нечему од других жена, „по 
извјесним знацима”, мисли се најприје на физичке особине, па 
онда и на облике понашања на основу којих народ може „ловити 
вјештице”. То могу бити зао поглед, крст на носу „Ласно ти је 
познати вјештицу: сједих коса и крст испод носа” (Горски вијенац), 
крваве очи, свака разрока жена (Раковица), руњаве ноге, брката 
жена, док је у Босни вјештица свака жена „без длака под пазухом 
и доњем дијелу тијела”. Вук наводи да вјештица не може потонути 
и да је то био један од начина да се увиди која је жена вјештица. 
Могуће је да се ова врста провјере доводи у везу са моћима које 
се приписују вјештицама, а можда и због вјеровања у демонски 
водени свијет, јер водени ђаво неће напасти некога ко је демонског 
поријекла. Ђаво и вјештица су из истог демонолошког круга, што 
нам, потврђују фразеологизми ђавоља посла, вјештичија посла. 

Вјештичији лет
 Вук наводи како се у Срему приповиједа како је је некакав 

3 Женски дани су сриједа, субота и недјеља. Мушки дани су понедјељак, уторак, 
четвртак и петак и они који су рођени у мушке дане сматрају се као да су већ 
заштићени од вјештица.
4 мора код Вука С. Караџића, Српски рјечник: „Авет што притискује људе ноћу“.
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човјек, видјевши вјештицу која му је одлетјела из постеље, нашао 
и њен лонац с машћу, њоме се намазао, изговорио ријечи које је и 
вјештица изговорила, прометнуо се „у нешто” и одлетио за њом. 
„Кад вјештица лети ноћу, она се сија као ватра“ (Вук: 1966).
И код Т. Ђорђевића налазимо податке да се вјештице мажу некаквом 
машћу која им даје моћ летења. Поријекло те масти је различито. 
Баба у Горском вијенцу каже:
 „Ми имамо једну траву за то,
 па ту траву у лонац сваримо
 из лонца се редом намажемо;
 иза тога будемо вјештице.” (2136––2139)
 Милан Решетар наводи да се у народу вјерује и да за 
вјештичину маст „треба скухати бабурачу5 или узети масла од 
кобиле”, по Хрватској се вјерује да та вјештичија маст настаје тако 
што вјештица кува некрштену дјецу или роди дијете са ђаволом, 
то дијете мора умријети и кува се док се од њега не добије маст. 
Вук Врчевић наводи да је слушао од неког старог човјека како се 
ова маст прави од људског сала, а мијеша се са дјечијом крвљу 
у лонцу са још неким травама. Без обзира на поријекло масти, у 
свим варијантама вјеровања, вјештица се маже некаквом машћу, 
добија крила попут птице или постаје невјероватно брза, тако да 
се пробија кроз вријеме, а тај процес мазања се одвија поред ватре, 
односно огњишта. Мазање се одвија непосредно пред полазак на 
пут на вјештичији састанак и прате га одређене магијске ријечи:
 Ни о трн / грм / пањ / дрво / камен / бус / крушку Тодорову,  
но / већ  у / на... (одреди неко мјесто).
 То мјесто је најчешће „мједено гувно” или око ораха. 
Чајкановић сматра да је орах у „веровањима класичних и 
индоевропских народа тајанствено дрво, зборно мјесто за многе 
демоне”. Нико не зна која су то мјеста зборишта вјештица: 
 „Купимо се на мједено гувно: 
 нико не зна до нас ђе је оно;
 на вратила о марчу јашемо
 договоре кријући чинимо
 какво ћемо зло учинити коме.” (Горски вијенац, 2141–2145)
 Најчешћи вид средства којим се вјештице служе јесте 
вратило. Једна од демонолошких семантичких компоненти 

5 Бабурача је жаба губавица.
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6 О демонској природи вјетра писала је Драгана Мршевић Радовић (Мршевић 
Радовић 2008: 100-116) објашњавајући фразеологизме бити у вјетру, дивљи 
вјетар, луди вјетар, криви вјетар и о унутрашњој страни вјетра (о роману 
Унутрашња страна ветра Милорада Павића и о природи вјетра у времену).

вратила у словенској и српској култури односи се на вјештице. 
На тим састанцима вјештице се договарају какво ће зло учинити, 
нека која је нова међу њима мора донијети поклон осталима, 
најчешће срце неког ближњег (мужа, дјетета или дјевера), али се 
и госте, пију из златних чаша, играју у колу. На својим скуповима, 
вјештица предводница је имала привилегију „да не мора жртвовати 
никога од свога рода” а заузврат друштво вјештица тражи од нове 
вјештице која ступа у њихов круг да донесе жртву и приликом 
пријема „нова вештица би стицала крила слепог миша, коса би 
јој се расплела, добијала би црно рухо и постајала равноправна с 
другима” (Ђорђевић 1953: 35). 
 Други вид средства којим се вјештице служе, односно 
,,крећу или превозе” јесте љуска од јајета:
 „возимо се на сребрна весла,
 лађа нам је кора од јајета” (Горски вијенац)
 Имајући у виду Његошеву загледаност у метафизичке 
теме, а и његова, несумњиво велика и широка знања из народне 
традиције, можемо претпоставити да је Његош исто тако добро 
познавао орфички мит и хомерски мит о настанку ,,свјетлости”. 
Према орфичком миту, црнокрилој ноћи се удварао вјетар6 и она 
је из своје мрачне утробе снијела сребрно јаје које је било Мјесец, 
а из њега је изашао Ерос. О мјесечевом култу, сребрној, црвеној и 
жутој боји мјесеца у вези са одређеним фразеологизмима, писала је 
Драгана Мршевић Радовић. Да бисмо разумјели како се то вјештице 
возе у ,,љуски од јајета” и какво је то јаје, треба да се вратимо 
у далеки мит о настанку Мјесеца. Драгана Мршевић Радовић се 
ослања на истраживања Биљане Сикимић, која пише о птичијиј 
свјетлости, поријеклу душе и све то повезује са мјесечевим култом 
да би се показало да је ријеч о деградираном женском божанству 
(Мршевић Радовић 2008: 1-7). У литератури је познато да је ово 
деградирано женско божанство завршило у езотерији и магијској 
пракси вјештица. 
 У српској етнографској литератури постоје бројне потврде 
о томе како жене скидају мјесец, претворе га у краву, помузу га 
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и врате га назад. Исто тако сматрамо да ове ,,Његошеве вјештице 
сједе на мјесецу”, односно, да се њихове магијске радње изводе ,,у 
сарадњи са мјесецом”.7  
 „У Иванић˗Граду кажу да цопрнице највише воле плесати 
кад дува ветар.” (Ђорђевић 1953: 37). О лудој, дивљој и унутрашњој 
страни вјетра писала је Драгана Мршевић Радовић (Мршевић 
Радовић 2008: 105-116) објашњавајући фразеологизам бити пун 
вјетра, бити испуњен вјетром што нам овдје може послужити 
искључиво као  доказ да вјештица и на овај начин чува и одржава 
везу са старим митским сликама из природе.
 У вези са вјештичијим колом је и мотивација фразеологизма 
ударити / набасати на Врзино коло = полудјети, изгубити памет . 
Примјер Врзино коло налази се и у РМС, напоредо са Вилино коло, 
међутим, мислимо да би се на основу модерне употребне праксе 
Врзино коло могло односити на вјештичије коло. Слободан Зечевић 
наводи како се мислило да се приликом пријема нових вјештица и 
церемоније у „врзином колу” вјештице уписују у њихову матичну 
књигу. Стога, онај који би набасао на мјесто на коме су играле 
вјештице или обављале своје церемоније, изгубио би памет. 
 „Пошто се озноје, подметну под липу гдје знају да људи 
радо сједају или куд радо  пролазе свога зноја од плеса. Тко на њ 
набаше тај је нагинуо и изгубио ријеч, или је оболио на ногу, или 
руку и тако даље” (Ђорђевић 1953: 37).
 Вријеме у које се вештице скупљају обично је око великих 
празника, око Ђуђевдана, Божића, Ускрса, у вријеме поклада, у 
вријеме некрштених дана8, у прољеће, у марту мјесецу, у ивањској 
ноћи, а, као посебно, вјештичији дан, издваја се субота. Погледајмо 
изреку:
 Тамо, субота је смела! Кад се вратилом опасала, а ужем 
поштапала, тадар му наудила!
 Вуково објашњење је да се ова изрека употребљава у Рисну 
када нека жена за коју се мисли да је вјештица пољуби дијете. 
Вјештичија активност се доводи у везу и са мотивом рађања: 
 Сунце грије.
 Киша иде,

7 О териоморфном божанству Мјесеца писала је Драгана Мршевић Радовић 
(Мршевић Радовић 2008: 5), али тај аспект мјесеца овдје није предмет разматрања.
8  Некрштени дани обухватају период од Божића до Богојављења.
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 Вјештице / ђаволи се легу.
 За глагол лећи се, psl. *legti (se)  РСАНУ наводи да у 
фолклору доминирају соколи, пилићи, грабљивице, голубови, 
домаћа живина, гуска; легу се соколи, легу се пилићи. Овај израз 
вјештице се легу свакако је у колокацији са трансформацијама 
карактеристичним за вјештице (кокошка, ћурка, совуља, јаје), али 
и са представом о настанку свијета (свега) из јајета. Вјештице 
се легу, легу се змије, легу се ђаволи = размножава се зло. Ту су и 
фразеологизми: вештица се рађа, рађају се вјештице, породила се 
вјештица.

Заштита од вјештица или обрнута магија
 Жену за коју се мисли да је вјештица и да је опасна по 
породицу, стоку и усјев људи обично избјегавају и не не желе 
бити пријатељи с њом у складу са вјеровањем да непријатељу 
не може наудити. Међутим, у народу ипак постоје разне врсте 
заштите против вјештица, с обзиром на то да се њен зли дух може 
прометнути у неку животињу или у лептира, па може посјећивати 
свој плијен и непримијетно. Једно од вјеровања јесте да сваку 
вјештицу може препознати свештеник, као и то да вјештица не може 
издржати свештеников поглед или боравак у цркви. У црквама се 
може поставити и клопка за вјештицу, као и у кући тако што се 
метла окрене наопако. Окрећу се наопако и вериге, дјеци се праве 
амајлије од пређе оних жена за које се мисли да су вјештице, на 
ватру се стављају разни предмети који при сагоријевању остављају 
непријатан задах и за који се мисли да тјера вјештице. На ватри се 
пали и љуска од јајета за коју се вјерује да користе вјештице или 
се пробија неким штапом. Дјетету се може дати и заштитно име 
као што је Вук, јер се вјерује да се вјештице плаше вукова. Ако 
неко угледа вјештицу при некој нечистој акцији, изговара ријечи, 
исто као и за ђавола: „Анате вас мате било!” Верује се да вештице 
добијају нарочиту моћ мазањем некаквом машћу, те се као заштита 
чини исто, али са бијелим луком. „Вјештице не једу бијелога лука 
и зато се многи о бијелим и божићним покладам намажу бијелим 
луком по прсима, по табанима и испод пазуха; јер кажу да оне на 
покладе највише једу људе” (Вук: 1986).
 Дакле, циљ оваквих радњи јесте да се унапријед онемогући 
дјеловање вјештица, да се њихови поступци осујете тако што ће 
се радити све супротно од онога што оне чине или што их може 
привући. Слично је и са магијским ријечима. Ако неко види или 
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чује да вјештица изговара: Ни о дрво, ни о ками, ни о бус, ни о 
трн, но на поменуто гувно! Па каже И о дрво, и о ками, и о бус, и о 
трн, до на пометно гумно! вјештица би се сва изубијала, а можда 
од болова и умрла. Чини се да не постоји начин да се вјештица 
умилостиви или да се створи договор с њом, прије је било прогона 
и мучења жена за које се сматрало да су вјештице. Међутим, 
постоји шанса да се вјештица врати у нормалан живот тако што 
ће да се објелодани, покаје и зарекне да неће више бити вјештица, 
а онда постаје видарица. У тим случајевима, колектив је прима 
назад: „Кад се вјештица једанпут исповиједи и ода, онда више не 
може јести људе, него постане љекарица и даје траву изједенима” 
(Вук: 1986). Када се вјештица објелодани и покаје, Вук Врчевић 
наводи, да она постаје „љекарица и од вјештица и од свију други 
злију душа, јер већ све и све зна”. Вјештица може и повратити на 
овај свијет све оно што је изјела: Бљује као вештица џигерице.

Вјештац, зла жена, врста лептира
 И за вјешца у народу постоје различита имена: вјештац, 
вештер, штригун и вишћун, цоперњак, вјештурак (Хрватска), 
полуноћанин (села под Фрушком Гором). Међутим, једино се 
у дијеловима Босне вјештац изједначава са вјештицом и има 
негативну конотацију и представљен је као људско биће демонских 
особина, док на осталом српском културном и језичком подручју 
прије постоји представа о вјешцу као чаробњаку. Вјештица и 
вјештац су митологеме блиске категорији „знајућих људи” („ve-
deti”, „знати”) и приписује им се дводушност. За разлику од 
вјештице која је зла, стара, блиска вампиру, вјештац је неко ко се од 
други људи разликује „по томе што је много јачи и што може више 
да поднесе”, имају „лијепе жене и то зато што их знају чарати”, 
имају среће у играма „а особито у картама” (Ђорђевић 1953: 53). 
Углавном су осветољубиви и тада су незгодни, ријетко када први 
чине нажао некоме. 
 Фразеологизам ранити / поранити као вјештац = врло 
рано устајати / устати може се довести у везу са фразеологизмима 
с кокошима лећи, с петловима устати у значењу рано лећи, 
рано устати / поранити. Пошто се вјештица доводи у везу са 
кокошкама, а према једној причи из Босне и вјештац се дијелом 
претвара у кокошку и покушава да изједе своје дијете (Ђорђевић 
1953:54), те је вјештац „мушко што је женско вјештица”, пијетао и 
његово буђење  прије зоре, прије свитања могли би бити корелати 
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и мотивација за поредбени фразеологизам ранити као вјештац 
(као пијетао). Под Фрушком Гором вјешце називају „полуноћани” 
јер владају у ноћно доба „но чим петао запева одмах их нестане” 
(Ђорђевић 1953: 54). Код Чајкановића налазимо назив за вјештицу 
„ноћница” (Nocturna). Стога би додатна мотивација могла бити 
управо и ова слика, ријеч је о прелазном дијелу ноћи, односно 
дана, то је најкасније доба ноћи, односно најранији дио дана. Ако 
би неко у то доба угледао некога за кога се мисли да је вјештац, 
могло би се рећи да је тај поранио. Пијетао у митолошкој слици 
управо и означава трансформацију, у вези је са хтоничним 
божанствима, у симбологији је ознака за соларну птицу9, као и за 
мушки принцип, будност, гласовитост. Могле би се утврдити чак и 
бинарне опозиције вјештица ‒ вјештац, али сада то није предмет 
разматрања.
 У РМС под фигуративним значењем налазимо да је вјештица 
„зла, свадљива жена, обешењакиња”. Такође, већ навођено, али у 
другачијем контексту, овај пут под одредницом зоол. вјештица је 
и врста ноћног лептира. Секундарно, пејоративно значење лексеме 
совуљага је зла жена. Сова / буљина (птица злослутница) се доводи 
у везу са представама о вјештицама. Вјештице се у Херцеговини 
претварају у сове / буљине.
 Видимо да је митологема вјештица сложена и богата 
структура, која на сликовит и слојевит начин чува како језичко 
тако и паремиолошко благо. Могућност која је дата вјештици да се 
трансформише из бића у биће и да се слободно креће кроз вријеме 
и простор, заправо, оправдава човјекову потребу да чува старе 
слике и представе, али и да гради и дограђује нове. У том додиру 
свјетова, стоји опет човјек, наспрам свог огледала.
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Далиборка ЈАНКОВИЋ

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА СА 
КОМПОНЕНТОМ GELD/НОВАЦ У НЕМАЧКОМ И 

СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 Апстракт: У  раду су обрађени  немачки фразеологизми и 
пословице који садрже лексем Geld. Фразеологизми који садрже 
компоненту Geld сврстани су у семантичка поља. Корпус је 
сачињен од фразеологизама забележених у семасиолошким 
и ономасиолошким речницима. Осим фразеолошких речника 
немачког и српског језика, коришћени су како двојезични, тако 
и једнојезични речници српскохрватског језика. За поједине 
фразеологизме наведена је и етимологија. У процесу контрастивне 
анализе фразеологизама са компонентом Geld, односно новац, 
немачки језик је полазни, а српски циљни језик. Један од основних 
појмова контрастивне лингвистике и контрастивне анализе 
јесте еквивалентност. У  практичном делу рада заступљена је 
класификација еквивалентности Павице Мразовић.
 Кључне ријечи: фразеологизми, пословице, Geld,  новац, 
семантичка поља , еквивалентност
 1.  Историја новца

 Pрви новац искован је у грчким градовима Мале Азије 
у 7. веку п. н. е. Временом се његова употреба проширила на цео 
свет, када су прве новчане системе светских размера створили 
Александар Велики и Римљани. У време Француске грађанске  
револуције, 1789. године, настао је декадни новчани систем, према 
коме су касније израђени новчани системи многих модерних 
држава. Употреба новца на нашем тлу почиње у 3. веку п. н. е. 
доласком Келта, који су од Грка научили да се служе новцем. У 
средњем веку употребљавају се мађарски и немачки новац, а од 
краја 14. века и турски. У Србији се кује од 13. века. У новом веку 
употребљавају се немачки, мађарски и турски, а у Србији га поново 
кују од 1868. („Мала енциклопедија“, Просвета, 1986: 815). 
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Када се истражује настанак новца, може се утврдити да ознаке 
за новац потичу из области животних намирница (нпр. јаја, сир, 
пшеница итд.). У почетку се није плаћало новцем него робом. Осим 
размене робом, плаћање великих износа одвијало се плаћањем 
стоком, материјалом, ланом или крзном, при чему су животиње 
или роба имале функцију мере вредности, односно функцију 
будућег новца. Од латинске речи  pecunia (богатство или имање) 
настала је латинска реч pecu (s) тј. мала животиња. Од тога је 
настала германска реч fehu, старовисоконемачки fi hu, новонемачки 
Vieh – стока. Богатство је за старе Римљане било поседовање стоке, 
што је касније било присутно и у германском правном простору. 
У време Каролинга у 9. веку се под fehu подразумевао посед или 
наследно лено (Вондрашкова 2007: 41,42).
Лексем Geld у немачком језику потиче од старовисоконемачке речи 
gelt, која је имала значење данашњих немачких речи die Zahlung, die 
Vergütung, der Lohn, односно плаћање или плата на српском језику, 
култно или правно давање. Употреба ове речи била је примарно 
везана за подручје религије и права и означавала је култно  или 
правно давање. Тек у 14. веку добија значење das Zahlungsmittel 
– средство плаћања (Хорценски-Дреисеидел, Марушић 2008:100).
 Новац у нашим животима има важну улогу, било негативну, 
било позитивну, па стога постоји много паралелних израза. 
 Реч новац у српском језику настала је поименичавањем 
свесловенског и прасловенског придева нов (који је представљао 
опозицију придеву стар). Реч је заменила стару прасловенску 
посуђеницу пјенез – пинез, као и посуђенице од латинског језика 
денариус – словенски днар и византијско-грчки динар, која постоји 
као посебна новчаница ( Скок1972: 525-526).
 Новац је нарочито израђен метал или папир утврђене 
вредности, који издаје држава, а служи као средство плаћања; може 
имати и значење метални комад, новчић, пара и одређени новчани 
износ, сума и богатство. Осим речи новац, у српском језику 
у употреби је и реч пара, што је новчана јединица равна 1/100 
динара, ситан новац те вредности. Обично се реч употребљена у 
множини користи са значењем новац, новчана средства (Речник 
српског језика, Матица српска  2007: 804).
 У српским фразеологизмима равноправно се употребљавају 
и лексем новац и пара. Пара – „ситан новац – уопће новац“ (Скок 
1972: 604). Осим ова два лексема, најчешћи је разговорни лова, 
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који се више јавља у жаргону младих. 
 2. Подела на семантичка поља
 Фразеологизми који садрже компоненту Geld1 у немачком 
језику подељени су у следећа семантичка поља:
а) богатство 
б) сиромаштво
в) шкртост
г) расипништво
д) стицање новца.
ђ) штедња новца
е) вредети пуно/мало новца
ж) лексем „Geld“  у економској терминологији
з) остали фразеологизми.
 У оквиру семантичког поља стицање новца издвојили смо 
подгрупу
 Стицање новца преваром, крађом или искоришћавањем.
 У  групу и) сврстани су сви фразеологизми који садрже 
компоненту „Geld“ а који се  не могу сврстати ни у једно од 
наведених семантичких поља. У овој групи се налазе фразеологизми 
који се састоје од једног придева и именице Geld, а који ближе 
одређују, односно описују врсту новца, нпр. leichtes Geld, schmut-
ziges Geld – лак новац, прљав новац. Овде су сврстани и немачки 
фразеологизми који садрже компоненту Geld на немачком језику, 
а који у српском преводном еквиваленту не садрже компоненту 
новац, нпр. Geld und Gut са значењем све, или Hunger nach Geld 
haben са значењем бити похлепан. И, на крају, у ову групу су 
сврстани фразеологизми који не могу бити сврстани ни у једно 
наведено семантичко поље, али се због своје честе употребе морају 
поменути, као нпр. Zeit ist Geld – крилатица са значењем Време је 
новац.
 У овом делу смо обрадили фразеологизме на немачком 
језику који садрже компоненту Гелд у семантичким пољима: 
богатство, сиромаштво шкртост и расипништво.

1 Као модел за поделу  у семантичка поља послужила је подела из рада “Deut-
sche Phraseologismen und Sprichwörter, die das Leksem Geld entahlten, und ihre 
tschechische Entsprechungen” (Ситар 2007: 34-66), којој су додата семантичка 
поља „Штедња новца“,  „Лексем Geld у економској терминологији“ и „Остали 
фразеологизми“, а у оквиру семантичког поља „Стицање новца“ издвојили смо 
подгрупу „Стицање новца преваром, крађом или искоришћавањем“.
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 3.  Богатство
 3.1. Потпуна еквивалентност
 Потпуна еквивалентност значи поклапање на свим 
нивоима. У ову групу су уврштени фразеологизми који имају исту 
морфосинтаксичку структуру, исти лексички састав и почивају на 
истој слици.
 1) der Traum von großem Geld – (Reichtum) (Дуден 2006: 
663) сан о великом новцу 
Овај фразеологизам у српском језику, као и у немачком, није 
идиоматичан.  Могућ је дослован превод.
 2) bei Geld sein – Geld haben -  бити при новцу – имати 
новца  
(Мразовић/Приморац 1991: 325) – овде можемо утврдити потпуну 
еквивалентност, јер је структура и лексика фразеологизма 
идентична. Оташевић наводи два објашњења:
1.  материјално: добро стајати, имати новаца;
2. имати новаца код себе, бити при себи у датом тренутку (Оташевић 
2012: 569).
 3.2. Парцијална еквивалентност са лексичким 
разликама
 Фразеологизми уврштени у ову групу су парцијални 
еквиваленти са лексичким разликама. Разлози за класификовање 
фразеологизама у ову групу су или употребљена  друга лексема у 
фразеологизму на другом језику или постојање више облигаторних 
компоненти у једном фразеологизму у односу на други, а које 
спречавају појаву апсолутне  еквивалентности. 
 1) Geld wie Heu (ili Mist, Dreck) haben – sehr reich sein
Пример: Sie hatten Geld wie Heu und schmeißen damit um sich.2 
(Мразовић/Приморац 1991:324) – имати пара као блата, 
имати пара као плеве – бити веома богат. У овом случају реч 
је о компаративном фразеологизму.  У немачком језику овај 
фразеологизам може садржати и глагол „verdienen“ – „зарадити“, 
што у српском језику није случај. У оба језика фразеологизам 
спада у разговорни језик.
 2) im Geld schwimmen – sehr viel Geld haben: пливати 
(ваљати се) у новцу/богатству – имати пуно новца. 
 Код фразеологизма пливати у новцу имамо потпуну 

2 Превод: Имали су пара као блата и разбацивали су се њиме.
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3 Превод: Наравно да велики концерни имају утицај на економску политику – 
новац влада светом.

еквивалентност, али у српском језику постоји и израз ваљати се 
у новцу, где можемо констатовати парцијалну еквивалентност са 
лексичким разликама. Иначе фразеологизам је настао по узору 
на лик из стрипа Волта Дизнија – (Dagobert Duck) Дагоберт Дак 
или ујка Баја, за кога је купање у новцу било највеће задовољство. 
(Марсен, Ехманн 1995: 118) Мразовић/Приморац (Мразовић/
Приморац 1991: 325) наводе и фразеологизам im Geld fast ersticken 
-  (скоро се удавити у новцу) у немачком језику са истим значењем 
(пливати у новцу/богатству) у српском језику.
 Матешић (Матешић 1988: 336) наводи превод за овај 
фразеологизам – спавати на новцу (лежати на парама), који је 
парцијални еквивалент, будући да постоје лексичке разлике у 
употреби глаголске компоненте.
 3.3. Парцијална еквивалентност са морфосинтаксичким 
и лексичким разликама
 1) Geld hat keinen Verstand – овој немачкој пословици 
највише је семантички  слична српска пословица Новац душогубац 
(Караџић 1972: 225), али су уочљиве разлике на морфосинтаскичком 
и лексичком нивоу. У немачкој пословици новац доводи до тога да 
се „нема разума“, док се у српској пословици „губи душа“. Са 
морфосинтаскичког аспекта уочава се да је у немачкој пословици 
употребљена реченица, док  у српском језику имамо две именице. 
Код овог фразеолошког пара можемо констатовати парцијалну 
еквивалентност са морфосинтаксичким и лексичким разликама.
 2) Geld allein macht nicht glücklich (aber beruhigt) – ова 
немачка пословица се семантички подудара са пословицом Није 
сва срећа у богатству (Ристић/Кангрга 1963: 554).  У немачком 
језику постоји и део  („али новац смирује“) (Дуден 2006: 663), 
који у српском језику не постоји. Немачки фразеологизам и његов 
преводни еквивалент почивају на истој слици, али су структура 
и лексика различите, стога и у овом фразеолошком пару можемо 
констатовати парцијалну еквивалентност са морфосинтаксичким 
и лексичким разликама.
 3) Geld regiert die Welt – Wer reich ist, über Geld verfügt, hat 
auch Macht und Einfl uss (Дуден 11 1998: 246).
Пример: Natürlich haben die große konzerene Einfl uss auf die 
Wirtschftspolitik – Geld regiert die Welt.3 
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 Новци говоре, уста се спрдају.4 (Ристић/Кангрга 
1963: 554). Ова два фразеологизма, осим што се разликују на 
морфосинтаксичком и лексичком нивоу, почивају на различитим 
сликама и имају различиту структуру. Са морфосинтаксичког 
аспекта разлике су уочљиве у самој конструкцији. У немачком 
језику фразеологизам се састоји од именице у номинативу, глагола 
и именице у акузативу, а у српском фразеологизму јављају се две 
именице у номинативу и два глагола. Разлика са аспекта лексике 
уочљива је утолико што у немачком фразеологизму новац влада 
светом – regiert die Welt, а у српском новац говори. У српском 
фразеологизму имамо више лексичких компоненти. Јакић/Хурм 
наводе превод новац све може (Јакић/Хурм 1985: 584).
 3.4.  Нулта еквивалентност
 У групи са нултом еквивалентношћу установљена су два 
фразеологизма на немачком језику без еквивалената на српском 
језику. У раду на том делу корпуса пронађени су одговарајући 
преводни нефразеолошки еквиваленти. 
 1) Nach Geld stinken – sehr reich sein
Пример: Sieh dir doch den Mann an! Die schweren Ringe an sein-
en Fingern – der stinkt doch nach Geld.5 (Мразовић/Приморац 
1991: 326) Мразовић/Приморац наводе слободне преводе за овај 
фразеологизам – Бити веома богат; имати много новца; бити 
трули богаташ. 
 2) Nach Geld riechen – sehr reich sein – бити веома богат 
Мразовић/Приморац (Мразовић/Приморац 1991: 326) наводе 
слободан превод, који у српском језику није фразеологизам.
 4. Сиромаштво
 4.1.  Потпуна еквивалентност
 Geld wie ein Frosch Haare haben –  Er hat Geld wie ein 
Frosch Haare (Мразовић/Приморац 1991:325) Имати новца као 
жаба длака. Контрастивном анализом утврђено је да је реч о 
компаративном фразеологизму са потпуном еквивалентношћу. 
Компаративни фразеологизми често се означавају још као 

4 Дреисеидел/Марушић наводе  као поптуни  еквивалент немачкој пословици 
хрватску  пословицу Новац влада светом, која није речнички потврђена. 
(Дреисеидел/Марушић 2008:101)
5 Превод: Погледај овог човека! Тешки прстенови на његовим прстима – он је 
трули богаташ.
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6 Швајцарска гарда и данас чува Папу.

фразеолошка поређења. Ови фразеолошки спојеви речи служе, пре 
свега, појачавању постојећег појма. Они се понашају као колокације 
или делимични идиоми. Слика на којој почивају фразеолошки 
парови у наведеном случају је идентична.
 4.2.  Парцијална еквивалентост са морфосинтаксичким 
и лексичким разликама
 Wie die Ware, so das Geld (Беyер 1986: 202) – Колико 
пара толико музике  –  У овом примеру можемо констатовати 
парцијалну еквивалентност са морфосинтаксичким и лексичким 
разликама. Приликом анализе фразеолошких еквивалената на 
морфосинтаксичком нивоу је утврђена разлика у употреби упитне 
речи. Српски фразеологизам садржи уместо упитне речи wie – 
како и речи so – тако, придевске заменице „колико – толико“. 
На лексичком нивоу могу се приметити разлике у употреби 
различитих компоненти. У немачком примеру се за  новац добије 
„Ware“, односно „роба“, а у српском језику се за  новац добије 
„музика“.
 4.3. Нулта еквивалентност
 У овој групи је забележен само фразеологизам:
 Kein Geld, keine Schweizer – nichts ohe Gegenleistung – 
ништа без пара и ако се не плаћа, не долази у обзир  (Мразовић 
1991: 325).
 Фразеологизам је на немачком језику настао од цитата који 
у оригиналу гласи: “Point d`argent – point des Suiss“. Осим овог 
фразеологизма постоји још један у  облику риме – Keine Kreuzer, 
keine Schweizer, али без компоненте Geld. (Рерих 1992: 528). Цитат 
се односи на швајцарске војнике, који су били омиљени борци 
многих кнежева и важили за најбоље војнике у средњем веку, али 
су се борили искључиво за новац, а не за идеале.6 Цитат је настао 
као одговор саветнику француског краља на питање „Зашто не 
долазе швајцарске трупе“.
 5. Шкртост
 5.1. Потпуна еквивалентност
 Сви фразеологизми ове групе говоре о шкртости као и 
понашању људи које је типично за шкртост.
 Sich nicht vom Geld trennen können – geizig sein (Шеман 
1991:182) - не моћи се одвојити од пара
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 Фразеологизам није потврђен у двојезичним рјечницима, 
али је присутан у говорном језику. Контрастивном анализом 
можемо утврдити потпуну еквивалентност. 
 Фразеологизам не поседује обележје идиоматичности.  
Такви фразеологизми су транспарентни, односно провидни (уп. 
Бургер 2003:32).
 5.2. Лажни пријатељи
 Аuf dem Geld sitzen – geizig sein (Шеман 1991: 182)
 У српском језику постоји фразеологизам који потпуно 
одговара овом немачком фразеологизму, а то је седети на новцу. 
Оташевић (2012:828) наводи, осим глагола седети још две 
глаголске варијанте – лежати/спавати на новцу/парама. Српски 
фразеологизам са наведеним глаголским варијантама спада 
у парцијалну еквивалентност са лексичким разликама, док је 
фразеологизам седети на новцу лажни пријатељ. 
 У српском језику овај фразеологизам значи бити врло 
богат, имати много новца. Одговарајући еквивалент немачком 
фразеологизму јесте бити тврд на новцу. 
 5.3. Парцијална еквивалентност са морфосинтаксичким 
и лексичким разликама
 Сein Geld zusammenkratzen – “Geld von dem kaum etwas vor-
handen ist, mühsam zuasmmenbringen” (Дуден 2006 :2001)7 
 Матешић наводи еквивалент скуцати паре (Матешић 
1988: 385). У немачком примеру користи се сложени глагол, чији 
преводни еквивалент нисмо пронашли у двојезичним речницима. 
Немачки фразеологизам садржи једну облигаторну компоненту 
више, односно  присвојну заменицу у односу на његов преводни 
еквивалент на српском језику, те код овог фразеолошког пара можемо 
констатовати парцијалну еквивалентност са морфосинтаксичким 
и лекичким разликама. Фразеологизам означава штедљив живот, 
који не мора безусловно бити проузрокован шкртошћу.
Der Geiz wächst mit dem Gelde – (Бојер 1986:200)8  
 У српском језику постоји пословица Што ко више има, 
то се више стеже (Караџић 1972; 357), која семантички потпуно 

7 Превод: Тешком муком скупити новац, од кога је једва ишта остало.
8 Ситар даје објашњење: „Je mehr man hat, desto mehr will man haben, bzw, desto 
weniger will man ausgeben” (Ситар 2007: 41). Превод: „ Што човек више има, то 
жели још више, али стога жели и да мање троши.“



123

9  Превод: „Како може бити такав циција? Њен муж је пун пара, а ништа не може 
да јој приушти.“

одговара немачкој пословици, али лексички и структурално  
постоје велике разлике. Са лексичког аспекта посматрано,  
„шкртост расте са више новца“ у немачкој пословици, док се 
у српској пословици ‘са више новца човек  више стеже‘. Код 
овог фразеолошког пара можемо, стога, констатовати парцијалну 
екививалентност са морфосинтаксичким и лексичким разликама.
 5.4. Нулта еквивалентност
 У следећим примерима немамо одговарајући еквивалент у 
српском језику:
 Sein Geld zusammenhalten – sparsam sein (Шеман 1991: 181). 
Слободан превод на српском језику гласи бити штедљив.
 Фразеологизам говори о штедљивости која је везана за 
шкртост, стога смо га груписали у ово семантичко поље.
 am Geld kleben/hängen – geizig sein (Марсен, Ехман 1995: 
118)
 Фразеологизам означава шкртост и користи се за  људе који 
нису спремни свој новац добровољно да троше ни у какву сврху. 
Бити циција може послужити као преводни еквивалент.  Пример: 
Wie kann man bloß so am Geld hängen? Ihr Mann klebt am Geld und 
gönnt ihr gar nichts (Дуден 11 1998: 246)9.
 Дослован превод гласи ‚висити о новцу‘. Можемо 
констатовати да овај немачки фразеологизам нема одговарајући 
фразеолошки еквивалент у српском језику:
 Auf dem Geld sitzen, wie der Teufel auf der armen Seele – geizig 
sein (Шеман 1991:182) Дословни превод је седети на новцу као 
ђаво на сиротој души. Бити циција може послужити као преводни 
еквивалент, али превод представља слободну везу речи, те стога 
можемо констатовати нулту еквивалентност.
 6. Расипништво
 6.1. Парцијална еквивалентност са морфосинтаксичикм 
разликама
 У овој групи се налази само један фразеологизам код кога 
смо установили парцијалну еквивалентност са морфосинтаксичким 
разликама:
 Das Geld zum Fenster hinauswerfen – das Geld leichfertig aus-
geben, verschwenderisch sein (Дуден 11 1998: 247) - бацити/бацати 
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новац кроз прозор - непромишљено, неразумно, лакомислено, узалуд 
потрошити/трошити новац. Поредећи овај немачки фразеологизам 
са српским можемо констатовати парцијалну еквивалентност са 
морфосинтаксичким разликама, будући да постоји разлика само 
у употреби предлога, док фразеологизми имају исти лексемски 
састав и  почивају на истој слици. Фразеологизам је настао у 
средњем веку у Регенсбургу. На већници је постојао прозор на коме 
се појављивао цар и бацао новац за сиромашне.  Међу народом  је 
било доста грађана који су плаћали порез и који су говорили: Er 
wirft unser Geld zum Fenster.10

 6.2. Парцијална еквивалентност са лексичким 
разликама
 Код следећа два фразеологизма можемо констатовати 
парцијалну еквивалентност са  лексичким разликама.
 1) sein Geld verschleudern  – бацати паре 
Код овог фразеолошког пара можемо констатовати разлику у 
употреби глагола, односно употребљена је друга лексема у односу 
на његов преводни еквивалент на српском језику: „verschleudern“ 
на немачком значи „продати будзашто (далеко испод цијене)“   
(Шамшаловић 1982: 996).
 2) Geld verbraten – unnötig viel Geld ausgeben11 – бацати 
паре – непотребно трошити пуно новца. И код овог фразеолошког 
пара можемо констатовати разлику у употреби глагола. Са 
лексичког  аспекта  посматрано,  новац  се  у  немачком  језику 
verbraten – препече, а у српском језику се баца.
 3) Geld verzocken – (sinnlos) ausgeben, beim Spiel/Spekulie-
ren Geld verlieren12 – прокоцкати новац, изгубити новац игром или 
шпекулацијама. Код овог фразеолошког пара можемо констатовати 
парцијалну еквивалентност са лексичким разликама, будући да се у 
немачком и српском примеру користе глаголи различитог значења.

10 Превод: Он баца наш новац кроз прозор.  (http://www.redensarten-index.de/
suche.php?&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_varianten_ou&suchbe-
griff =geld&gawoe=an&page=2, 28.07.2015)
11(http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspal-
te%5B%5D=rart_varianten_ou&suchbegriff =geld&gawoe=an&page=4, 20.02.2016)
12(http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspal-
te%5B%5D=rart_varianten_ou&suchbegriff =geld&gawoe=an&page=1,  28.07.2015)   
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13 Превод: Да је имао новца, бацао би га обема рукама кроз прозор.
14 (http://www.ettinger-phraseologie.de/search/index.php?string=geld&submit=Suche, 
24.02.2016) 
15 Превод: Возач камиона се разбацивао новцем.
16 Превод: Полиција је чекала да лопови почну да троше новац.

 6.3. Парцијална еквивалентност са морфосинтаксичким 
и лексичким разликама
 У следећим примерима, поредећи немачке са српским 
фразеологизмима можемо констатовати парцијалну еквивалентност 
са морфосинтактичким и лексичким разликама:
 1) sein Geld mit beiden Händen auf die Straße werfen – ver-
schwenderisch sein (Дуден 2006: 663) - разбацивати се парама са 
значењем лакомислено трошити новац. У фразеологизму се 
појављује на немачком „бацање новца на улицу“, што не постоји у 
српском језику, али постоји, наравно, „бацање новца кроз прозор 
или у воду“. Фразеологизам etwas auf die Straße werfen – бацати 
нешто на улицу наглашава да се новац бесциљно троши, а слика 
mit beiden/vollen Händen  – са обе/пуне руке – говори о великој 
количини новца. У српском језику постоји фразеологизам давати/
поклањати/делити обема рукама – давати, поклањати обилно, 
издашно, не штедећи (Оташевић, 2012: 804).
Пример: Hatte er Geld, so warf er e smit beiden Händen zum Fenster 
hinaus.13

(Мразовић/Приморац1991: 325)
 2) mit dem Geld um sich werfen – viel Geld ausgeben14 - 
разбацивати се парама
 „ Der Lastwagenfahrer wirf heute mit Geld um sich.”15

 Контрастивном анализом утврђена је парцијална 
еквивалентност са морфосинтаксичким и лексичким разликама, 
будући да се глаголске компоненте незнатно разликују, а тиме се 
појављују разлике у валентности и рекцији глагола.
 3) sein Geld unter die Leute bringen – kaufl ustig sein, das Ver-
diente rasch wieder ausgeben (Рорих 1991:528) - проћердати новац 
– брзо, одмах поторшити зарађени новац. Фразеологизам се може 
различито интерпретирати, у зависности од контекста. Пример: 
Die Polizei wartete darauf, dass die Verbrecher das Geld unter die 
Leute bringen. (Дуден 11 1998: 246).16 У овом случају не означава 
се расипник, него неко ко мора брзо да потроши новац.  Мразовић/
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Приморац наводе пример:
 Am Monatsende hat er oft keinen Pfenning meh, denn er hat 
sein Geld meistens schon bis zur Monatsmitte unter die Leute geb-
racht.17 (Мразовић/Приморац 1991: 325) 
 Немачки фразеологизам садржи именицу Leute и 
присвојну заменицу sein, што не постоје у српском парцијалном 
фразеологизму, који се састоји само од глагола и именице. Са 
лексичког аспекта посматрано, новац се у немачком фразеологизму 
доноси међу људе, док се у српском проћерда. Слика на 
којој почивају фразеологизми није идентична, стога можемо 
констатовати парцијалну екивалентност са морфосинтаксичким и 
лексичким разликама.
 Парцијална еквивалентност са морфосинтаксичким и 
лексичим разликама установљена је и у примерима 4, 5 и 6.
 3) kein Geld in den Fingern halten/haben können – mit dem 
Geld nur so um sich werfen; nicht mit Geld umgehen könnenкеин. 
(Шеман 1991: 181) - не моћи задржати паре у рукама – не може да 
штедљиво располаже новцем. У немачком фразеологизму могуће 
су две глаголске варијанте. Са лексичког аспекта посматрано, у 
немачком фразеологизму паре се не могу задржати међу “прстима” 
(Фингерн), док се у српском језику употребљава именица “руке”. 
Српски фразеологизам није речнички потврђен, али је присутан у 
говорном језику.
 4) das Geld auf den Kopf hauen18 –  einen bestimmten Geld-
betrag auf einmal für Vergnügen oder ä. ausgeben. Фразеологизам 
потиче из касног средњег века, када је постојало више валута. 
Да би се избегли неспоразуми, показивао се онај део новчанице 
који је показивао њену вредност (die Münzen mit dem Nennwert 
sichtbar nach oben hinlegen “zu hauen”) . Друга страна новчанице, 
на којој је, према правилу, била глава владара – била је окренута 
према доле. “19

Пример: Sie sind überraschen zu Geld gekommen, das wollten Sie 

17 Превод: Крајем месеца није имао ни пфенинга, јер је већ средином месеца 
проћердао зарађени новац.
18 Нauen значи ударити, тући – у наведеном примеру се мисли ударити, односно 
показати на ону страну на којој се налази ознака вредности новчанице.
19(http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspal-
te%5B%5D=rart_varianten_ou&suchbegriff =geld&gawoe=an&page=5, 28.07.2015) 
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20 Превод: Изненада сте дошли до новца и, наравно, желите да га лакомислено 
потрошите.
21http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspal-
te%5B%5D=rart_varianten_ou&suchbegriff =geld&gawoe=an&page=6, 20.02.2016)
22(http://www.redensarten-index.de/suche.php?&bool=relevanz&suchspal-
te%5B%5D=rart_varianten_ou&suchbegriff =geld&gawoe=an&page=4

natürlich auf den Kopf hauen.20 Лакомислено расипати новац је 
парцијални еквивалент са морфосинтаксичким и лексичким 
разликама (Мразовић/Приморац 1991:325).
 5) das Geld zum Schornstein hinausjagen/hinauswerfen – et-
was leichtfertig ausgeben; etwas verschwenden.21

 Фразеологизми бацити новац кроз прозор или бацити новац 
у воду, као и  фразеологизам бацити/бацати нешто у мутну Марицу 
– са значењем узалуд потрошити/трошити нешто, неповратно 
изгубити нешто – могу се посматрати као парцијални еквиваленти 
са морфосинтактичким и лексичким разликама. Разлике које 
условљавају појаву овог типа працијалне еквивалентности јесу 
разлике у употреби лексема, али и разлике у употреби предлога.
 6) das Geld juckt jm. in der Tasche Фразеологизам некога 
сврбе паре – у значењу да неко не може да држи новац у рукама, а 
да га не троши, нисмо пронашли у речницима, али је присутан у 
говорном језику. У „Хрватско-њемачком фразеолошком рјечнику“ 
(Матешић, 1988:336) постоји фразеологизам жуљају кога новци са 
значењем да неко радо троши новац jd. gibt gerne Geld aus, који 
је еквивалент немачком фразеологизму са морфосинтаксичким 
и лексичким разликама, будући да на немачком фразеологизму  
појављују реч Tasche са значењем џеп или торба, односно једна 
облигаторна компонента више у односу на његов преводни 
еквивалент.
 Српски фразеологизам сврби ме длан има значења: 
 1. имам жељу да некога истучем,
 2. с нестрпљењем очекујем неки посао,
 3. надам се новчаном добитку (Оташевић 2012:826)
 7) sein Geld durch die Gurgel/Kehle jagen – das Geld ver-
trinken – пропити сав новац (Мразовић/Приморац 1991: 325). 
Фразеологизам је типичан за негативне аспекте расипничког 
опијања. У књижевном језику почео се користити у време барока22. 
И следећи фразеологизам има значење трошења новца на алкохол.
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 8) sein Geld nass machen– пропити/запити  сав новац 
(Мразовић/Приморац 1991: 325).
 Контрастивна анализа показала је да се примери  7) и 8) 
разликују и на морфолошком и лексичком нивоу. Са лексичког 
аспекта посматрано, превод немачког фразеологизма дословно 
гласи: „новац се тера кроз грло“, док у српском језику немамо 
употребљену именицу. У примеру 8) немачки фразеологизам 
садржи конструкцију придев + глагол, коју дословно можемо 
превести поквасити новац.
 6.4. Нулта еквивалентност
 За следећа три немачка фразеологизма нисмо нашли 
одговарајући фразеолошки еквивалент у српском језику, тако да је 
установљена нулта еквивалентност.
 1. Das Geld rinnt durch die Finger – jemand ist verschwende-
risch  (Шеман 1991: 181) – Дослован превод  гласи:  Новац цури/
тече некоме кроз прсте.  
Пример: Er hatte reich geerbt, aber das Geld ran ihm durch die Finger 
– bald stand er wieder vor dem Nichts.23 (Дуден 11 1998: 246).
 2. Das Geld locker sitzen – freigibieg sein
Пример: Das Geld sitzt ihr locker. (Sie gibt ihr Geld viel aus) (Дуден 
2006:1087) - Превише трошити је превод који представља 
слободну везу речи.
 3. neues Geld, alte Narren –  Бојер (1986: 202) даје објашњење 
да пословица говори о „Verschwender, die alles gleich verjubeln“. 
У постојећим речницима нисмо пронашли одговарајући српски 
еквивалент немачкој пословици, те стога можемо констатовати  
нулту еквивалентност.
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 Abstract: The paper deals with German phraseology and prov-
erbs that contain the lexeme Geld. Phraseologisms that contain the Geld 
component are classifi ed into semantic fi elds. The corpus is composed 
of phraseologisms recorded in semasiological and onomasiological dic-
tionaries. In addition to phraseological dictionaries of the German and 
Serbian languages, both bilingual and monolingual dictionaries of the 
Serbo-Croatian language were used. The etymology is also stated for 
certain phraseologisms. In the process of contrastive analysis of phrase-
ology with the component Geld, ie money, the German language is the 
starting language, and Serbian the target language. One of the basic 
concepts of contrastive linguistics and contrastive analysis is equiva-
lence. In the practical part of the paper, the classifi cation of equivalence 
of Pavica Mrazović is presented.
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ИЗЛИВЕНA ЗА ЖИВОТ СВИЈЕТА

(Епископ Фотије (Сладојевић): Песма осмом дану, Синај, 
Бијељина, 2019)

У срце своје затворио сам реч Твоју,
да ти не погрешим.

(Пс. 118.)

 Nије ријеткост да се твори поезија христоликог садржаја 
која се излије у световни живот не претендујући на више од 
лирске исповјести, али која неоспорно гради евхаристијску 
пуноћу и охристовљава књижевност саму. Најизразитији примјер 
је свакако поезија Николаја Велимировића која је у великој мјери  
проповједничка, која је, исто тако, великим дијелом на народну, 
која је образовна и поучна, естетски складна и за широке масе и 
све узрасте, која се рецитује, али и пјева и која је ушла у саставни 
дио међе светог и профаног као знак помирења и евхаристијског 
свејединства. Али је у тој поезији и ерудитивна, онтолошка 
садржина као одјек високог интелектуализма без претензија 
на повлашћеност. Са друге стране су пјесници какви су били 
Настасијевић, Растко Петровић, много наглашеније Миодраг 
Павловић, Иван В. Лалић или Новица Тадић, свакако Бећковић и 
Верољуб Вукашиновић, те Иван Негришорац, они који из мирског 
поља покушавају да у своју поезију пренесу, унесу и донесу саму 
суштину Створеног и Творца. Не смијемо пренебрегнути важну 
чињеницу да је све што нам је остало од почела сама Ријеч/Логос 
и ријеч која је расточила себе у предугу историју богослужбене 
књижевности, назовимо је тако, те да је дом и почело лијепе 
ријечи, лијепе књижевности управо у пољу духовности и светости. 
Отуда, смјело, рецимо да се световно писаније одвојило и великим 
дијелом одродило од свог изворишта. И то је добро.
 Збирка која је штампана у младој издавачкој кући „Синај“1 

која је одмах показала колико озбиљно приступа задатку издаваштва 
из савремених позиција гдје оно и само доживљава катаклизму, 
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„Песма осмом дану“ Епископа зворничко-тузланског Фотија 
(Сладојевића) на прво читање дјелује као очекивана, клиширана 
црквена књижевност. Својим издавачем и аутором осуђена је одмах 
на читалачку публику која је упозната са црквеним животом и, што 
је важније, литургијски живи. Оно у чему је ова збирка прогресивна 
и гдје показује своје изразито високе умјетничке квалитете јесте 
моменат у којем замишљамо да збирку не чита вјерујући читалац 
и да је чита без знања о аутору и издавачу, већ као чисту поезију, 
дакле да јој не приступа позитивистички, односно са предрасудом 
(унеколико опет, хришћански!). 
 Збирка броји преко стотину пјесама које нису циклизоване 
и ово је изузетно значајно, јер их је пажљивим ишчитавањем и 
те како могуће груписати према темама у одређене пјесничке 
цјелине. Она је настала у даху као благослов изливања утисака 
свакодневних даћа и недаћа лирског субјекта који окренут свијету 
проговара о себи, али и обрнуто, дијелећи своју патњу и радост у 
духовној вертикали чинећи тако свејединство свијета. Истинска 
поезија је слика у ткању писао је Умберто Еко. Поезија пред 
нама је изложба живих слика у свим преливима својих боја и 
мириса, а њихово ткање је густо и  опипљиво, дира чула, али и 
душу. Као пјесме оних класика са којима овај пјесник разговара и 
његови текстови ишту више од једног читања. Стално враћање и 
изновно проналажење осјећаја које сами живимо. Само тако нам 
се испод првотне једноставности указују и дубљи, топлији, јачи 
животни  смислови које не промишљамо интелектуално и логички 
већ које, дубоко у својој нутрини, осјећамо и рабимо. Зато се, иако 
написана из једне руке, она не може тако и читати. Она тражи 
вријеме и мјеру, управо због својеврсне расутости тема, али и 
версификационих схема које, ако се узму одједном и на пречац, буде 

1  Издавачка кућа „Синај“ са сједиштем у Бијељини основана је 30. октобра 2017, 
а одлуком Министарства просвјете и културе РС од 27. новембра исте године 
уписана је у Регистар издавача Републике Српске. Главни циљ јесте продубљивање 
и проширивање мисијске дјелатности СПЦ на овим просторима, те су књиге, 
часописи и белетристика духовне садржине у улози остваривања темељне 
едукације вјерника, а посебно дјеце и младих о главним питањим хришћанске 
вјере и живота. Главни и одговорни уредник је протођакон Бојан Чечар, а неки од 
наслова који у овако кратком издавачком периоду красе полице „Синаја“ јесу из 
пера: Георгија Флоровског, Игуманије Матроне (Брдар), др Слободана Продића, 
Сергеја Васиљевича Булгакова, Св. Владике Николаја и других.
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утисак пометње и импултивне реакције на доимање стварности, 
импресионистички замах тренутне инспирације. Ово је она од 
књига које одстоје, пјесама које преноће и остају, на тај начин, 
трајно са својим читаоцима. Неуједначеност версификационих 
схема, прате ритам који диктира тема и атмосфера, нема робовања 
педантним стиховима нити синтаксичком складу, и у томе је 
највећа слобода поезије. Она је римована, често, али недосљедно, 
она је строфирана, једнако тако. Ово може, и вјероватно ће бити 
тема многих распра, но овакав хипербатонски однос према 
метрици није устројен само слијепим вођством тема, већ управо 
ова ишчашења можемо ставити под посебну анализу гдје ће управо 
таква употреба поетских средстава бити и више него оправдана. 
Тематска расутост која слути могућност циклизације доводи нас на 
разину таквог читања.
 Један изразито књижевни циклус могао би се тицати самог 
промишљања о поезији, литерарним узорима, интертекстуалности, 
стваралачком чину (Како је ја не написах, Песма о песми, 
Достојевски, Кад песма умукне, Бог је песник, Сеобе...). 
Ако бисмо ове пјесме просијали у заједничку цјелину, могли 
бисмо, без сумње, говорити о можда најснажнијим дометима 
стихованих рефлексија о историји српске, али и свјетске 
књижевности, те о значају поезије. Нећемо скрајнути, ако се 
сасвим, можда неочекивано, позовемо на један чудесни дијалог 
са давним њемачким пјесником Фридрихом Хелдерлином. У 
просветитељско-романтичарском заносу, антиципацију питања о 
сврси и мјесту пјесништва Хелдерлин изричито поставља у елегији 
Крух и вино. Као оксиморонски пјесник противштине и химничар 
склада и мјере у суодносу са дијалектиком грчке космичке 
философије, промишљајући о природи као најстаријем времену и 
битку самом, те схватању Бога у категоричком обртању, једном 
и свему, дјеловаће далеко од православне нити која плете стихове 
збирке Песма осмом дану. Међутим, ако се вратимо почетној тези 
о извору поезије и поетског мишљења, Хелдерлинова апологија 
причешћа у самом наслову и дјелимичном тумачењу како је човјек 
одвећ крхак суд да издржи божанску пуноћу; али једнако и свјетска 
ноћ, коју пјесник види као међувреме у коме је човек способан да 
ступи у присност са природом, сакривајући се иза грчке митологије 
којом пагански дијели религиозни историзам на вријеме Диониса 
и вријеме Христа, поставља, напосљетку, природу на божански 
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пиједестал. У молитви Светотројично славословље, објава 
свјетске ноћи Круха и вина, бива спрана славословијем Владике 
Фотија на хлебу и вину Евхаристије/ којим синови и кћери Твоји 
постајемо,/ по дару Христа Твога, Господа нашег... ослобађајући 
Духа Светог слободом самом у поређењу: и као Голуб, у слободу 
деце Божије уводи нас. Оправдавајући релацију ка њемачком 
пјеснику одређеним мотивским круговима, који чине идејност 
Хердерлинове поетике готово наратолошки, као потпуно нови 
концепт свијета, наратологија поезије Фотија Сладојевића биће 
управо христологија сама. То експлиците читамо у стиховима Бог 
је песник у којима се каже: 

Бог је овај свет испевао песмом.
Она је уткана у бескрај космоса,
Њене строфе су звезде небеске,
а речи земља и живот јесу.

И на крају шестога дана,
Испева Бог човека и даде му Лик Свој,
Да и он певајући,
Господа тражи у рајском насељу свом.

И тако песмом на песму
Писмо се испуни сво,
и ево сада Господа чекамо, 
да песмом у вечности живимо. 

 Оно што одваја цјелокупну Хелдерлинову мисао од 
православне на којој почива збирка Песма осмом дану, у току 
трајања свјетске ноћи, која би се одлично дала уклопити у идеју 
о пропадљивости свијета, јесте чекање да наступи окретај из 
бездана. Збирка Песма осмом дану не подразумијева чекање 
(пасивност, очај, униније), већ дјелање, будност и пробуђеност! У 
наведеној пјесми читамо да је свијет испјеван, па тако и човјек и све 
што је створено од Господа јесу ћелије-пјесме, ако је човјек пјесма, 
онда директна спона по супротности са Крухом и вином јасно не 
може изостати! Она не тужи у свјетској ноћи, она се радује осмом 
дану. 
 Поменимо још и Хедерлинову химну Патмос, која почиње 
сликом усамљености сродних духова и одвојености духовних 
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тековина у времену и простору свјетске ноћи. Порив да крене ка 
Азији, колијевци људског рода, води пјесника до отока Патмос на 
којем је Јован Богослов, доживјевши изузетна виђења, саставио 
Откровење. Начин на који Хелдерлин приступа Патмосу је дубоко 
аутопоетички: откровење о стварању (визије, идеје, Апокалипса...), 
могућност за плодност је на мјесту гдје јеванђелист саставља можда 
најинтригантније странице Новога Завјета. Пјесник је става да се 
Христом завршило вријеме када су богови непосредно судјеловали 
у догађању свијета. Односно, занимљиво је ове стихове читати из 
позиције кинетичког односа према стварности: присутност богова 
је услов духовности, чему свјетска ноћ остаје сљепило окрњености 
духовне вертикале. Човјек је толико нехришћански снижен, јер 
претпоставља да није могуће улагање икаквог индивидуалног 
труда да би се благодат задобила. Да он сам није дио самога тијела 
и крви Христове. Односно, сужено дјеловање самог Господа кроз 
човјека по вољи Творца оно је што је апсолутно изостављено као 
могућност, а, самим тим, и могућност слободе. То мрачно међу-
вријеме, што ће потрајати до поновног доласка богова је вријеме 
од замаха сијача  до падања зрња на тло. Није вријеме за пјесму 
захвалницу боговима (када замире жив звук говора), иако би 
Хелдерлин, како пише, могао пјесничким средствима створити 
слику и да онаквог какав бијаше види Христа и тиме сврати на себе 
срџбу због преурањеног најављивања новог времена. Али томе се 
времену ваља надати: у њему ће пјесништво бити позвано на нову 
дужност (и ево гдје према доље даје знак штап пјесме) да открије 
мисао земаљског опстанка у обновљеном јединству човјека са 
природом. Занимљиво је да се повратком богова, чини јасна 
алузија на други Христов долазак гдје ова множина, поново иде у 
прилог пјесничком естетизму, али се и потврђује у освајању улоге 
симболичког поистовјећивања са оним који нешто пише, саставља 
– на Патмосу – а то је свакако Јеванђелист Јован. Хелдерлин ствара 
умом, а не срцем и отуда се покушај да разумско недостајање Бога 
отпати на истински начин измиче, а то је видно и из стихова Близак 
је: И тешко докучив Бог... но он не даје себи труда, не отвара срце, 
већ вели да Вишњи окреће главу док у мраку и непријатељи једни 
другима пружају руке. Печал Николаја Велимировића био је у томе 
што апостоли перу ноге једни другима, а људи не могу ни уста своја 
опрати од пагубне тлапње, зависти и гордости. Кратки екскурс на 
ове двије химне Хедерлинове су са временском, националном, 
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жанровском и многим другим дистанцама дате управо ради 
чињенице да је стваралачки чин тај који је у идејном смислу кроз 
историју свјетске књижевности узнемиравао многе списатељске 
духове, огромну запету начинио свјетском ноћи. Својеврсну 
реплику на овакав став који видно дебатује са хришћанством, и 
оставља дуготрајни печат, али и одјек у дијахронији, поетским 
повлачењем-примањем са Рајнером Маријом Рилкеом, како то 
одлично повезује Мартин Хајдегер у тексту „Чему песници?“, 
налазимо у Песми о песми. Епископ Фотије каже да нас она чини 
сабранијим,/ па чак и лепшим, да она нема граница, односно да 
су границе срца и душе међа пјесме. У овим стиховима јасна је 
проживљеност да је све и једно у међусобном прожимању. Да је 
пјевање освједочавање Божјега присуства, те не постоји нити један 
разлог да она замукне, а особито не у вријеме које је Хелдерлин 
сам омеђио између два Христова боравка у материјалном свијету. 
Неће бити идеалиста, пјесма је од ријечи, и без благодати она ће 
исто доживјети своје муке. На Хелдерлиново питање Чему песници 
у оскудно доба? Епископ Фотије одговара: Песма је као нови 
дан,/ увек пред собом могућност носи/ и од нас зависи шта ћемо 
учинити,/ ил остати без песме,/ боси. (прим. аут.) Ово је позив 
човјеку да буде будан, одговоран да свјетска ноћ није оно што не 
може охристовити својим животом, да пробије таму и има пјесму 
која је за пјесника дан, свјетло (дан нам оста/ као утеха). И позив 
да све може бити тема опијевања, радовања постојању само да нити 
један дан не прође без пјесме (да не бисмо тога дана остали без 
песме/ боси.), јер је пјевање славопој нечему, било чему у Божјој 
творевини, свакодневног захваљивања Творцу. Смисао стварања 
је онда знатно онтолошки обојен и тим више постаје апологија 
стварања и поезије која је увијек на атаку пропадања и гашења. 
Поређење по супротностима са Хелдерлином овдје има најјаче 
упориште. Али оно што је јака спона ових пјесника је наративност 
њихове поезије. Једино што би у поезији Фотија Сладојевића 
могло узети мјеру свјетске ноћи, а да она понесе трагос који јој 
је Хелдерлин зацртао, јесте голготски бол. У истоименом катрену 
јасно је да он у себи сабира бол читавог света. Но, овдје се, дакако 
отварају нове могућности компаративних читања са пјесницима 
романтизма, али и неоромантизма, на трагу свјетског бола Жана 
Пола, дакако, по супротности. Тамо гдје западна поезија, да будемо 
груби, бива на умору, Фотијева васкрсава. И када најискреније 
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пати, он се радује и то је оно што ће ову поезију увијек чинити 
оригиналном у оксиморонском дјеловању како у формалном тако и 
у садржинском миљеу.
 Стихови који урушавају све границе и говоре о зависти, 
личности и датости, односно о томе да смо сви нечим даровани, која 
погружава у скромност обитавају у пјесми Како је ја не написах. 
Она има двоструки смјер када анализирамо само перо: свјестан 
својих списатељских моћи он је скроман, али криптопотврду 
начитаности која је велико знање, ерудиција, али прије свега 
активно читање, сазнајемо из поетика које Епископ Фотије цијени: 
Бранко Радичевић и Лаза Костић, Момчило Настасијевић и Милан 
Ракић, Ђура Јакшић и Змај, те Његош и Матија Бећковић. Ево 
линије српске књижевности која је стражиловска, али која уједно 
и богохвална. А додајмо и поетичким одликама епохе из које 
понајвише аутора збира блиска управо поменутом Хелдерлину. 
Величина бића културе издваја се свијешћу о значају идентитета: 
можете се чудити како је ја не написах, али нисте ни могли, јер то 
нисмо ми. У само једном скромном закључку, којим се затвара ова 
по много чему антологијска пјесма, открива се читаво послушање 
у расуђивању сопственог идентитета (песничка огледала то 
су/ у њима се крију тајне живота) који је могућност и свијест 
на јединственост: то нисмо ми. Ми смо негдје у неким другим 
поетикама, и можемо уживати у претакању са овим које су 
другачије, међусобном читању, јер само тако књижевност или било 
која умјетност може заиста васкрснути пале духове и оне који их 
записаше. Примјер у којем готово дилетантска наивност у форми 
и рими, а екстремна суштина поезије и проживљеност сама јесу у 
улазним стиховима ове пјесме: 

Кад читамо песму неку,
као да зађосмо у дубоку реку
где нам је све познато
И видно чак провидно.

И питамо се како је ја не написах?
 Један од закључака могао би, у сагласју са тим, бити, 
и да је ова поетика у односу садржине и форме оксиморонска, 
јер ће онај спољашњи, стилски, начински израз бити упрошћен, 
сажет, једноставан, гдјегдје наиван, али ће, сасвим неочекивано, 
да разбукне бујице симболичких садржаја који читаоце могу 
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развијати од сентименталистичке сузе до ерудитне спознаје.
 Евхаристијску пуноћу свијета чине све могуће 
различитости међу људима, навикама, појавама, историјским 
догађајима, интимно-сентименталним рефлексијама. Чуруг и 
Ђачко доба пјесме су ниска уз Бранка Радичевића, али са добром 
дозом искуства година, које млади романтичар никада није 
доживио, и предивним компарацијама са православним топосима, 
старосном сустицању кроз вријеме. Тиса је као Јордан, а јуноше су 
имале проходавање у ћирилици... стихови су у којима се оваплоћава 
лични, национални, културолошки, те напосљетку православни 
идентитет, могу се, поново, засебно циклизирати. Свеобухватно и 
све једнако значајно да би било Евхаристија сама.
 Изузетно ослушкујући оваплоћење са природом 
(блиско Хелдерлину, поново, али не са пијететом одвојености 
и недостојности да се јесте дио створеног) трећа цјелина могле 
би бити пасторале, пјесме о животињама, о здрављу, о ономе 
што је дар и уздарје човјека и природе (Ћира, Пролеће, Нојева 
барка, Пеги, Рики, Кад си здрав...). Некоме песма врт у духу/ 
Некоме језик као ћивот/ А моја цветић у ваздуху/ Над којом лебди 
лептиров живот, пише Вукашиновић. Ово је мекота стихова коју 
можемо наћи и у Епископа Фотија, он види и најмање животиње 
и најтањи листић свијета. Застати пред мишљу рецепције: за кога 
су спјеване пјесме какве су Пеги, Ћира или Рики? Ономатопејски 
четворостиси могу бити дјечја књижевност, али могу, опет, у 
складу са својом метриком и стилским средствима, дјеловати као 
остаци авангардних – изама. Напосљетку, као и било која друга 
из ове збирке биће могућа свим узрастима, јер и када читате 
папагајске узвике, читате гласове природе, читате птице, читате 
летење, читате небо и даље куда вас овај неометени китњом језик 
пушта у слободу пливања у поезији, како је најављено у Песми 
осмом дану. У очигледно посматрачким пјесмама природа је 
детаљ ока у тренуцима смирења или болести или напросто дневне 
контемплације. Овдје је важно уочити дисперзивност у којој, када 
тематизује болест, рецимо, у мисаоним пјесмама и молитвама, сама 
болест дематеријализује бол и провијенира га у радост на Царство 
небеско.
 Молитве би, дакле, такође могле бити издвојене посебно 
(Помјани, Созерцање смрти, Ево човека, Оно што хоћу, Ево да 
чујеш, Светотројично славословље, Царство Небеско...), а оно што 
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би биле изразито теолошке теме могло би се ставити под поетске 
гноме и параболе (Закхеј, Тражим човека, Геронда, Знаци времена, 
Свети Патријарх Павле...). У само двије које наводимо, можете 
осјетити ехо који остаје након стихова, опет на линији Радичевића 
ње више нема - то је био звук, ако бисмо тај стих усмјерили ка 
значењу поезије. Ево да чујеш,/ Још се ниси покајао/ због греха/ 
према ближљима својим. (Ево да чујеш) И друга: Од сефа и из сефа 
многа зла крећу/ па тако и мени би/ и видех како у трену/ од иконе 
Господње,/ демон као војник окрену се и неста (Сеф).
 Од изузетног значаја су пјесме које тематизују одређене 
спорове или важна мјеста из историје цркве. Да је ова поезија на 
граничној међи са самом проповиједи, показује и то да у свега три 
катрена пјесме Филиокве имамо чак три или четири референце на 
свјетовне паралеле како би се тема боље упила у знање. Како би 
свако ко наиђе на ове стихове био упућен и просвећен који је Пут, 
која је Истина и шта је Живот. Ова пјесма, иронизована из позиције 
лирског субјекта који је Ја-форма представника папизма. Fillioque 
са значењем и Сина које се уметало као посљедица двоисходног 
учења у Символ вјере западне цркве и дефинитивниог одвајања 
упућује на непрестане саблажњиве произвољности у тумачењу и 
употреби у пракси. Прва строфа је сабрање одрођавања у измјени 
Символа вјере, обнове старог календара, ражењавању свештеника 
и више и више, како сам пјесник каже. Друга строфа бави се 
измјенама католичке цркве у молитви Оче наш, као отворена 
прозивка на немогућност западне цркве да остане у тоталитету 
већ у сталним прилагођавањима човјеку, а не у тежњи ка уздизању 
ка божанском. Но оно што засигурно не бисте очекивали је да се 
ова пјесма завршава алузијом на Облак у панталонама Владимира 
Мајаковског. Мајаковски је био и остао оличење руског футуризма. 
Његова експресионистичка поема првобитно је носила наслов 
Тринаести апостол, састављена из пролога и четири пјесме као 
четири поклича против љубави, умјетности, уређења и вјере, 
покушај је да се уруши сва дотадашња традиција. Као и Ћурчин 
својевремено стихом раскујмо све што је Господ сков'о, а четврти 
сегмент Облака у панталонама је управо отворено разрачунавање 
са Господом најжешћим увредама које је језик умио да састави. 
Парафразом стихова дјечје пјесме Душка Радовића Био једном 
један лав, Мајаковсковљев облак бива поједен, али ето наше време 
клето,/ смеде и то, смеде и то (Исто.), да дозволи Тринаестог 
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апостола, најпровокативнију збирку свјетског и руског футуризма.
 Ако их сам пјесник није циклизовао, зашто је важно истаћи 
ову могућност за лијепо обликованим и концизно испуњеним 
циклусима? Управо овај расути принцип послагивања пјесама 
живо је свједочење евхаристије саме, гдје се човјек моли, пати, 
радује, игра, пита, пада, устаје, промишља, јача, слаби, посматра, 
осјећа, проживљава, емпатише, труди... па се поново (или и даље) 
моли, пати...
 Поетске бесједе у Геронди су тачна криптоаутопоетичка 
објава: поетске бесједе. Бесконачна поема од мноштва фрагмената 
како би прецизније то негдје поставио Новица Тадић, изливена за 
живот свијета. И вратимо се нади да овај пјеснички првенац није 
овдје завршио своју плодност, у шта вјерујемо, јер се нови стихови 
појављују као жива хроника живота у Цркви и живота Цркве, али, 
можда, најважније пута ка њој. За онима који нису на томе путу, 
ова поезија поучиће их дисању у стиховима које је слобода сама. 
Рецепција је једнако снажна као што је и ангажована у очувању 
тонуса борбе против клонућа, унинија, па чак и онда када је сам 
лирски субјект слаб. Читаоци су они који се из ове поезије могу 
напајати снагом осмог дана као што се на највећим и најтежим 
бојиштима наш ратник напајао из гусала народних пјевача. Иако 
префињен у стиху, иако њежан према птици, громогласан на 
неправду, но покоран у Божјем промислу и вољи, овај пјесник 
носи својом поетиком терет много већи од поезије саме, управо 
јер кријепи и укрепљује Христове војнике. Можете читати и сузе 
лити, као што их он лије док пише, недостојни читања, а гладни 
слова и снаге њихове – љепоте пред којом само нијемо упијамо 
њен сјај. Новица Тадић биљежи још, а то би се дакако сродило са 
овом збирком да једини излаз долази од онога што јесте небеска 
лепота, али не лепота звезда, гледање у небо и уздисање, већ 
небески благослов, осећање очаја и пакла, које отелотворује божју 
реч, божју промисао и у језику и у поезији.
 А ми ћемо додати стихове из пјесме Геронда, као својеврсни 
епилог уочавању поетских одлика стихова Фотија Сладојевића: 
лахор у руци кад пише, поема у беседи,/ старац наш живи апостол...

Јелена КАЛАЈЏИЈА
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ИНДИВИДУАЛНОСТ И ПОЕТСКИ ПОГЛЕД НА СВЕТ 
ПЕСНИКИЊЕ МИРЈАНЕ ШТЕФАНИЦКИ АНТОНИЋ

 Sвоје промишљање о поезији и поетском лику песникиње 
Мирјане Штефаницки Антонић отпочела бих стиховима 
песникиње:

„Чекам ретку белу птицу
Да слети на мој длан.“   
(„Чекам ретку птицу“)

 Свет у који ушетају песници, углавном већ од малих 
ногу, као што је случај и са нашом песникињом, свет је у којем се 
рађа чаролија. Као велика радионица у којој се даноноћно ствара 
лепота. Песници радо битишу у том свету, ти неуморни трудбеници 
што са клупком маште и са прегршт емоција у наручју стрпљиво 
и пажљиво припремају дарове другима. У тој истој радионици 
искована је и песма. И онда запева бела птица. Песмама пуним 
љубави и срца.
 У избору од пет песама песникиње Мирјане Штефаницки 
Антонић, а које су своје место нашле у поетској збирци изабраних 
песама „Чежњиви плави  сан“, Прометеј, Нови Сад, 2017. године, 
покушаћу да проговорим о поетици Мирјане Штефаницки, 
износећи песникињин доживљај поезије који нам она, претачући га 
из песме у песму, доноси себи својственим мотивима и симболима, 
и да наслутим дух песникиње којим је обавила своју поезију и 
слила је у целину.

„Чекам ретку птицу“

„Како наћи разлоге који
нас воде до стварности“.

 Стиховима, из песме која је по врсти љубавна, лирски 
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субјекат проговара  у првом лицу: „Мој светац је јак / учиниће да 
се поново загрлимо“ и сведочи да је у питању јака личност, особа 
са јаком вером, сигурна да ће љубав победити. Она такође реално 
гледа на живот и види драгог како пише и ради, тамо, удаљен од ње. 
Износи осећање туге „због времена које никад / нећемо провести 
заједно“, али и немирење и тражење разлога који ће их довести у 
стварност. Из очекивања у остварену љубав. Док чека да долети 
бела птица.
 Некада је веома тешко правити дистанцу између песника 
и лирског субјекта, оног исповедног у поезији, којој је једна 
од основних особености субјективност, и која поред изразите 
сликовитости, те језичког богатства и богатства значења осварених 
стилским фигурама, и имагинације самог песника, често крије баш 
ту субјективну, личну ноту, проистеклу из једне основне емоције 
настањене у најтананијем кутку душе песника. Који је најискреније 
поклања песми.

„Вести о мени“ 

 Снажна песничка индивидуалност изражена је и у песми 
„Вести о мени“, дивној поетској творевини саграђеној од свега 
две строфе (од по седам и шест стихова, септиме и секстине), 
заокружене последњим стиховима обе у  реторским питањима 
која изражавају лепоту песништва као Божјег дара, и чудесни свет 
заметнут талентом песникиње.

„Цвета ли код тебе данас јоргован / и мирише ли на мене?“

 И у другој строфи затвара се круг:

„И да ли грлица лети у сусрет теби, / носећи у кљуну јоргован / 
са вестима о мени?"

 Пантеистичко поимање света које је тако блиско поетском 
погледу на свет, препознаје се и код песникиње Мирјане 
Штефаницки Антонић, када се људско постојање стапа са 
природом, те цветови јоргована замиришу на драгу и иду у сусрет 
„њему“. Мајсторство и снага песништва Мирјане Штефаницки 
Антонић су у пуном светлу дошли до изражаја у овој песми, у 
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цитираним стиховима, у овом прелепом погледу на свет.
 Песничка слика из прве строфе уводи чуло мириса, када 
процвали јоргован шири мирисе и  дослути драгу, да би грлицом 
поново био дозван љубичасти цвет јоргована који путује до 
вољеног, са вестима о њој. Мотив јоргована испуни песму до краја, 
изразивши чежњу сликом и оним неухватљивим, које ту слику 
обавија, опојем емоције.
 Песма је љубавна. Песма би се могла одредити и као 
дитирамб. Све је у њој обливено сунцем. Дан је диван, празнични, 
свечан, Ускрс је, најрадоснији хришћански празник, песма доиста 
слави радост живљења, слави љубав. Сва искричава, сва у знаку 
питања. 

„Стих је моје весеље“

 Централна песма циклуса пет изабраних песама Мирјане 
Штефаницки Антонић је песма „Стих је моје весеље“, такође креће 
из најчистије емоције срца:

„Зашто не бих покушала
Да убедим тебе
Кога волим“  

 у то што је крилатица њеног бића: „Стих је моје весеље“.

 То су оне неке песме које одједном отворе душу и којима се 
каже све. Величанственост песникињине личности, специфичности 
људи који у оној својој радионици  вештином чаробнице испредају 
стихове. И онда ће покушати, тек покушати, свесна је песникиња 
да је тај покушај њена животна мисија, најтананија жеља, да убеди 
оног ко је љубав њеног живота да је срећа песника у песми. Њена 
радост у стиховима, и у стихове преливена. А надахнуће за њих и 
за њене дане, он, песничка душа. Помешају се тако стихови и дани, 
и љубав и надахнуће, и једни крај других песникиње и песници, у  
дивним световима поезије.
 Песма је написана у лаком и пријатном ритму, сажета и 
музикална у складу са темом, са лепим прелазима и јаким, јаким 
значењем. Као песма која се само пренесе на папир, као песма која 
је песник.
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 То је једна од оних песама у којој се разоткрива свој живот 
и максима у животу, у којој песникиња каже да „неће да живи као 
заборављена књига“, већ књига која се неуморно и непрекидно 
пише. У „размењивању речи са папиром“, у трајању…  
 И онда као мото, као самосвест, као признање. Себи. Њему. 
Свима нама. 

„Вредим онолико колико 
 знам да волим поезију“.

 То су стихови које је песникиња Мирјана Штефаницки 
Антонић тако јасно и обичним речима изговорила стајући пред 
нас. Као што се, јасним, ненападним, свима разумљивим речима 
могу рећи највеће животне мудрости. И најтеже је на једноставан 
начин изразити најдубље истине. Оне морају прво бити јасне самом 
песнику, и он мора бити сигуран у њихову потпуну истинитост. А 
Мирјана то јесте. Јер, она је песник. И песник мерила вредности 
смешта у подручје поезије. У ону радионицу срца и снова. Свест 
о значају поезије у њеном животу сведочи нам глаголом знати. 
Мирјана Штефаницки Антонић је свесна свог идентитета и своје 
дубоке укорењености у светове
речи и песме. И само рефренски затвори круг: 

„Стих је моје весеље“ да је сви чујемо, и да јој се придружимо.

 У њеном стиховању до бесмртности.

„Малена птица и моја песма“

 Пратећи индивидуалност и поетску путању песникиње, 
стижемо и до песме која говори о смрти. Исто као што је свесна 
живота и свога постојања, песникиња је свесна и неминовности 
умирања. Није чак ни изненађујуће што је песма написана 1975. 
године, када је песникиња била још веома млада, јер човек је баш 
у периоду своје младости најрадозналији и најупитанији. Човек 
највише размишља о смислу и храбро закорачи на животни пут. 
Песма је објављена 2007. године, а своје место је заузела и у књизи 
изабраних песама 2017.
 Ова песма би, по речима саме песникиње, била њена 
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опорука.
 А у њој, у њеном зеленом писму са воштаним печатом, 
биће малена птица излетела из јата (занимљива је метафора јата 
у овом контексту), малена птица је Мирјанино срце, које се, како 
каже песникиња „истргло“ из јата, само њено и само такво какво 
она поседује, и биће њена песма, њена бесмртност.

„Ја сам умрла срећна“ и
„Имала сам моју

Малену птицу и моју бесмртност“

 Песникиња Мирјана Штефаницки Антонић ни о смрти не 
пева црно, него, певајући и о сопственој смрти, поручује, „Ја сам 
човек обичан“ и „Ја сам умрла срећна“. 
 Рано је Мирјана одредила свој пут, и као што је ми данас 
познајемо, остала обичан човек, близак свима и спреман да чује 
свакога, али, уз то, и посебан, човек који снагу и топлину са 
радошћу носи у срцу и излива у песми.

„Погледи не/ до/ речени“

 „Поглед ме заболео“, синестезијом и изванредном 
песничком сликом: „Суза се просула по степеништу“ почиње пета 
од изабраних песама Мирјане Штефаницки Антонић која говори 
о погледима не/ до/ реченим. По основном тону озбиљна песма 
доноси веома зрело размишљање о љубави. Песникиња вешто, 
променом лица, прелази са ја „Летња невеста у тишину зашла“, 
на ти „Погледе уткиваш у дивље кестене“, те после обраћања 
„Реч си ми дао“, говори у првом лицу множине. „Слушали зимске 
сонате“. Варирајући и даље тачку гледишта, ствара и по питању 
форме веома сложену и озбиљну песму, која као да садржи причу 
садржану у погледу.

„Можда ћеш хтети да ти поклоним очи“/ „да не заборавим твој 
свет“

 и на почетку следеће строфе „Поклонићу ти своје очи“. 
Мисаоно и стилски зрела и јака, у композицији, у снази жене која 
поклања очи, „да не гледа више / збир не/догледа“. Јака и истинита 
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у песничкој слици. 
 Симбол руку и симбол очију, огромни симболи у нашој 
народној и ауторској књижевности и исто толико велики симболи у 
делима светске књижевности део су и песничког света песникиње 
Мирјане Штефаницки Антонић, која  марљиво и неуморно исписује 
својом левом руком оно што јој заискри у погледу. А загледана је у 
најразличитије кутке живота и света.
 Њен поглед на свет, на живот, на поезију у њима, сигурно 
је детаљан, дубок и испуњен љубављу и разумевањем. Поглед без 
улепшавања, и поглед сигурно обасјан светлошћу, како песникиња 
каже на крају песме: „На води дунавској вировитој / испод 
поломљене зраке сунца“.
 Завршила бих свој приказ изабраних песама Мирјане 
Штефаницки Антонић тако што бих навела наслове збирки у којима 
се налазе песме. „Вести о мени“, Еduca, Нови Сад, 1997. (песма 
,,Вести о мени); „Стих је моје весеље“, Бистрица, Нови Сад, 2013. 
(песма ,,Стих је моје весеље"); „У сну жалфије“, Бистрица, Нови 
Сад, 2007. (песме: ,,Чекам ретку птицу", ,,Малена птица и моја 
песма") и „Прелет птица небом лиманским“, Бистрица, Нови Сад, 
2014. (песма ,,Погледи не/до/речени"), а све песме су нашле своје 
место и у збирци изабраних песма „Чежњиви плави сан“, Прометеј, 
Нови Сад, 2017, у којој је рецензент био академски вајар и песник 
Ласло Силађи који у свом огледу „Мајка у мајци“, говорећи о 
песништву Мирјане Штефаницки Антонић и обративши пажњу 
на наслов Мирјанине прве збирке поезије „Између очију и руку“, 
разматра исте мотиве и симболе Мирјанине поезије које смо и ми 
дотакли у последњој од пет песама.

„Између очију и руку“
 
 „Ако се наслов књиге односи на појам Поезије, поставља 
се питање: Где је Тај простор!? Очи су и огледало душе, а руке… 
израстају из тог простора, неретко и из срца! Рука… та дугачка влат 
нерва, прсти и њихова аура. Очи… светлом наточене, руке… које 
мисле, па зар човек није плод Божије промисли? Песник, можда 
боље од свих осећа или чак види те високе небеске сенке, што над 
нама корачају.
 Ако људи кроз живот ходају стазом… песник то чини 
пречицом, срцем посеченог стабла, над којим већ лебди дах 
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Поезије, једног новог живота“  каже Ласло Силађи говорећи о 
поезији Мирјане Штефаницки Антонић.
 Желим Мирјани да сву своју чежњу и свој плаветни сан 
који дели са жалфијама и даље весело снива и претаче у стихове 
који нам носе вести о Песникињи! 

Валентина ВУЛИЋ
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ПРЕД ЗОВОМ ИЗ НИГДИНЕ 
  

или: Космичка туга и замор

/О лирском концепту Пере Зупца/     

 U свакој иоле добро написаној песми, а тек у оној за коју се 
може рећи да је сва лепа (Богдан Поповић), јер је без ичег сувишног 
у себи, лагашна и јасна, са снагом која јој обезбеђује сигурнији пут 
и опстанак и у простору читаочевог незаборава, могуће је наћи бар 
делић одговора и на питање: Шта је песма најпре за оног који се, 
одскоком / одразом о нешто у себи постојано, а што је из дубине 
властитог песниковог бића, њоме и сам пред собом у видности 
обеладањује а читањем и дубинским примањем и доживљајем 
лирског записа посредно се и у биће другог и друкчијег, по 
осећајности себи сродном, истовремено уграђује? Јер таква песма 
без ичег сувишног у себи бива у садејству, у потпуном садејству 
и са читаоцем толико да постаје и део њега. Онај део који би,  без 
дознања себе посредством песме, као што је пре властитог озарења 
песмом и сам песник у таквом светлу био недовољно себи знан, 
без песме која је непосредни одраз стања оног у себи стварног а 
невидног, самоспознајом, доживљајем у новом светлу, могуће је, и 
недостижан. С тога и није без значења пресудности, без битности 
тај трен, време и та животна доб када и зашто настаје песма о 
било чему да је реч: о љубави или о смрти, о зебњи или о страху, 
о (непре)болу који или какав настаје у младости, као последица 
чежње или силине страсти, или је то песма о истој теми али 
настала у познијем добу, а најчешће је то слово љубве доживљено 
као трајни жал услед непоновљивости среће чијег смо значења 
свесни тек кад срећа мине. Или је песма настала као одсев мисли 
о примицању краја животног века, лирско слово о онима који нам 
пуно значе а више их крај нас нема и недостају нам, из дана у дан 
све више и све болније. У погледу тематике и садржаја, у избору 
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песама на страницама књиге Клупко живота* Пере Зупца (1945) 
знаних нам, с почетка овог века, као и песама новијег датума, као 
да је управо то био услов да се нађу у таквој лирској тканици, 
те чине клупко, донекле и албум од (у)спомена на оне с чијим је 
сенима кроз свој живот ходи и након земног им живота, у времену 
„само“ продуженог  неспокоја. Изабране  песме углавном су са 
печатом трена немирења са оним стањем које настаје суочавањем 
са гласовима из нигдине, гласовима оних којима нема потпуног 
избега из песниковог живота, јер без њих су незамисливе све те 
слике из детињства, из младости, па ни ти, односно такви одболи 
при сећању на њих као и на себе негдањег. Песмом и надаље блиски 
сусрет са ликовима увек насмејаним, а недостижни су јер су, како 
то чешће и већ подуже у својим песмама казује Перо Зубац, на 
другој обали до које се стиже тек изласком или избегом из сунчеве 
светлости, из живота. Песме, дакле, понајвише у знаку mementa, о 
(о)сећању, о нужном подношењу губитништва, безњенице (израз 
Лазара Костића о стању властитог бића без оне за којом жуди, која 
је била и остала је само у њему), о једино остварљивом излажењу 
накрај са свим оним што ће тек сливено у једно временом постати 
нечији живот, или  „клупко живота што га усрдно мотамо“, како то 
казује у насловној песми „Клупко живота“*. 
 Ранијим али и новијима поетским остварењима Перо 
Зунац и „првим избором из свог богатог лирског опуса доказује 
да је надасве песник љубави, песник трајне сете и нестишајне 
носталгије, али и песник неспокоја чији је пêв сав прожет осећањем 
самотности, бола, горчине. Сасвим разумљиво, рекли бисмо и 
очекивано, јер са таквом сензибилношћу, по којој је одавно знан, 
што су му и песме из „новијег“ доба, настале уочи седамдесете „која 
прети“, проткане и леденим нитима зебње, прожете нескривеним 
осећањем све учесталије горчине, јер изазване су не само оним 
што се животним веком накупило и у једно клупко већ намотало, 
него и свим скорашњим, збивањима, у познијем животном добу 
неизбежним, а са чиме се у вечној жудњи за животом човек, а 
тек  толико сензибилни лирик, никад не мири. И у овој, као и у 
претходних двадесет и осам до сад објављених књига песама (после 
култне поеме „Мостарске кише“, 1965. године објављује првенац 

*Перо Зубац: Клупко живота, Унирекс Груп, Подгорица, 2019
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„Неверморе“ (1967) а потом „Калиштанске осаменке“, „Песме 
љувене“, „Закаснела писма“, „Разлог благости“...), својевремено 
веома запажених лирских остварења којима истовремено 
предочава основе на којима је заснован и више од пола века траје 
његов лирски концепт и у мноштву разногласја разазнатљив 
његов глас, Перо Зубац и надаље пише на начин њему одавно 
својствен. Избором за „Клупко живота“, међутим, уочљивија бива 
и нова нијанса, такође са одликама посебности, која у односу на 
већ написано даје изражајнији елегични тон, посебно у четвртом 
циклусу „Посвете“. Иако са изражајнијом сетом и наглашенијим 
болом, тугом, и надаље је то поглед из таме у светлост, али сада 
из мрачнијег угла, поглед у реални доживљај са искуством из 
тегобнијег трена. Уз све то, сада је његова песма често прожета 
осећањем самотности, па и остављености  од свих без могућности 
да се „разабира у плетиву“, осећање  бесперспективности... 
 Будући да је реч о песнику чија су лирска остварења одраз 
непосредног и крајње искреног дослуха са реалношћу, разумљива 
је и сва та песникова горчина при откровењу песмом истине о 
себи, али и о другима, о онима којих више нема на виделу а песмом 
их чува од потпуног бега у коначност, живе његовим сећањем. 
У избору су доминантне управо такве песме о људима и о добу 
насталом после свих смрти, свих губитности, после новијих ратова 
на Балкану, после расцепа и расула. Заједнничко им је то што су све 
од нити, или боље рећи у знаку чворишта, ожиљака какви нужно 
произилазе из осећања пустоши у себи и свуд око себе, осећања 
растуће празнине, па и теретности при ходу нигдином након 
многих у неповрат распршених, изгубљених илузија. Песник их 
брани збирањем у свој трајни спомен, у клупко (свог) живота. И 
жал за собом и за онима којих више нема, нужно неизбежна. Отуд, 
примера ради, и такав, надасве вапајни пој којим је сва болом 
прожета песма „Време спокоја“: „О време смерне лагоде/ душа те 
моја зазива/ док чека да се нагоде/ они из нових сазива// О време 
кротког  спокоја/ ухо би да те ослушне./ Кане ли суза покоја/ то 
је да ода послушне.// О време мило минуло/ у безвремењу нестало,/ 
исто би сунце синуло/ кад би све ово престало.// (стр. 28). 
 Новијим Зупчевим песмама, најпре у циклусу „У страху 
од неречи“, а тек у другом и трећем кругу, „Песме из године 2014“ 
и „Јорговани вену“, све је изражајнији осећај космичке туге и 
замора, осећај тегобе изазван призивањем старих и суочавањем 
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са новим спознајама  самог себе, сада наглашеније и оног дела 
свог живота без других у њему, оних који су му и после одласка 
у нигдину остали у свему драги, трајно недостајући: „Моји су 
другови у јатима/ мaлених звезда у бескрају./ Одоше с Црним 
сватима/ да земне жеђи не трају.// Жедни простора, слободе,/ 
безбрижја у ком стасасмо,/ низ божје одоше воде/ без туге што се 
растасмо.// Сви ми у снове залазе/ млађи него што беху,/ не видим 
где се налазе/ окупани у греху.// али сви су насмејани,/ пролазе 
просветљени,/ док теку горки дани/ нешто би да кажу мени.// 
(„О мојим друговима одбеглим“, стр. 8). Песмом директније и 
непосредније суочавање и разлучивање свега и минулог, као и 
оног у свакоднeвном збитију у смени дана и ноћи, увек по живот 
битног му, чиме се, у садејству са оним исконским, божанским, 
лирски субјект интуитивно и инстиктивно одупире, брани се од 
све учесталијег зова из ништавила, а што се, с ралогом, дакако, и 
у вери (често у песми молитвени пој, обраћање Богу, помињање 
Христовог имена), у недостаку постојанијих и уверљивијих 
одговора, без иоле сигурнијег ослонца, преображава у сумњу, а из 
сумње - бива упитност. Такав осећај самотности, напуштености, 
без поузданијег ослона о видљивост, присутност и о гласност 
драгих му бића, најчешће се јавља о празницима, о благим данима, 
уочи Божића, Ђурђевдана, или васкршњег дана: „На шта се мој 
живот свео,/ на прегрш вечерње доброте,/ Ускрс је. Невесео/ 
претходне нижем животе.// Можда их нисам ни живео/ али неко 
ме опомиње./ Ко ме је распећу привео/ можда ме јутрос спомиње.// 
Космичка туга и замор/ и бриге што се множе./ Јуда је где би 
Амор,/ Ускрс је. Помилуј Боже!// (“Ускршња, горка“, стр. 7). 
 За разлику од претходних по концепту сродних Зупчевих 
књига, при избору за књигу „Клупко живота“ приоритет је дат 
песмама које су настале као одсев дубоког и занавекног осећања 
какве су понајпре песме о љубави („Слике из младости“, „Немати 
се“, „Данима кошава“...). Ту су емоцијом једнако снажне и 
сугестивне, лапидарне бисер-песме о нежности и о недостајућој 
доброти, о родитељима („Мајка, у сну“, „Као мале сузе“), о 
завичајном Невесињу, о Мостару и о Херцеговини („Повратак у 
Невесиње“, „Јесењи пејзаж“, „Ђурђевданска свећа“...), као и песме 
о ретко лагодном трену смираја који аутор у самоћи а пренасељен 
сећањем доживљава на „новосадској тераси“. Било о чему да је 
у њима слово, све их примамо на сличан начин, доживљавајући 
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их као фрагменте од којих је саздан готово сав песников живот. 
Тако је и изванредну лирску минијатуру „Маслачак“, остварену у 
форми дистиха, могуће доживети и као речима остварен песников 
аутопортрет виђен између два трепета. Ево је, у целости: „Један 
маслачак у старој саксији/ као једна звезда у галаксији.// Обрадова 
ме у јутро рано/ ускршњим светлом обасјано.// Заливам га да не 
свене,/ тако осаман личи на  мене,// увитог у тишину док се дан 
гаси,/ на новосадској мојој тераси.// (17).
 Лирско „Клупко живота“ Пере Зупца не би се као целина 
заокружило без песама о љубави, а творењем управо о тој „вечној 
теми“ лирски субјект иде у сусрет властитом уверењу да је љубав 
доиста оно што преостаје кад све друго у неповрат, у коначност 
мине. Лирским осећајем љубави Зубац је и надаље у присном 
садејству са исконским нагоном за животом, ма какав да је. У  
позицији „поседника успомена“, а не посустајући од творења слова 
љубве, макар да је и Post festum,  незгаслим жаром од леденица, 
од зле слутње, од студени које до њега стижу са свих страна, од 
Мостара, Невесиња, Неретве, са дунавске, од Фрушке горе, или са 
лиманске пијаце, песник брани себе макар и самотног, од тамнине 
и од нигдине штити оног себе у светлости преосталог. Тако и 
насташе новије, већ поменуте песме љувене, попут лирске познице 
за Драгану (песникову супругу), искрени и болни лирски запис 
остварен као ехо нечије жеље „да ме орадости“ : „Запамтио сам 
слике из наше младости/ а зазивам их, као позитиве, из сећања,/ из 
раствора од жеља да ме орадости/ твој осмех давни који се још 
не сања.// А слике се за очима распу у зрна/ као прах златни, као 
стреле кише,/ и опет само марама црна/ закрили очи и нема нас 
више.// ( „Слике из младости“, стр. 9). 
 Већином песама, а најизразитије и са осећањем горчине 
превасходно услед тегобног стања свога бића, на шта у позним 
летима све дужих студени не може да утиче, те стога и такви осећаји 
туге и  напуштености, понекад и на самој ивици безнађа бивају све 
наизбежнији, све поразнији, те таквим какви доиста и јесу, лирски 
субјект, у ствари, предочава сву бићем својим дознату истину о 
себи. Са свешћу је о њиховој постојаности и нераскидивости од 
његовог бића, али се не мири са оним неминовним о властитој 
пролазности. Напротив! При ишчезавању у прах, при ходу ка онима 
који су већ на другој обали и који ни за чим више не жале,  песник 
најпре ослушкује а потом се на себи својствен начин, записом о еху 
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ослушнутог одазива гласовима из нигдине. Отуда и такво немило 
суочавање једнако и са собом негдањим и са собом какав и надаље 
јесте треном збивања у презенту насушном, при суочавању са 
собом неизбежним. Чини то са отвореном јеткошћу и нескривеном 
горчином, те се његове новије песме, а посебно у  циклусима  
„Песме из године 2014“ и „Јорговани вену“, доживљавају као 
извештаји о стању бића оног које песмом казује свој живот, а у 
добу када и самог себе осећа као Сизифа под теретом којег се не 
може ослободити, јер - срастао је с њим. Дакле, такви Зупчеви 
лирски записи о тегобном трену настају као одраз директног 
сучељавања и са собом минулим и са собом треном тек настајућег, 
са оним каквим се осећа у трену настанка песме, јер је и сам аутор 
у позицији сведока о постојаности властитог места у свом животу, 
са и без другог. Он је тај најискренији и најпоузданији сведок при 
„утврђивању“ истине о себи, па отуд и таква жестина у лирском 
исказу. 
 Занимљиво је да су, у односу на претходне збирке, у књизи 
„Клупко живота“ бројније песме за које се може рећи да су из сна 
тегобног изнете. Изазовно је и било би вредно труда да се управо 
тој теми, о значењу сна у поетици Пере Зупца, као што је то веома 
присутно како у раној тако и познијој поетици Лазара Костића, 
посвети значајнија пажња, тим пре што управо то ониричко 
доприноси магичности његовог лирског ткања. Поткрепљујемо то 
и неколиким примерима. Реч сан често је у наслову, најчешће на 
почетку, у првом стиху песме: „У сну ме црни атови/ као Алексу 
походе,/ то Љубовића сватови/ из завичаја доходе.// Да ли ме 
нечим опомињу/ на страх опојни детињски,/ или ме ноћу опомињу/ 
дечаци моји невесињски?// („Црни атови у сну“, стр.  60); Или: “И 
сан треперав ко трешња с пролећа,/ и несаница је моја  болећа.// 
А Лазар ми се у сну јавља/ и кињи песму Госпи од здравља.// 
(„Као трешња с пролећа“, стр. 62). Из сна излазак с мудрошћу 
која настаје тек касном спознајом свог живота: „У сан ми слазе 
почесто/ другови из оних предела,/ киње ме као дете злочесто/ и 
спотичу ми недела.// Сви би буну дигли/ и жртвовали животе./ И 
све што нису стигли/ сада би због срамоте.// Они би били срчани/ 
а ја сам као вејка./ Не знају у овој мрчави:/ срећа је и зрно смејка.// 
(„Зрно смејка“, стр. 65). Из немирног, морног сна изнета је и песма 
“ Бели анђео у мом сну“, уистину међу најбољим у целокупном 
Зупчевом песништву. С обзиром на „улогу“, односно на значење 
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упозорења сном придошлог госта, збивање у овој песми донекле 
упозорава и на Зупчев дослух са Лазаром Костићем и његовом 
песмом „Спомен на Руварца“: „У сан густ и непрекидан/ дође ми 
драги гост/ са Белог анђела ликом./ Би то усред лета/ и неки дан 
опомену ме/ на пост/ и да о посети/ не говорим ником.// Не смем 
ни да питам/ Анђеле бели/ ко сте ви у ствари/ и то што рекосте/ 
да утајим/ да мање истражујем и читам/ јер оно данашње/ душу 
квари/ и да ће опет да сврати/ када се онај чији/ гроб чува/ међу 
нас врати.// (стр. 51).
 Без помена, причом или песмом, и других, посебно оних 
у нечем нам драгим и блиским, који су животом с нама временом 
постали готово нераскидиви део и нас самих, да ли је уопште и 
могуће у једно клупко свити све оне најбитније, у потки главне, 
везне нити од којих нам је живот цео?  Тако и чини песник Перо 
Зубац при творби наглашено а њему још из времена младовања 
својствених аутопоетичних записа појединачно, потом и избором 
за ову књигу којом истовремено указује и на дубину значења мисли 
Артура Рембоа „Јер ја сам неко други“. У односу на раније Зупчево 
лирско ткање, ово су записи са изражајнијом аутопоетичношћу 
настали као резултат директнијег сучељења са истином каква 
бива, или до какве се стиже једино безусловним понирањем и 
откривањем себе какав доиста и јесте, небитно да ли у сну ил' 
на јави, а, посебно, у трену неверице, немилице, треном сумње, 
страха, осећањем незаштићености при ходу брисаним простором, 
као и треном незгасле наде, животом још преостале чежње. За 
разлику од пôја у време младости и ведрине, лирски субјект то сада, 
у позном лету, чини погледом оног у себи тавног, који као да је иза 
(свог) живота, са временским и физичким одстојањем, са извесним 
отклоном од оних са којима је, бар у мисли, и надаље у трајном, 
нераскидивом духовном садејству, у нечујном и у непрекидном 
дослуху. Јер то и јесте оно величанство мноштво које збирањем 
у љубави, у садејству временом / животом бива једнином, бива 
„Клупко живота“. 
 И у познијем животном и стваралачком добу Перо Зубац 
пише о оном најинтимнијем, највише о љубави, али и другим, о, 
такође, вечним песничким мотивима, а једна од вредности, односно 
трајних врлина његове поетике огледа се и у томе што све време 
остаје доследан у грађењу свог самосвојног личног печата. Његово 
песништво је, подсетимо на оно најбитније, засновано на класичном 
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лирском концепту, увек је проткано дубоком осећајношћу, са 
доминантном самоисповедном, често и болно носталгичном нотом 
и са печатношћу је оног трена у коме настаје реч за песму, песму о 
љубави и о ближњим, о друговима и пријатељима, о невесињском 
завичају, Херцеговини, о занавек отвореним ожиљцима... Са свим 
одликама таквог концепта је и ова књига коју, иначе,  чини пет 
лирских кругова: „У страху од неречи“, „Песме из године 2014“, 
„Јорговани вену“, „Посвете“ и „Лазар и Ленка“. И доиста, какво 
би то уклупавање „свођење чистих рачуна“ најпре са собом, али  
и са другима, тим мноштвом у себи и било, какво би то животом 
створено клупко и у књижевном животу овог ствараоца уопште 
и могло бити а да изостану, или да му се на тег од дуговечности 
не придодају епистоле: „Писмо Мирославу Антићу“ („Ништа 
ни овде, ни нигде, није како смо сањали,/ узалуд смо се инатили и 
узалуд се склањали./ (...) близу јер твоја звезда, а свуда те толико 
има./ Овде је данас лето./ А тако ми је зима.//“ ). Ту је  и „Писмо 
Ристу Ратковићу“ (песма из 2002. године), аутору антологијске 
песме „Икона“; „Отпоздрав Слободану“ (посвета песнику, 
сликару и легендарном боему Слободану Марковићу, алијас Либеро 
Маркониј): “ти оде својом стазом/ а и мој фитиљ је све краћи“); 
„Песма за Меј“ (посвета унуци: „Лете малене пахуље с топола./ 
Меј пита: „Шта то са неба слеће?// Гутам полако кнедле бола/ 
док она, успут, бере жуто цвеће.// Буде се маслачци, пролеће ће./ 
То поздрав с неба на моју Меј слеће“ (песма из 2019. године); „Звук 
из младања“ (посвета песнику Лесу Ивановићу). Овај циклус 
се довршава мозаичном поемом-епистолом „Tempo secondo“, 
написана мајa 2016. а посвећена је Душку Трифуновићу, песнику 
– сабрату којег и Post mortem, заувекном у бескрају плавом, види у 
„безвремењу, у крају света/ без страха, сумње, безнађа, стега“ и 
доживљава га као сидро које ме ко лађу чува. Подноси му рапорт 
о себи а без њега, али и поставља питања, пре свих оно о смрти, 
на која само онај иза живота, небесник, можда зна одговор: „Кад 
већ преживесмо најгоре године/ да л' да те запитам, о Господине,/ 
који над свиме у свему стојиш,/ да ли се и Ти смрти бојиш?”
 Пети циклус „Лазар и Ленка“ најкраћи је, а свих пет 
песама у њему у знаку су овом песнику готово опсесивне теме. О 
снази, о смисаоности љубави, о оном што је, иначе, трајна и увек 
изазовна енигма скривена у белини између стихова најчувеније, 
моћне познице и покајнице  „Santa Maria della Salute“ Лазара 
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Костића, коме је Зубац, сем песама, посветио и многе друге записе, 
есеје, студију, либрето за оперу „Ленка“... У потпунијем дослуху 
са Костићем, служећи се, као и  у песмама у циклусу „Посвете“, 
ефектном цитатношћу, са такође наглашеном, рекли бисмо и 
намерном алузијом на Костићеву поетику (користећи Костићеве 
или сродне му синтагме, кованице (залути, тренути, међувремје, 
вилинских птица пој, двор, пој, нек мене одведе црни враг...), аутор 
у пет песама „предочава“ Ленкин загробни „Дневник снова“. На 
самом почетку је „Ленкина упитна песма“, која  почиње упитношћу 
сродном оној (користећи чешће упитну реч „зар“), такође горкој 
у Костићевој најчувенијој песми „Santa Maria della Salute“: “Зар 
ја која са звездама у своду зборим/ и птици свакој име знам,/ ко 
трошна свећа у соби горим/ и странском срцу чиним плам (...)// Зар 
ја, која у смерној самоћи/ уз књиге и гласовир проводим век/ некоме 
од славе и од моћи/ да болној души будем лек?// („Ленкина упитна 
песма“, стр. 85). 
 Завршна у овом циклусу је песма „Ленкина песма о 
тишини“, песма којом затвара „Клупко живота“, а сва не само да 
је лепа него и међу најлепшим лирским остварењима написаних 
руком Пере Зупца, песма такође елегична. Песмом фантастични 
призор сном на јаву изнет: У белог, милог лабуда преобразио се 
и таквог га у рајској башти Ленка дочека и над њим тамо бди, 
Лазар Костић, сновидни песник који се пред смрт у свом зауму 
криком лабуда, у предсмртној години пред одлазак „у рај, у рај, у 
рај, у њезин загрљај“, сновидом, у магновењу огласио. Песмом – 
плетисанком од само три строфе, у Зупчевом маниру, глас сродан 
оном из Костићеве песме „Међу јавом и мед сном“, (руком Лазара 
Костића писане у младости, кад је имао само двадесет и две-три 
године), а у њој девојачки чежњива и молба и жал, и мирис лета 
и вечна драж живота... Ленкином бесмртном душом јêк чежње и 
безвремјем одјекује, попут оног нихилистичког, готово крика, у 
рефрену поеме „Гавран“ Едгара Алан Поа, „једном и никад више“: 
“О бели, мили, лабуде/ покрени бело крило,/ врати се опет, да буде/ 
ко некад што је било.// Никада бити неће/ као што било је пре./ 
Као што свене цвеће/ и душа моја мре.// Лети лабуде бели/ у души 
лето мирише,/ то лето кад смо се срели/ једном и никад више.// 
(„Ленкина песма о тишини“, стр. 89) 
 О било чему да је, Зупчево танано лирско ткање у 
нераскидиву целину сабрано књигом „Клупко живота“ понајвише 
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је од нити тихе сете, трајним болом изазване животне неизвесности, 
оним што у старости, у студени тек стиже кад је човек све самљи, 
а чини се да за утеху нису ни одговори на питања која човек од 
постања и себи и другима увек изнова поставља. Најтежим му се, 
ипак, чини, најтежим и најстуденијим се и у осами и мед сенима 
оних којих одавно нема, осећа треном кад осети да „За песму 
о љубави/ као да немам речи,/ Долазе  кљасти и губави/ да их 
тишином лечим//. - како казује већ на почетку књиге. 
 Перо Зубац нас и овом књигом одводи до мисли да је  
спасење у лепој и мудрој, искреној речи дознатој, изнедреној, 
шапнутој неком при ходу топлијом, људском, светлоносном 
страном живота, те нас од сурвавања у амбисну нигдину, од свега 
неминовног, па и од осећаја животне беспомоћности штити и 
у тамнини осветљава нам пут. Песмом и та благодетна реч као 
животни жâр од свих студени, сумаглица и невиделица и за дане 
безнадне ипак сачувана: “Светлост која ме греје/ бескрајна је и 
траје/ освета страху и несну/ она ми храброст даје.// Да опет 
понеку песму/ отмем од судње тишине,  освету страху и несну/ и 
зову из нигдине// да кренем где су моји/ најбољи другови замакли/ 
где нам се судбина кроји/ коју су смрћу дотакли.// („Светлост која 
ме греје“, стр. 10). 
 „Клупко живота“ - књига животне горчине, књига 
туге, и нестишајног бола, али и књига проткана неминовном а 
ненаметљивом опоменем. Као и многе пређашње, у њој су песме с 
непосредним, животним поводом (катрен или дистих, а увек питки, 
наоко једноставни лирски искази самооткровења). Сугестивношћу 
присног, готово поверљивог слова као да су шапатом изговорене, у 
аманет остављене неком коме се без остатка верује, те се и песме 
примају као самоисповедни записи о стању душе оног који верује 
да за живот има и да ће бити довољно снаге тек кад је нађе и за 
другог као и за себе, а да му од свега још преостало буде довољна и 
за слово о љубави коју прима и коју даје с мишљу да је у њој мелем 
од сваког неспокоја, од космичке туге и замора. 
 Несклон, иначе, ризичном експерименту, осим када је реч 
о пантологији, чему се као мало ко међу савременим српским 
песницима својевремено такође зналачки приклонио, делом 
„Клупко живота“ Перо Зубац потврђује све оно што је вредносним 
значењем свог књижевног посланства већ учинио да има трајно 
заслужено место у историји савремене српске књижевности. 
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И пред зовом из нигдине, макар и са осећањем космичке туге и 
замора, би и такав остао, трајно свој и са светлошћу која греје, у 
свим правцима одакле или докле стиже сва та мелемна доброта. 

Давид КЕЦМАН ДАКО
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УМИЈЕЋЕ ЧИТАЊА, ИЛИ: ЧИТАОЦУ НА ИЗАЗОВ
(Саша Кнежевић, Зороломац, Народна библиотека Пале, 2020)

 Mери Вренсон шаље из Бостона (САД) свога зета и 
пропалог коцкара, Богдана Војичића, на старање и припомоћ 
Дитриху Хорхштуберу, свом, и свога покојног мужа, давном 
љубавнику у Беч, не само због њој драгог Бечлије Дитриха, њеног 
„фирера“, него  и зато што је то најљепши српски град у Европи. 
То мисли Мери Вренсон о Бечу. Да ли је најљепши, то је ствар 
укуса, а да ли је и српски, и зашто је и српски, то је већ тема густо 
сабијеног текста романа Зороломац Саше Кнежевића. 
 Изашао из руке и памети писца класичног образовања и 
добро обавијештеног о „стању нације“ у овом тренутку, роман је 
креиран  тако да се на најштедљивији начин сусретну и једна другу 
расвијетле неколике доминантне теме: србофобија и србомржња 
у европским размјерама на плошном, синхроном приповиједном 
плану; коријени и генеза тог, у најмању руку двостољетног стања у 
сусједству и нешто шире – у интерполираним, пратећим облицима 
нарације – мемоарима Д. Х., и хроници/саги о Крстићима; 
неподношљиви расцјеп личности под притиском  „нечисте крви“ 
и гријеха предака, те неуништива снага српске опстојности, 
потпомогнута цијелом скалом архетипа од магичне Баба Гоше до 
виспрених душкопоповских магова, чувара и усмјеривача токова 
историје на овом трусном балканском поднебљу. Свака од ових 
тема захтијевала би засебну, обимнију форму, али би се, у тој 
парцелисаности, изгубила она везивна магма у којој се седиментује 
недјељивост узрочно-посљедичне јасноће и јединствености 
временско-просторног свијета у коме живимо, како га и иначе 
доживљавамо. Могућност да се дубока дијахронија у сваком 
тренутку уткива у синхроне обрасце појавног дејства  нашла 
је своје творбене облике у, рекло би се, трослојној обликовној 
структури.  
 Прва је она доминантна, плошна. Чине је поглавља 
обиљежена малим ћириличким словима од а до њ. Радња и 
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догађања дешавају се сада и овдје, то јест у Бечу, у овом реалном 
времену. Обраћају нам се ликови са страница књиге у исто вријеме 
када и са тв екрана: Хајнц Штрахе, Себастијан Курц и неки мање 
познати чланови Слободарске странке Аустрије, какав је и Дитрих 
Хорхштубер. Међу њима има и србољубаца и србомрзаца (нациста 
по педигреу), а и једнима  и другима Срби су битни у изборној 
игранци за престижно мјесто у странци и у Европском парламенту. 
Заједничко им је, ипак, страх од њих, од тих Срба, Крстића, 
толико економски моћних, да је питање времена када ће купити 
њихову странку, па Аустрију – а онда је и Европа њихова. Слиједи 
бјесомучна унутарстраначка борба за власничка права над  Европом 
у којој се учесници, у виду концентричних кругова, шире и даље 
од Беча, Европом и Америком, и спуштају и на наше, балканско 
тле. Борба је политичка, економска, шпијунска, сексуална и 
хомосексуална, љубавничка, злочиначка, усташка, атавистичка, 
ренегатска, осветничка; ратују и историја и географија, и преци и 
потомци, биполарно и униполарно – како околности нанесу. 
 У центру тог иницијалног, партијског комешања налази се 
хомосексуалац, доктор пластичне хирургије Дитрих Хорхштубер, 
не само зато што је врстан вајар женских атрибута, него што је и 
по мајци поријеклом Србин – по бабиној линији, унук неке Јоке 
из Месића и њемачког инжењера Дитриха, градитеља пруга по 
Босни,  и што његови партијски другови, србољупци, са њим имају 
два јака јата бирача: хомосексуалце и Србе. 
 Како би се спријечио утицај моћног српског блока, извршен 
је атентат на најмоћнијег Крстића, Милована Даду Крстића, 
али се не зна ко је то учинио. Истражни поступак врти се око 
спекулација да се Дадо сам упуцао, да је то можда дјело његове 
супруге Марлиз, или љубавника Јенса. Истражитељи, Ото Хорват, 
полицијски инспектор,  и детектив, Борко Машић, испоставиће се, 
воде замршену игру откривања и сакривања мотива и учесника, 
превасходно вођени различитим политичким интересима својих 
налогодаваца, а они су на различитим странама. Детективска игра 
међусобног надмудривања ове двојице истражитеља даје Зороломцу 
драж детективског романа и по томе што се до резултата истраге 
долази наоко на неочекиван начин и са неочекиваним исходом: 
убилачки покушај извео је унук неког Алојза Павића, Хрвата из 
косовског Кијева, понављајући тиме чин свог претка од прије сто 
двадесет година.  Алојз Павић  је, онда,  пред Црвеним пијетлом 
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зарио нож у срце Гаврилу Крстићу. Финиш приче враћа читаоца 
на друго читање, на потрагу за одговорима на питања која су се 
морала ројити, али и да појми позадину тешких међуетничких 
односа на јужнословенском простору, од Првог српског устанка до 
данас.  
 Како је Дадо Крстић преживио атентат (моћном чаролијом 
Бабе Гоше), смјештен је на клинику Дитриха Хорхштубера, који 
ће му, након операције ока, својим умијећем пластичног хирурга 
повратити мушку љепоту.  Од тог тренутка почиње Дитрихова 
драма кризе идентитета. 
 Дитрих Хорхштубер је прво лице романа, главни јунак, 
преображени антијунак, Србин настао из преображеног жестоког 
србомрсца, показна вјежба дјелатне снаге јунговских слојева 
архетипа, моћнијих од сваке појединачне воље. Суштински: сложена 
структура Дитриховог лика генеричка је слика србофобичности, 
живљена и исказана њоме самом. Разумију ли се њени узроци и 
разлози на његовом примјеру, разумјеће се и у ширим размјерама: 
историјским, етничким, етичким, психолошким, културним. 
Дитрихов преображај, како се може ишчитати из текста романа, 
посредно потврђује и објашњава снагу и моћ етницитета коме се 
приклања. У тај мукотрпни и болни процес Дитриховог прелажења 
међе између двају свјетова,  положене су и кључне поруке/идеје 
романа. С једне стране, разоткрива се снага генетичких агенаса 
које не може да поништи ни моћна, супротствављена јој култура,  
она западњачка. Показује се да је она  прецијењена, поготово 
што је у овом времену у очитој декаденцији, моралној, идејној и 
вулгарно потрошачкој. У том опадајућем низу вриједности јача и 
израња на површину Дитрихово несвјесно ја, наслијеђени Јокин 
ген, неистрошен и неокрњен. Требало је само да Дитрих завири 
у Дадину зјеницу да се у њој огледа и препозна оне запретане 
обрасце у себи самом.  
 То су они  исти обрасци,  на другој, балканској страни, 
култури усудно подложној сталној селекцији „врсте“ кроз ратове, 
сеобе, расијање, обнављаној у свом најотпорнијем облику: у 
елементарној биолошкој издржљивости, природној љепоти, 
лукавству ума, у брзом учењу – о непријатељу, више него о себи 
самом. Има је и истрајава и зато што успијева, и када се вине у 
свијет и највиша достигнућа и признања у том свијету, да сачува 
живу везу са својом традицијом, да се не одроди од Божића и Светог 
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Саве (али и онога  када Роса, доктор економских наука,  још увијек, 
у сред Беча, откувава доњи веш у лонцу, а не „муља“ у машини 
за веш, на запрепашћење њених угледних гостију!).  Та природна, 
двјестогодишња селекција (на подручју Србије и нешто млађа 
са подручја БиХ) архетипски је штедљиво и ефектно уобличена 
и у лику Бабе Гоше, свевремене љекарице и вјештице (вјеште и 
магичне старамајке).     
 Бива јасно да је у свом селективном походу Баба Гоша 
процијенила да у Дитриху има довољно потенцијала да га преведе 
на праву страну и да му потури Дадино око. (У фусноти наћи 
објашњење шта значи читање из ока као магијска вјештина, а 
онда размислити о томе који смисао има ишчитано не само као 
факт, него и као дубински смисао људског бића, а онда – натраг 
на могуће поруке романа: какву вриједност, када се сучеле, имају 
записи из ока и записи на папиру и на чијој је страни вјечност).  
Из тог ишчитавања настаје оно што Мери Вренсон објављује у 
Бостону под својим именом као Роман исписан сном, а Дитрих 
насловљава Херој без ордења. Иако Дитрих нема крвну везу са 
самим Крстићима из Кличевца, потомак је једне Месићанке из БиХ 
и, као Нијемац (аријевац, подразумијева се) носи ту нечисту крв 
у себи, носи је с мржњом и гађењем, мрзи због Јоке све српско 
и Србе, мрзи жене, он ипак, у тим сновиђењима открива нешто 
заједничко и овим и оним Србима, па, самим тим, и своје, и то 
откриће бива разлог његове сопствене драме: ко је заправо он сам. 
 То нешто, у први мах нагонско, а затим и освијешћено,  
одвело га је заносној Индијки Гити у кревет, навело да се 
радо одрекне власништва над бродицом  којом се крстарило с 
одабраним дјечацима, а новац уложи у спасавање посрнулог 
Војичића и његове дјеце, као и да објелодани да је сву своју 
бечку имовину тестаментарно завјештао Мериној дјеци, извјесно 
младим Војичићима. Такав преображај Дитрихов, схватио је и он 
сам, дошао је Гошиним магичним чинодејствијем и, када Гита 
слуша његово мирно дисање, он заправо тихо плаче, освијешћен 
и опредијељен, друкчији Дитрих. Гоша, Гаврилова баба Гоша, она 
која је два пута из смрти враћала родоначелника, Гаврила Крстића, 
затим Милениног Растка и Милована Даду Крстића, вратила је и 
Дитриха на ону страну на којој су и сви потентни Срби, мушкарчине 
(он може чак 11 пута с Гитом!). Магичну Баба Гошу Дитрих је 
видио у Дадовој биоњачи, у оном филму који је он затим претакао 
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у записе и разумијевао њене поруке. Двјестогодишња љекарица 
и вјештица, метафора је исконске енергије и митске моћи, оног 
прапочела генетски утиснутог и кодираног, а, очито је, преноси се 
женским кодним записима, како се то види у снази и моћи Јоке 
из Месића и једног броја Крстићки, насљедница: Жуже и Росе, на 
примјер. Коначно, када се у финишу вјешто вођене крими приче  
размрсе и сложе  конци драме, када се оно битно питање – којој 
ће се Европи Дитрих привољети – разријеши на српски повољан 
начин, онда је то и читаоцу тиха сатисфакција: грлата србофофија, 
она коју живимо интензивно већ тридесетак година, само је 
израз немоћи непријатеља и не треба да заплаши и омалодуши. 
Ко разумије ко је Баба Јага (такође лик у роману), разумјеће и ко 
је наша Баба Гоша, и, како су ове двије моћне митеме у дослуху, 
пропасти неће и не може. 
 Онај подроман, роман у роману, сага о Хероју без 
одличја, објашњава на чему је опстала снага и моћ Бабе Гоше, 
а она није мала. Та прича почиње с Првим српским устанком, с 
првим мудрим људима какав је био Миленко Стојковић, с првим 
школама и економском основицом без које Србија не би опстала. 
Срби су након пропасти прве буне похрлили у Беч као избјеглице, 
нимало случајно и са сасвим јасним намјерама, међу њима од 
Миленка послани и Гаврило Крстић, маг за финансије и подруг у 
стасу.  Донијели су своју културу, свјежу и моћну у запарложену 
танкокрвну, дворјанску Европу и постали њени миљеници, али, и 
новце (умјесто свиња): куповали, градили, улагали вјешто и мудро 
у Бечу и около, како би одатле помагали нови устанак и нову државу. 
Иако  ће се читалац сусрести с бројним историјским именима у 
тексту, та имена неће бити саобразна официјелној историској 
истини, напросто зато што су смјештена у фикционални оквир 
псеудоисторије (Мацура), оне мусаве, нефилтриране, вјероломне 
и почесто животније од саме историје. 
 Е, та српска снага и вјештина којом је збачена вишевјековна 
царевина с грбаче, више је забринула него обрадовала Европу, 
изазвала подозрење и позорност: на Балкану је, на путу за 
Исток, никла творевина за коју се не зна хоће ли бити препрека 
или отворена капија. Што је више расла моћ Крстића, других и 
другачијих у односу на њих, то је подозрење бивало веће, затим 
отпор и мржња. Истина, Крстићи су постајали и Крауси и Кроси, 
увећавали своју имовину и моћ, али и улудо гинули за царевину 
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и пљачкали благо својих предака. И такви, на овај или онај начин 
враћали су се својим коријенима: или су их враћали они који их 
нису трпјели, или они који су их опомињали на оно ко су и шта 
су. Њихово истрајно, двовјековно  постојање у Бечу, ширење 
капитала, моћи и утицаја даље и шире и од Беча и Европе, у истом 
том временском интервалу изазивало је и страх и отпор.  Прича 
о Крстићима у Бечу, заправо је и прича о постанку и трајању 
србофобије и србомржње: то је страх од васкрслог народа у Првом 
српском устанку, а то васкрснуће није се десило једном и није да 
нису и сами Дитрихови преци и Хабзбурзи покушали да га затру и 
сатару (Први и Други свјетски рат). 
 Свједочанство о томе, нуди трећи структурни дио 
Зороломца, мемоари Дитриховог дједе, под насловом: Ја, Дитрих. 
Тим сегментом романа аутор освјетљава сурово „цивилизовање“ 
и пљачку, Бечким конгресом дароване Босне и Херцеговине 
Аустроугарској. И, опет, Беч је епицентар тих збивања, јер у тај 
царствујући Беч сада се из још једне српске земље сливају у њега 
свјежи и вјешти момци који хватају прикључак са већ моћним 
старосједиоцима Крстићима – и тако послије сваког полома на 
Балкану. Зато је Беч и српски град, свесрпски. У оној детективској 
истрази атентата на Даду Крстића вјешто ће се сналазити Борко 
Машић, детектив са сертификатима најпрестижнијих школа 
у Европи и Америци, приспио у Беч након грађанског рата 
деведесетих у БиХ, а школован новцем Крстића, наравно. Спрам 
њега, Ото Хорват, инспектор и њему претпостављени, биће збуњен 
расплетом истраге коју је на сваки начин ометао. Хорвата, лоше 
маскираног тобожњом мађарштином, разоткрива и сам Дитрих. 
Атентат је извео Хрват, јер су Хрвати знали да, док је Крстића, „нема 
ништа од хрватског прољећа“. Крстић и Крстићи, испоставља се 
на оном општијем плану, постају опште мјесто у значењу  Срби и 
православље, друго и другачије у односу на папску Европу, а, као 
такво, оно је непожељно и немило. Тако се мржња и нетрпељивост, 
прво ближњих „својих“ па редом до Беча и од Беча до Аргентине, 
обнавља и храни – континуирано.      
 Није лако читати Зороломца. Читаоцу навикнутом на 
линеарно читање (а-њ), испријечиће се интерполирани сегменти 
Ја, Дитрих и Херој без одличја у неколико наврата. При томе, 
први сегмент обиљежаван је бројем страница мемоара, а други 
класичним насловом и поднасловима. Главни ток приче, онај 
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обиљежен словима, писан је на прилику филмских секвенци, тако 
да се у дијалогу ликова открива и битна садржина. Отуда нема 
понављања, флешбека има тек условно, епизода понајмање. На 
читаоцу је да прими к знању подразумијевано, а то зависи од његове 
обавијештености, општег или мало захтјевнијег нивоа  културе и 
знања. Да одахне од темпа првог нивоа, читалац може да чита прво 
мемоаре, или, угађајући свом комодитету, прво Хероја без одличја: 
чисто педагошки – од лакшег ка тежем. Када се разјасне себи ови 
„пратећи“  облици, лакше се чита и разумијева основна прича: 
узбудљиви крими роман са свим елементима своје врсте. Заправо, 
чита се опет и опет – и не из једног, него из онолико разлога 
колико се имало недоумица око овог или оног лика, историјског 
или фиктивног, око овакве или онакве ситуације, историјске или 
псеудоисторијске. Лежерност приче и причања читаоцу сугерише 
блискост између два саговорника од којих један (читалац) разумије 
и оно што није експлицитно казао онај први (приповједач), 
јер приповједач има повјерења у слушаоца (читаоца) и његову 
дораслост вјештини разумијевања (не)казаног. То је уједно и 
позив читаоцу да истражује, да домишља и провјерава, да оде 
до оног хотела на Јахорини који је Роса Крстић-Ренер саградила 
своме кумчету на дар. Ко ли је то њено кумче, да нагађамо? Какву 
год врсту истраживања предузме о роману или поводом романа, 
читалац ће бити награђен естетским ужитком  у правом смислу 
значења.    
        

Јелина ЂУРКОВИЋ
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ПЈЕСМЕ КАО ТРАГОВИ ВИЂЕНОГ И ДОЖИВЉЕНОГ
(Рада Ђошан Китић: Траг и бескрају  Кретаивна радионица 

Балкан, Београд 2020)

 U првом контакту са збирком пјесама Траг у бескрају  Раде 
Ђошан  Китић уочава се њена тематска разноврсност. Ауторка 
надхнуто пјева о различитим темама: љубави схваћеној у најширем 
смислу ријечи, православној вјери као извору снаге да се опстане и 
остане човјек и у највећим искушењима, природи са њеним чарима 
и тајнама, човјековим врлинама и манама; његовим успонима 
и падовима, заносима и клонућима, искрености и лицемјерју, 
доброти и злоби.
 Најинтензивније људско осјећање – љубав – је главна 
ауторкина преокупација. Још је велики њемачки пјесник Новалис, 
право му је име George Friedrich von Hardenberg, (1772-1801) 
закључио да љубав није кадра да се сама искаже, јер је „нијема 
и само поезија може да говори у њено име“. Вјерујемо да је Рада 
Ђошан Китић, такође, спознала ту чињеницу и да је то био разлог 
да о љубави говори бројним стиховима. Стога је у књизи Траг у 
бескрају пјевање о тој есенцијалној емоцији заузело највише 
простора а и у насловима пјесама љубав је поменута више пута: 
Крилима љубави, О љубави, Шта је љубав, Цех љубави, Ја те 
писмом љубим.
 Главна инспирација лирског субјекта Радине поезије је 
неименовани  мушкарац који се доживљава као заштитник од 
животних бура и као онај који пружа топлину, радост и срећу 
њежној, на ударце судбине неотпорној особи. Сензибилна женска 
душа често је рањавана грубим поступцима оних који су склони 
насиљу, преварама и лажима и који безочно руше њену илузију 
о људској доброти. Суочена са грубошћу стварног свијета, таква 
особа се неминовно везује за некога ко је разумије и ко је спреман 
да јој помогне да се снађе на замршеним животним путевима, што 
потврђују пјесме: Тобом занесена, Ноћас ми недостајеш, Довољно 
је да помислим на те, Витез мог живота. 
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 За снажан доживљај љубави у Радиној пјесми није нужно 
да вољене особе буду физички близу једна другој. Љубав може 
да се догађа и без тјелесног додира као у пјесми  Довољно је да 
помислим на те: 

„Довољно је само да помислим на те,
па да ме обасја свјетлост сунчевих лепеза,
тада се пробуде свих чула сонате, 
па се усплахирим к'о на вјетру бреза“. 

                 
 Љубав између двоје људи се манифестује на безброј 
начина, па је понекад тешко наћи праве ријечи за њихово вјерно 
исказивање. Рада је у добром броју  пјесама успјела да сликовито 
опјева и деликатна душевна стања субјекта обузетог жаром  љубави, 
што је видљиво у њеним пјесмама: Надхнуће, Тамо камо ме води 
дах, Опрости ми, Чаролија, Ја те писмом љубим, Минути без 
тебе, Жеља, Мисао и друге. У немогућности да у раду ове намјене 
опширније анализирамо наведене пјесме, цитираћемо само једну 
строфу  из пјесме Надахнуће као доказ ауторкине умјешности у 
осликавању осјећања заљубљене жене: 

„Гледам те док спаваш – ти божански створе!
Призор испред мене као привиђење!
Чак и рајска врата да се сад отворе
Да покажу стазу за вјечно спасење,
 
Не бих одвојила очи с драгог лица“.

                                               
 Групи љубавних пјесама припада и пјесма Вјетар и лиска, 
која текстом говори о односу између вјетра, као оличења снаге, 
немира и превртљивости и лиске као симбола постојаности, 
оданости и ропске покорности. У том незахвалном односу лиска  
се вјетру даје потпуно, а његову љубав добија само повремено. 
Зато на крају она бива „к'о трска ивера осушена“, а делија вјетар 
наставља да живи по своме, не лишавајући се себичних прохтјева. 
Но, подтекстом пјесме, који је у овом случају важнији од текста, 
вјешто је исказан незавидан положај жене у патријархалном 
друштву и протест против таквог њеног бескрајно дугог третмана.
 У односу на доминантан број љубавних пјесама у којима 
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је главна јунакиња крхка, њежна и заљубљена жена, пјесникиња 
истински изненађује способношћу да таквој жени припише 
и битно другачији однос према мушкој особи. Сатиричном 
пјесмом Мутивода исмијан је покушај наметљивог мушкарца 
да хвалоспјевима освоји срце лијепе жене са којом се тек први 
пут срео. Наоружана искуством, она је прозрела његове нечасне 
намјере, па одлучно узвраћа:
 

„Ја одавно, момче, за чуда не марим,
очарат' ме неће шапутања медна, 
душу ми не дражи сласна лагарија,
не прелазим више преко воде жедна“.

 Другачије ствар стоји са љубави према мајци опјеваној у 
пјесмама Теби, мајко! и Теби за рођендан. У њима је мајка оличење 
свега најплеменитијег што људско биће може да посједује: пажње, 
њежности, благости, разумијевања, праштања, честитости. О 
значају који пјесникиња придаје пјесмама посвећеним мајци 
свједоче двије чињенице: прва је да је ауторка обје пјесме ставила 
на сам почетак збирке а друга да је једна строфа из пјесме Теби за 
рођендан узета као мото ове збирке.
 Ауторка љубав сагледава и опјева у широком распону.  Она 
у њеној пјесми час пламти, а час тиња, час буди вулкане страсти, 
а час рађа разочарења и клонућа, час уздиже човјека до небеса, а 
час га  баца у каљугу живота. Те емотивне осцилације похрањене 
су у различите пјесничке форме са мање или више израженим 
одликама ода и елегија, романси и балада, дитирамба и тужбалица.
 Збирка Траг у бескрају садржи и неколико пјесама 
родољубиве тематике (Земљо моја, У небо главу и Одлазак са 
огњишта) у којима су изражена  размишљања о злом удесу 
српскога народа кога су кроз историју пратили погроми, ратови, 
сеобе. Пјесма Земљо моја! посвећена је актуелној теми  исељавања 
нашег становништва у економски развијеније земље. Колико год 
економски разлози исељавања били оправдани, крајњи резултат 
трајног напуштања своје домовине јесте отуђење, заборављање 
своје историје, обичаја и језика, што води губљењу нациналног 
идентитета. Стога пјесмом У небо главу пјесникиња завјетује своје 
сународнике да отаџбину чувају као највећу вриједност  и да ни по 
коју цијену не дозволе да њоме завладају туђини.  
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 Најдужа пјесма у овом рукопису је Одлазак са огњишта 
и евоцира сјећања на невоље преживљене током  грађанског рата 
у Босни и Херцеговини (1992-1995) када  су хиљаде недужних 
грађана прогнане са својих огњишта. Егзодус из завичаја пратиле 
су бројне невоље: умор, хладноћа, глад, страх, безнађе, болести, 
рањавања, умирања. Кад помоћи нема ни од кога, пјесникиња 
се обраћа Озрен планини, на којој се привремено зауставила 
малаксала избјегличка колона, и моли је да бар она буде милостива 
према прогнанима:

„Ти, Озрен горо, сурова, тешка, „Ти, Озрен горо, сурова, тешка, 
Да ли је теби жао тих људи?Да ли је теби жао тих људи?
То што су овдје, чија је грешка?То што су овдје, чија је грешка?
Кад многи нису, ти човјек буди“.Кад многи нису, ти човјек буди“.

 У појединим пјесмама жигосан је љуски неморал, 
што најбоље илуструје пјесма За боље сутра. У њој је осуђено 
лицемјерје оних који су 1992. године грлато позивали друге да 
крену у бробу „за боље сутра“, а кад је рат почео, они су, умјесто 
у борбу, кренули у пљачку и олако богаћење. Повријеђена таквим 
поступцима нељуди, ауторка се пита за шта су жртвовани животи 
многих младића из њеног завичаја и, наводећи њихова имена, тужи 
над њиховом трагичном судбином: 

„Пред њима спуштам главу од стида, 
- Нек' им је вјечна слава и хвала!
Док муку мучим питањем – земљо, 
за кога си најбоље синове дала?“

                   
 Пјесме За још једно чудо, Молитва, Без одговора, У 
тренутку сновиђења су релиогозне садржине. У њима се, у 
духу православне вјере, угрожено биће обраћа Свевишњем и од 
њега тражи одговоре на мучна питања која живот намеће: како 
се ослободити својих и предачких гријехова и како наћи спокој  
оптерећеној души? Иако нека питања упућена Богу нису прецизно 
дефинисана и конкретизована, наведене пјесме зраче искреном 
надом да Бог може помоћи у рјешавању људских недоумица и 
посртања и  оснажити слабе, клонуле и немоћне.
 У формалном погледу, пјесме Раде Ђошан Китић испјеване 
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су у традиционалном маниру, то јест везаним стихом. Најчешће 
примјењивана форма је четворострофна и петострофна пјесма 
(мањи број пјесама садржи шест или седам строфа). У правилу, 
практиковане су  катренске строфе. Само у ријетким случајевима 
одступљено је од тог правила, као у пјесмама Чему све то? (у којој 
су строфе од 3, 4, 5 и 6 стихова) и Тамо, камо ме води дах (гдје 
прва, трећа и четврта строфа имају по 8, а друга 7 стихова).  По 
броју строфа издваја се дужа пјесма Одлазак са огњишта, која их 
укупно има 23.
 Највећи број стихова римован је по схеми први са трећим 
и други са четвртим стихом у строфи. Само у неколико пјесама 
примијењен је другачији модел римовања.  

* * *
 
 Рада Ђошан Китић се у љубавној лирици исказала 
најпотпуније.  Опјевала је цијелу скалу љубавних емоција, почев 
од случајних погледа  и      изненадних сусрета, преко разних врста 
потпуне опсједнутости ликом вољене особе која у женском срцу 
изазива снажне потресе, до осликавања највишег степена страсти 
на коме се разум потискује на маргину, или се потпуно губи. 
 У тренуцима истинске инспирације, пјесникиња је у 
језичкој ризници успјешно проналазила праве ријечи за прикладно 
исказивање мисли и емоција Већина пјесама  у овој збирци 
настала је из ауторкине неодољиве потребе да властите душевне 
преокупације оваплоти у пјесничке форме и читаоцима их понуди 
као видљиве трагове о свом доживљају отуђеног свијета.
                   

Цвијетин РИСТАНОВИЋ
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ДИНАМИЗАМ ТЕАТРОСФЕРЕ 

(Давид Кецман Дако, Талијин шапат, Чигоја штампа, Београд, 
2020)

 Uласком у књигу Давида Кецмана Дака Талијин шапат као 
читаоци, постајемо „гледаоци песме“. Ова концептуална збирка 
песама представља компаративно-естетички чин јер се импресије 
поводом одгледаних позоришних представа трансформишу у 
критички коментар а он у песму, односно песнички свет за себе. 
Свака песма је алузија на садржај представе са којом лирски субјекат 
води својеврстан дијалог. Само нека од дела/представа описаних 
у Даковој књизи су Гогољеве „Мртве душе“, Олбијева „Зоолошка 
прича“, Селенићево „Ружење народа“, Стеријина „Зла жена“, 
„Чекајући Годоа“ Семјуела Бекета, као и дела Шекспира, Чехова, 
Нушића, Жана Ануја, Александра Поповића, Љубомира Симовића, 
Мира Гаврана, Горана Петровића... Лајтмотив Дакове збирке 
је фигура Талије, музе, заштитнице комедије. Она је приказана 
као динамизатор збивања на сцени, фактор изазивања сценског 
„урнебеса“ (песма „Спој“), она је етички индикатор, фактор 
утихнућа када сурова политичка стварност надвлада уметничку 
збиљу („Видик кроз и сва времена“/ По Горану Петровићу, током 
и после гледања представе „Опсада Цркве Светог Спаса”). Њен 
шапат је на другој страни животворан јер омогућава преображај 
човека у глумца („Улазак у лик“) а сама она ступа у својевсрстан 
дослух са изузетно помичним лирским субјектом. 
 Театросфера, као специфична семиосфера, „лопта-од-
значења“, у Даковој  поетици је базични елемент који у својој основи 
садржи круг. Глумачки персонални „мехур“ је место одакле се душа 
шири у простору, а то је могуће јер је глумац Талијин посвећеник 
„који игра/ сваким нервом,/ свим на себи/ (...)“ („Земаљски глумац“/ 
При изрону са дна пакла). Сама глума замотана је у метафору 
глобуса, клупка, које упућује на Аријаднину нит, на лавиринт, још 
једно обличје позоришта („Клупко од драмских чворова“). Талијина 
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„тканица“ конотира ка драмском тексту који се трансформише 
спрам постојеће драмске ситуације. Спирала о којој пева Давид 
Кецман Дако гравитира ка смрти као ентитету који затвара круг, 
а њен је носилац и извршитељ „црно јато добро организованих  
,хигијеничара“ („Под маском од једноличног бледила“). Обличје 
круга Дако упесмљује када описује Хамлетову освету: „(...)// 
Корак испуњен криком,/ наизглед само, криком невиних;/ јасан 
траг крвљу, трулежом, краљевића/ осветнички корак безизлазном/ 
савршеном кружницом.// (...)“ („Хамлет без маске праведника“/ 
У знаку нужног Бесконачја). Ако  кренемо од Слотердајковог 
позивања на Паскалову тврдњу према којој овог картезијанског 
филозофа „ужасава вечита тишина бескрајних простора“, можемо 
рећи да је тај исти ужас некомуникације могућ и на сцени из које 
психички излаз није вероватан: „(...) - Шта би тада? - Да изађем! - 
Куд би, ако није тајна? (...) - Пакао, дакле! А где је тај Златни пресек? 
- Тамо где је у кружници, или у њеном одблеску, тачка у којој се 
преламају дијагонале невером свих затамњених страна видног и 
невидног света. Небу окренут, и затворених очију боље видим то 
што изван мене јесте, а чега и мимо мене увек има. (...)“ („Златни 
пресек /Пре и после  Препознатог/“). Глумац је биће које се стално 
налази у процесу самотумачења, а маска је та која одлаже значење, 
односно његов идентитет. Разлика настаје у процесу прерушавања 
односно ступања у улогу, а психичка пукотина неретко последица 
трансфера личности у улогу. Лирски субјекат „Талијиног шапата“ 
налази се констатно у позицији сагледавања феномена глумачког 
бивствовања. 
 Круг није једини геометријски појам у песми. У функцији 
формалистичког очуђења, односно дезаутоматизације рецепције 
и читалачког опажања, Дако своју  мисао кроз стихове развија 
поступно тако да строфе попримају облик троугла. Распевавање 
у троугловима прати и неретка употреба ломљења стиха у 
завршници неких од песама. Овај поступак визуелно подсећа 
на силазно постављене степенице („Шекспир на позорници“, 
на пример) а то се семантички уклапа у визуру позоришта  као 
„дасака које живот значе“. Крај песме се поклапа са силаском са 
бине. Импровизација као део драматуршког дискурса („Лудило 
је тамо далеко“), геометрија  бине са свим својим дијагоналама, 
вертикалама и хоризонталама („Кад светлост из ока избегне“, 
у дослуху са Љубомиром Симовићем, током и после представе 
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„Путујуће позориште Шопаловић“), као и металептични продор 
драматурга у ткиво представе („Пут у кошмар“, у дослуху са 
Еугеном Трећим Кочишем, током и после представе „Путовање 
за Нант“) представљају успеле формалистичке експерименте у 
Даковој збирци. 
 Каталог животних, односно позоришних тема код поете 
је врло широк: „Ма  колико да су неизбежни,/ то живот пише за 
позориште./ О љубави и о смрти, о добру и  о издаји,/ вери и безнађу, 
о немирном протицању... // (...)“ („Препознавање кроз  решетке“). 
Позориште је пут   безграничних могућности“ („Антидрама“) 
у коме мудра „луда“ (Молијер) надвладава Краља Сунца (Луја 
Четрнаестог). Фигура огледала везана је за позориште преко 
рефлексије живота и гледаочеве идентификације са драмским 
лицем, драмском ситуацијом, односно целокупним позоришним 
збивањем. Проговор о тешким темама попут оне везане за  Голи 
оток Дако „мимикрира“ у поетски израз. Емпатија изражена према 
писцу - голооточанину Александру Поповићу видно је емотивно 
изражена: „(...) // Да лʼ од речи, или од промаје/ што са Голог 
отока до оног који мисли/ и мисли своје сâм казује,/ још увек 
буром/ стижу?// (...)“ („Лов у мутном плићаку“, поводом представе 
„Мрешћење шарана“). 
 Критичка визура гледалаца је спона између њих и глумаца 
и није случајно што је метафорично завијена у форму истражног 
дискурса: „(...) живот наспрам дубоке таме, испуњен/ дахом 
гледалаца -  невидљивих судија,/ (...)“ („Трагедија Светловидова“, у 
дослуху са Антоном Павловичем Чеховом, током и после представе 
„Лабудова песма“). Бинарна опозиција глумац/гледалац код Давида 
Кецмана Дака није непомична. Напротив, она се парадоксално 
покреће до тачке где су глумац и гледалац у јукстапозицији, 
на истом месту: „На истој сцени/ и глумци и гледаоци.// И сви 
бивају/ и судије, и осумњичени./ Сви и жртве и могући џелати.// 
(...)“ („Освета“). Глумац („у - битак“) се може „састати“ са својом 
суштином („тубитком“) само ако полази од себе  унутар једног 
света. Театарска чаролија лежи у живом, истинском позоришту, у 
оном о  коме је у свом Систему говорио Константин Станиславски. 
Штавише, моћ глумца  лежи у способности да заротира позицију 
са гледаоцем, односно да сву енергију пренесе на гледаоца, 
метафорично га „извлачећи“ на сцену: „Све време између два 
затамњења,/ и сâм сам онај нераскидиви део, само актер/ тог 
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неминовног што је, у ствари, само игра/ без сигурног почетка и 
без иоле извеснијег/ краја.// (...)“ („Импресија“, на маргини записа 
„Шекспир на сцени“). Гледано кроз позоришну призму, и сам 
живот постаје место театрализације. 
 Давид Кецман Дако свесно указује да је позориште место 
сликања етичког отпада, пропадљивости свега, па и уметничког 
артефакта, али и место где се може  задовољити потреба за 
емотивним очишћењем. У критичкој оцени данашњице за  лирског 
субјекта „(...) / књига је роба лако кварљива, (...)/ (...) потрошачки 
реквизит,/ (...)“ („Без ,Д’ у речи душа“). Својеврсну филозофију 
зла Дако види у драмском набоју библијског братоубилаштва а да 
се њено савремено обличје види у свеопштем зверињаку чији је 
сценски репрезент „Зоолошка прича“, дело Едварда Олбија (песма 
„Вечни апсурд“). Путовање Талијиним шапатом тако можемо 
схватити као посебну врсту позоришне одисеје, са свим својим 
чудима и чудовиштима. 
 У театарским песничким сликама, лирски субјекат се креће 
рубовима егзистениције јер „простор у коме се збива ова драма/ сва 
је у знаку пустоши./ Намерно, дакако!/ Гротеска граничних стања.// 
(...)“ („Гротеска граничних стања“/Драма трена, у дослуху са 
Едвардом Бондом током и после представе „Нигде никог немам”). 
Катарзичне моменте видимо у парадигми страшних спознаја на 
сцени, где је уживљени гледалац параболично наг пред огледалом, 
пред амбисом спознаје („Гледалац над понором“). Рецепција 
представе „Чудо у Шаргану“, сценска поставка дела Љубомира 
Симовића, лирском „ја“ је била прилика да пропева о Сизифу: 
„Живе и,/ попут Сизифа,/ непрестано прте,/ гурају, за њим, у свим/ 
правцима, васцели живот ходе/ у нечем иеизбежном неостварени/ 
људи који стижу у кафаницу ,Шарган’,/ ма где да је, ма ко да су.// 
(...)“ („Који призивају чудо“).  Узалудност, апсурд, алијенација, 
дакле савремено отуђење, маркирано је у песмама  попут „Данас 
ће сутра бити јуче“, у дослуху са Александром Поповићем током 
и после представе „Развојни пут Боре Шнајдера“. Презентизам, 
односно укидање историје и будућности, оличење је савременог 
варварства, у коме су похлепни и обезумљени људи попут 
јединки чопора који твори хаос. Као последица неподношљиве 
егзистеницијалне апсурдности наступа мŷк на сцени. Та речита 
тишина индикатор је застоја једног ишчашеног света. 
 Позориште у свету предметности поезије Давида 
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Кецмана Дака има  поливалентни статус. Оно је „алхемичарска 
радионица“ (песма „Спој“), оно је место екстензије, ширења 
простора („Прожимање“). Оно је мозаично, хибридизујуће место 
(„Под маском од једноличног белила“, у дослуху са Браниславом 
Нушићем) и простор транса: „(...) // Земаљски, рођени глумац, док 
игра, не осећа/ ни дело, ни своју улогу,/ колико самог себе у вртлогу/ 
као  класичан о врату камен.// Једноставно,/ игром - магија:// (...)“ 
(„Земаљски глумац“). Говорећи у компаративно-есететичком 
кључу, можемо рећи да је Дако обавио изузетно сложен задатак 
превођења позоришног језика у књижевни.
 Дијалог је саставни део тематске кичме читаве збирке 
„Талијин шапат“. Свака песма, како  рекосмо, је алузија на садржај 
представе са којом лирски субјекат „води дијалог“ (назначено 
фуснотом „У дослуху са...). Песничко „ја“ у тај дијалог укључује, 
аутора дела или редитеља: „(...) // Пред лицем Љубослава Мајере, 
или то у прошлост поново изгнан,/ самог себе кришом преписујем 
изнова/ глас: - Увек сам се чудио том парадоксу да се/ тужна 
песма може отпевати с осмехом на лицу.// (...)“ („Скривено у снази 
музике“/ Премијера чуда, у дослуху са Стеријом). Прагматичарску 
тврдњу да је „говор карика у ланцу чињења“ видљиво је у приказу 
позоришне игре која треба да  спасе живот жртви-писцу („Игра за 
живот“, у дослуху са Миром Гавраном). Позориште је тако и место 
живота, љубави (ероса) а, истовремено, и место смрти (танатоса). 
Некад је перформатив остваривања присности могућ искључиво 
преко другог медија, преко музике а о томе Дако суптилно пева 
у песми „Путници без пртљага“/ Живи часовник под плаветном 
шатром (у дослуху са Жаном Анујем, током и после представе 
„Женски оркестар“: „На позорници - путници без пртљага./ Све 
сами губитници каквим их је планета/ пренасељена.// Сем двоје у 
оркестру,/ који ни скривањем/ћутњом/ ништа више и немају једно 
другом/ да  шапну или да пред свима и  на сав глас,/ сви су под 
маском којом би, док траје наступ/ за голи опстанак, да се открију 
какви доиста и јесу,/ чији поглед није усредсређен на диригентску 
палицу.// (...) / то двоје, све време, једини без маске. И пред очима 
из таме/ показује се управо оно што се друкчије и не достиже:/ 
Људско лице - маска најсавршенија. // (...).“ Позориште тако 
постаје уточиште,  место ескапизма./, али и место страдања, (само)
жртвовања, умирања и поновног рађања. Позориште задобија 
статус света-за-себе. 
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 Уколико овај критички текст доживимо као представу о 
песничкој представи о  позоришној представи, можемо на крају 
мирно рећи: „Acta est fabulа“ -  представа је  завршена, мамац је 
бачен -  читање почиње. 

Владимир Б. ПЕРИЋ
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У ТРАГАЊУ ЗА КЊИЖЕВНИМ ВРИЈЕДНОСТИМА
(Цвијетин Ристановић, Огледи, бесједе, есеји, Свет књиге, 

Београд, 2020)

 Bавећи се књижевном критиком и историјом књижевности  
Цвијетин Ристановић је објавио низ дјела као: Казивање као 
огледало живота (1990), Епик и лирик Петар Кочић (1995), Српски 
пјесници за дјецу (1997), Огледи и прикази (1999), Простори 
дјетињства (2002), Књижевне теме (2003), Критички (п)огледи 
(2006), Књижевнокритичка освјетљења (2009), Вредновање 
књижевног текста (2014) и, ево, сад најновије Огледи, бесједе, 
есеји (2020).
 У свим тим књигама Ристановић је заступао став критичара 
који  се одликује објективношћу вредновања књижевних творевина, 
рангирајући писце према њиховим стварним вриједностима. 
Полазећи од иманентног метода, Ристановић аналитички улази у 
суштину дјела и открива његове вриједности, а понекад и мане. 
Рашчлањујући књижевну грађу, он  упознаје читаоца не само 
са садржином и ликовима приказиваних дјела него са дубљим 
значењима, ако их та дјела садрже, с порукама писца читаоцу, 
с поентом коју не уочава свако, јер за све то треба бити искусан 
трагач за пишчевим  ријечним брзацима да би их се  схватило, 
разумјело и пренијело читаоцу.
 Књига која је пред нама састоји се из три цјелине: огледи, 
бесједе и есеји. Сви текстови овдје објављени, валоризовани су  у 
периодичној штампи или као јавна представљања. Тако сазнајемо 
за часописе  у којима су објављени: Ријеч, (Брчко), Српска вила 
(Бијељина), Луча (Суботица), Слово Ћирилово (Горњи Милановац), 
Књижевне вертикале (Београд), Балканске вертикале (Београд), 
док су бесједе казиване на Светосавској академији (Бијељина), 
на Видовданској академији (Бијељина), на Свечаној академији 
поводом Дана ћирилице (Бијељина) и XIII Међународном 
књижевном сабору Гори лила уочи Илина (Пелагићево).
 Посвећујући књигу братићу Љубиши, Ристановић 
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бира ефектан мото из пера норвешког књижевника Карла Увеа 
Кнаустгора: „Овладати животом, значи борити се, створити 
нешто од нечега што је прије било ништа.“ Као дугогодишњи 
универзитетски професор и научни радник Ристановић не 
изоставља ни Регистар имена на крају књиге.
 У Уводним напоменама писац објашњава садржај овог 
дјела, упућујући на важне постулате који оправдавају писање о 
извјесним писцима или темама. Његов општи став је: „Дјела сваког 
од наведених писаца вредновао сам сразмјерно снaзи њихове 
умјетничке ријечи и мојој способности да их објективно оцијеним 
с обзиром на вријеме у коме су настала.“ Неки од тих текстова 
написани су поводом одређених годишњица а неки спонтано 
обрађивањем разноврсне тематике.
 У првом дијелу књиге истакли бисмо текст под насловом 
Књижевно стваралаштво у Семберији, којим се даје хронолошки 
пресјек ове врсте књижевне дјелатности и то од времена Филипа 
Вишњића  (1767-1834) до наших дана. Писан као књижевна 
синтеза за 50. број Српске виле, текст је био просторно ограничен, 
али је у њему истакнуто оно што је есенцијално за књижевни рад 
у Семберији те су укључене не само личности из тог периода 
него и књижевна гласила и књижевна друштва. Аутор је истакао 
да не претендендује „на какво цјеловито представљање“ него да 
је то само „дјелимичан приказ онога што је током двадесетог и 
на почетку двадесет првог вијека  остварено у овој области“. 
Значај овог текста (који се увијек може надограђивати), јесте у 
синтетизованом прегледу који омогућава будућим писцима овакве 
тематике да имају полазну основу за своја истраживања.
 Поред овог, у првом дијелу Огледи, који је најобимнији, 
приказано је неколико књижевних стваралаца и њихових дјела. 
Овај дио почиње представљањем романа нашег бијељинског 
новинара и писца Тихомира Несторовића који има за собом 
обимно књижевно дјело. Ристановић се бави темом: Љубав као 
усуд у романима  Тихомира Несторовића, те приказује романескну 
трилогију: Миона Брочанска, Двије додоле и  Јана, као и другу 
романескну  цјелину,  започету  романом Теодор. У свим овим 
романима Ристановић уочава интересантност фабуле, добро 
оцртане карактеристике    личности, које су дате „пластично и 
сугестивно“, интересантне љубавне сторије у којима је љубав 
представљена као елементарна снага којој човјек не може одољети. 
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Све  су те љубави, углавном,  са  трагичним  завршетком, јер је 
писац „мајсторски развијао максиму о љубави као усуду од кога се 
не може побјећи“. Несторовић у романескну грађу уноси и легенде 
„не скривајући склоност ка мистификацији догађаја“. Ристановић 
истиче као посебно освјежење убацивање у радњу лирских пасажа.
 Након овога долази  оглед под насловом Човјек и 
природа  у дјелима Славка Мићановића о дјеци. Текст је писан 
поводом стогодишњице пишчевог рођења и односи се на аутора  
рођеног у Бијељини 1914. године, у којој је завршио основно  
и гимназијско школовање. Након Филозофског факултета у 
Београду, Мићановић је , као члан Комунистичке партије, 
учествовао у Народноослободилачкој борби. Послије  голооточке 
одисеје укључује  се  постепено  у  културни живот Сарајева, 
гдје је  и умро 1984. године. Написао је низ дјела, од којих бисмо 
истакли Казивање Херцега Стефана, а Ристановић је у овој 
књизи  приказао Мићановићев авантуристички роман за дјецу 
Четири  дјечака и збирку прича Златна птица. Ристановић је 
истакао   да ова Мићановићева дјела „и данас узбуђују и свјежином 
тематике и садржаја, и увјерљивошћу описа пејсажа и ликова, и 
експресивношћу књижевне ријечи и универзалношћу порука.“
 Писац ових Огледа посебно је одушевљен стваралаштвом 
Бранка Ћопића. Поводом 100 - годишњице Ћопићевог рођења 
Ристановић пише оглед Ћопићева бајка о одрастању. Критичар 
прати пут нашег, свима драгог писца, од 1939. године када је објавио 
причу У свијету мога дједа,  насталу поводом дједове смрти, па 
се то стваралаштво наставља збирком У царству лептирова и 
медведа, те неколико романа  за дјецу трајући све до 1970. године 
када је објављена Башта сљезове боје „као круна Ћопићевог 
умијећа“. 
 Ћопић је у рату писао пјесме а након рата изашле су Пјесме 
пионирке и Бојна лира пионира (1945) да би  након три године (1948) 
објавио још три збирке пјесама: Армија одбрана твоја, Сунчана 
република и Рудар и мјесец. Док су те збирке позивале на борбу  
против окупатора и обнову земље, збирком Јежева кућа (1949) 
Ћопић, успјелом алегоријом о лисици и јежу, уз примјесе хумора, 
постиже знатну  умјетничку  вриједност  да би сљедећом збирком 
Деда Тришин млин (1960), враћајући се дјетињству, пјесник оживио 
„све оно што је у њему било чаробно, лијепо и узбудљиво“.
 Ристановић указује и на сљедеће Ћопићеве збирке: Приче 
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испод крњег месеца (1960), у којој су његове антологијске пјесме 
са примјесама хумора, присутног и у циклусима пјесничких 
минијатура Огласи Шумских новина и Огласи Купусног листа. 
Ристановић ће истаћи да је Ћопић створио „универзални језик – 
језик доброте и љубави“.
 Посљедње Ћопићеве пјесничке збирке Мала моја из 
Босанске Крупе (1971) и Мјесечина (1977) обасјане су пишчевим 
успоменама и необичном љепотом као и „видљивом сјетом“. 
Ристановић је указао на сугестивност и људску топлину као и 
„вјешту употребу завичајне лексике и фразе“.
 У Огледима Ристановић анализира и Ћопићеву прозу: 
У царству лептирова и медведа,  Приче испод змајевих крила 
(1953), Доживљаји Мачка Тоше (1954), Орлови рано лете (1957) 
и  Магареће године  (1960). Детаљно  је анализиран  роман Орлови  
рано  лете а као закључак је истакнуто да „Ћопићеве  књиге   одишу   
хуманизмом   и   на   свој  начин бране угроженог човјека и његово 
право на слободан и срећан живот.“
 Након Ћопића, Ристановић представља приповједачко 
дјело Бошка Ломовића те наводи његове три збирке: Чари Пауле 
Пречисте (1980), Црни скакач на Ц6 (1983) и Милионер (1989). 
 Истичући да је „неразумијевање међу људима главна 
Ломовићева преокупација“, Ристановић указује на описивање 
трагичних љубави код овог писца који пише у ја   форми, те се 
тиме постиже јача „сугестивност приповиједања“. Овај писац 
обрађује,  углавном,  савремену тематику и ријетко посеже за 
предањима и легендама. Ломовић  се, међу малим бројем писаца 
у српској књижевности, бавио темом гастарбајтера. Као врстан 
писац кратких прича Ломовић је показао „право умијеће у избору 
тематике, вођењу фабуле, осликавању атмосфере, портретисању 
ликова, стилским  поступцима и језичкој изражајности“ те ће 
Ристановић  закључити да „у домену  кратке приче  Бошко Ломовић  
је  у српској књижевности уписао видљив траг.“
 Поред прозних, Ристановић је приказао и поетске  
творевине  Бошка Ломовића од прве његове збирке Сенке  времена 
(1967), затим његових пјесама за дјецу: Заљубљени бицикл (1968), 
Рађање пјесме (1985), На слово на слово Љ (1987), Мирјана  нема  
појма (1995), Шта ћу ја у Шангају (1997), Мој отац продаје шуму 
(1997)  као и Буквар дечјих дужности (2014). Ломовић је опијевао 
дјечији живот у разним етапама настојећи да истакне његову 
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истинску радост. Посебно су симпатичне његове пјесме о чедним 
љубавима међу дјечацима и дјевојчицама.
 Ломовић је писао и пјесме за одрасле. Анализиране су 
његове збирке: Пред нирваном (1993), Tombe la neige (1997), 
Песме и пјесме (2010), Елегије (2015). У овим пјесмама долази до   
изражаја „пјесников критичан однос према негативним појавама 
у стварности“.  У тим  пјесмама има много горчине и сарказма. За 
разлику од великог броја љубавних пјесама  у  дјечијој поезији,  у 
лирици је мало пјесама посвећених љубави.  Али „било да пјева 
о   осјећањима, било да биљежи своја размишљања о тегобама 
човјекове егзистенције, било   да приказује важне догађаје свога 
времена, Ломовић у стихове уноси занос и топлину,  тако да његове 
пјесме зраче благородношћу и хуманошћу“, пише Ристановић.
 У Огледима Ристановић је заступио и првог пјесника из 
нашега краја: Филипа Вишњића (1767-1834) и то у тексту: Трајна 
вриједност порука Вишњићеве устаничке поезије. Поред анализе 
пјесме Почетак буне против дахија, врхунског остварења наше   
народне епике, Ристановић се бави и пјесмама Бој на Чокешини, 
Кнез Иван Кнежевић, истичући њихове врхунске квалитете. 
Интересантно је да се Ристановић осврнуо и на пјесму Станић 
Станојло, у којој Вишњић „схвата да се крвном осветом проблеми 
међу противницима не могу ријешити“. И поред тога што је имао 
разлога за песимизам, Вишњић је испјевао „драгоцјене стихове о 
људској жељи да се и у највећим искушењима остане усправан.“
 Поводом обиљежавања Великог  рата, Ристановић је 
приказао књижевно стваралаштво писца, учесника у том рату 
Драгише Васића. Дјела овог књижевника у социјалистичкој 
Југославији била су скоро двије деценије „забрањена тема“. Тек 
је Мило Ломпар у студији Модерна времена у прози Драгише 
Васића (1996) „ прокрчио“  пут овом писцу и ратнику који је „у два 
балканска и у Првом свјетском рату провео шест година и  за то 
вријеме био је два пута рањен.“ 
 Васић је написао роман Црвене магле, (1922), збирке 
приповједака Утуљена кандила (1922), Витло и друге приче  
(1924), Пад са грађевине (1932). Упознавши страшно лице рата,  
Васић поставља питање да ли вриједи жртвовати се за  отаџбину, 
те  приказује тешка психичка стања својих личности. Тако је и 
Александар Јерков уочио да  је побједа у ратовима код Васића 
„виђена као слом моралних вриједности“.
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 У другом дијелу ове књиге су Бесједе, изговорене 
приликом обиљежавања  важних годишњица или личности. Прва 
бесједа носи наслов: Дјело Светог Саве – трајно надахнуће 
српском роду и обухвата обимно стваралачко дјело нашег највећег 
светитеља,  те обухвата Савин рад као мисионара и дипломате као 
и хиландарску и студеничку школу  које је Сава основао и дао им 
основне смјернице рада. Друга бесједа носи наслов: Видовдан и 
Косово између мита и стварности, у коме је истакнута порука 
да су се слављењем Видовдана у прошлости Срби бранили „од 
рашчовјечења и уништења“. Трећа бесједа је Значај очувања 
ћириличког писма  и српског језика као битних обиљежја нашег  
националног идентитета и укључује кратак преглед ћириличког 
писма као и поглавље: Српски језик и ћириличко писмо данас.
 При крају књиге су Ристановићеви есеји или записи о 
самоћи, о ријечима, о  пјесми, о прозорима и о музици. Ови есеји 
одликују се филигрански обликованим  запажањима која буде у 
нама дубока естетска осјећања.
 Књига Огледи, бесједе и есеји састоји се из текстова који су 
настали у дужем   временском периоду и осликавају Ристановића 
као критичара објективне имагинације,  снажне опсервације, 
сублимног духа и истанчаног стилског израза који својим  
критичарским пером зна да нам приближи значајна књижевна 
дјела.

Мр Љиљана ЛУКИЋ
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КОМИЧНИМ ПРОТИВ ТРАГИЧНИХ ОСЈЕЋАЈА
(Зборник “Живот пише афоризме 5“, приредио Грујо Леро, 

“Носорог”, Бања Лука, 2020)

 Vриједан и далекосежан посао за босанскохерцеговачку 
књижевност, а посебно за хумор и афористику, одрађује већ 
седамнаесту годину свестрани писац – пјесник и афорист Грујо 
Леро. Велика је штета што то одговорни за културу не виде, а 
неодговорни макар не чују. Али, шта је - ту је; из своје се коже не 
може. Осим, наравно, оних који се на разне лојалне, а непоштене 
начине успијевају увући моћнима под кожу.
 Грујо Леро није од тих, нити од оних „лера“ које има „сваки 
град уз наше море“. Он је један једини, кога након рата и пораћа 
има само у Бијељини. А до рата га је било и у граду Високом, 
који се данас, захваљујући Семиру Османагићу, може подичити 
славним откривеним и откопаним босанским пирамидама.
 Старо народно правило „док једном не омркне, другом 
не осване“ у овом и оваквом случају не вриједи, нити је икада 
вриједило. Добри, духовити и вриједни људи успијевају свуда 
гдје се нађу, захваљујући искључиво властитом знању, умијећу 
и радишношћу. Тако је и наш Грујо открио Бијељину као добру 
локацију за хумор и афористику, а Семир Високо као локалитет 
гдје су некада давно (у народу би се рекло „бирвактиле“) изграђене 
надалеко познате босанске пирамиде. Много прије египатских, 
јер нису ни Босанци, а ни Херцеговци људи од јучер - како многи 
Европљани мисле.
 Али, шалу на страну, а збиљу, афоризме и хумор на сунце.
 Елем, кад је прије 17 година одлучио покренути фестивалска 
дружења афориста у Бијељини, Грујо није могао знати да ће она 
израсти у респектабилну културну манифестацију, која ће, поводом 
1. априла - Свјетског дана шале, окупљати тридесетак еминентних 
афористичара са простора бивше СФРЈ. Надао се јесте, јер је 
његова нада прерасла у збиљу која је хумор вратила на плодна 
семберска поља и у родно Подриње.
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 Сваке године почетком априла у Бијељини се окупе 
афористи, хумористи и сатиричари из овог дијела Балкана да 
размијене своје дубокоумне мисли и дјела, на радост оних који 
воле и штују хумор и на жалост других - којима се тај хумор бави. 
И једни и други на крају дођу на своје и разиђу се у задовољству 
које живот значи, јер га уљепшају смијехом и ведрином. А те двије 
ријечи рат је деведесетих година прошлог стољећа протјерао с 
наших простора - да би их афористи и хумористи, уз свесрдну 
помоћ данашње политике, вратили у народ, гдје им је родно и 
природно мјесто.
 На прошлогодишњем фестивалу хумора и афористике 
наступило је 35 учесника. Сви су они допринијели да ова 
манифестација протекне у смијеху и весељу - какво заслужује народ 
Семберије и шире околине. Из арсенала духовитих мисли које су 
изговарали учесници, од најмлађег Станислава Томића (1986) 
до најстаријег Миливоја Јозића (1932), фрцале су афористичке 
искре и хумористичко-сатиричне стрелице, које су погађале све 
наше индивидуалне мане и друштвене слабости и проблеме, а 
наравно и њихове врле носиоце. Хумор је одувијек био најбољи и 
најучинковитији лијек против свих болести државе и друштва. Он 
нема никаквих контраиндикација, никоме не штети и не оставља 
било какве посљедице, већ на уљудно духовит начин открива 
девијантне појаве, дајући на знање њиховим актерима да је дошло 
вријеме за промјене о којима политичари причају, а народ снатри и 
сањари.
 У таквом озрачју протекло је угодно дружење хуморо-
писаца и насмијане публике, коју је Ратко Бабић, у оди посвећеној 
учесницима 16. фестивала, уз помоћ славног Гетеа овако опјевао:
  

Бити вечерас овдје са вама
духовна је велика радост и срећа.

Бисерна сте потврда мудрости Гетеа:
„Свијет је комедија за оног ко мисли,

а трагедија за оног који осјећа…“

 Након сваког фестивала вриједни Леро приреди зборник под 
мотом „Живот пише афоризме. Све су краћи“, који је афористички 
осмислио Митар Ђерић - Лаки. Овај, петнаести алманах, обогаћен 
је и другим хумористичко-сатиричним и пригодним садржајима, а 
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не само афоризмима.
 Први дио, према обичају, испуњен је афоризмима учесника 
фестивала. У њему су сви афористи, уз краће био-библиографске 
податке, представљени са 10 афоризама. При одабиру афоризама 
приређивач је водио рачуна о томе да буду заступљена сва тематска 
подручја – почев од разорене економије, промашених инвестиција, 
неефикасне политике, мршаве социјале, учмале бирократије, 
осиромашеног радништва, опадајућег наталитета и растућег 
морталитета, сеоба на Запад као у вријеме рата, јалове међународне 
заједнице и других пошасти које муче друштво и слабе државу. О 
свему томе пишу афористи на дубоко мисаон, духовит и сатиричан 
начин, не либећи се свима и о свима рећи оно што заслужују и 
што им припада. У вријеме новокомпоноване демо(н)кратије и 
свеопште отимачине народних и радничких добара шутња више 
није злато и свако ко шути тај, „гарант“, нешто мути. А хумористи, 
афористи и сатиричари немају право шутјети, јер нису плаћени као 
неки други шутљивци и смутљивци. Заправо, они не само што нису 
плаћени, већ често плаћају цехове због оног што мисле и пишу.
 За илустрацију напријед реченог наводим по један 
афоризам сваког заступљеног аутора, редслиједом као у зборнику.
    
„И наше село се модернизовало. Нико не држи краву, сви држе 
мобителе.“  /Исмет Алијагић – Сека/

„Нема више голе истине. И њу су политичари пресвукли.“  /Иво 
Мијо Андрић/

„Једним мигрантима Европа је циљ, а другима мета.“ /Миладин 
Берић/

„Нисмо ми са вођом овце чували. Ми смо морали у школу.“                    
/Павица Вељовић/

„Власт је заразна болест, која се преноси са гласачког листића на 
четворогодишњи мандат.“ /Живко Вујић/

„Није ме болест уништила. Доктори су били бржи.“ /Слободан 
Живановић/
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„Независност смо стекли у рату, а зависност у миру.“ /Саво Илић/

„Могао сам и раније докторирати да ми плата није каснила.“                
/Миливоје Јозић/

„Некад нам се боље сутра смешило. Сад умире од смеха.“  /Стеван 
Којић/

„Добро је када имаш доста, боље ако имаш више, најбоље – ако те 
не ухвате.“ /Момчило Копривица/

„Доста успаванки. Време је за марш.“ /Јелена Кујунџић/

„Ако је породица основна ћелија друштва, онда је брак - ћелија за 
појединца.” /Грујо Леро/

„Наши министри се према државним парама односе према 
принципу такнуто – макнуто.“ /Бојан Љубеновић/

„Опет касне премије за млијеко. Краве ричу, фармери наричу.“         
/Марко Марковић/

„И ми бисмо пјевали да нам гласови нису покрадени.“ /Саво 
Мартиновић/

„Водили смо платонску љубав. Од плате до плате.“ /Екрем Мацић/

„Ако падну они одозго, плашим се да ће нас заболети доле.“ /Зоран 
Недељковић – Жиравац/

„Посланичке клупе су за изабране, а магареће за оне који су им 
дали глас.” /Јово Николић/

„Полиција је криминалцима брзо ушла у траг. И натраг!“ /Горан 
Радосављевић/

„Финансијска конструкција је затворена. За лоповима се још 
трага.“ /Деана Саиловић/
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„Ухапшени је познат органима гоњења. Са предизборних 
билборда.“ /Зоран Симић - Зокс/

„Има доказе да је стекао докторат. Новчану уплатницу.“ /Мирослав 
Средановић/

„Кад их слушам, многе бих из посланичких клупа вратио у 
школске.“/Божидар Станар/

„Слобода говора је високо рангирана. Одмах иза слободе 
оговарања.“ /Томислав Супек/

„Паре су замена за плућна крила. Ко их има лакше дише.“ /Васил 
Толевски/

„Ако овдје останемо, отићи ћемо – скроз.“ /Станислав Томић/

„Ко каже да нема реда у здравству? Редови су километарски!“           
/Зоран Трбић – Зорт/

„Мамина маза је порасла. Сад је татин син.“ /Ненад Ћорилић/

„Држава нам се не види од дугова – зарасла у кредите.“ /Абдурахман 
Халиловић - Ахил/

 У другом дијелу зборника вриједне хумористичко-
сатиричне пјесме приложили су: Иво Мијо Андрић, Ратко Бабић, 
Миладин Берић, Милоје Вељовић, Стеван Којић, Јелена Кујунџић, 
Гојко Мандић, Милад Обрадовић и Љубомир Ћорилић. Из 
Вељовићеве аутоироничне пјесме „Претпразничке муке“ издвајам 
једну строфу као потврду онога шта нам све желе наши врли 
државни и вјерски службеници:

„Државници већ нам жеље деле,
свештеници грме у олтару.
Све у свему, своди се на исто:
Хвале Нову, а псују нам стару.“

 А из Мандићеве стихотворне радионице наводим један 
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епиграм као потврду његовог кредитног рејтинга:
                       

„Трошимо унапријед што није у реду:
не свиђа се мени тај живот 'на креду'!”

 
 Велемајстор стиха Љубомир Ћорилић своје искуство с 
властима описује овако:
  

Немам пара за пиће с људима,
нема соли, ни хлеба, ни боба.
Игра гладно срце у грудима -
власт је, људи, покварљива роба.“

 Трећи дио зборника обогаћен је занимљивом сатирично-
алегоричном хумореском Милана Ј. Михајловића „Терапија на 
дуге стазе“, у којој на властитом примјеру и примјеру свога врлог 
доктора описује однос пацијента и лијечника у данашњем времену. 
А какав је тај однос - сазнаћете кад у цијелости прочитате ову као 
дан јасну хумореску, која се бави жалосним и смијешним странама 
нашега здравства.
 У четвртом дијелу налазе се посвете организатору и 
учесницима фестивала, које су духовит додатак свему напријед 
казаном и записаном. На крају ћу рећи: „У име оца и сина за духа 
светога. Јер, дух је овдје испред свега осталога.”

Иво Мијо АНДРИЋ
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СВИ ЈУНАЦИ ВИШЊИЋЕВИ

(Стево Ћосовић: Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића, 
„Свет књиге“, Београд, 2020)

 Fилип Вишњић (1767–1834) је један од најдаровитијих 
Вукових пјевача; и сам је заслужо пјесму о себи која би могла 
почети као она о Страхињићу Бану: „Нетко бјеше Вишњићу 
Филипе...“. Али се не нађе ни(т)ко да је испјева. Свеједно, о његовој 
неткости свједоче гуслареве пјесме о Првом устанку. Тада је тек 
уистину пропјевао, а до тада гуслао само оно што је чуо од других 
пјевача, туђе пјесме које је напамет научио. Светао је његов траг 
у величанственој српској епици, достојној једнога Хомера. Хвале 
Вука, Мушицког и Копитара, упућене тим пјесмама, нису биле 
пука куртоазија.  
 Слијеп (или, можда, слабовид) од дјетињства, издржавао 
се пјевајући и гуслајући, и Србима и Турцима, по друмовима, 
хановима, војничким логорима и црквеним портама. Тако је из 
родне Семберије стизао до Бањалуке, Сарајева, чак и до Скадра, 
а по пропасти Карађорђеве буне, до многих мјеста по Срему и 
Славонији. О Устанку је испјевао 12 пјесама: Почетак буне против 
дахија, Бој на Мишару, Бој на Чокешини, Бој на Салашу, Бој на 
Лозници, Кнез Иван Кнежевић, Милош Стоикевић и Мехо Оругџић, 
Луко Лазаревић и Пејзо, Хвала Чупићева, Бјелић Игњатије и Станић 
Станојло. А да је испјевао само Почетак буне против дахија и Бој 
на Мишару, било би довољно да заувијек остане велики у Срба. 
Неки аутори Вишњићу приписују и пјесму Узимање Ужица, као 
тринаесту у његовом опусу, али Владан Недић, у студији Вукови 
певачи (Матица српска, Нови Сад, 1981), одбацује ту могућност 
истичући да је ту пјесму Вук записао „од једног сељака из Рудничке 
нахије“. Од њега је, од 1820. до 1822. године, записао још неколико 
пјесама. Вук с разлогом прећуткује име сељака-пјевача, јер би му 
слављење Карађорђа у једној од пјесама (Растанак Кара-Ђорђија 
са Србијом) могло наудити у Милошево доба.
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 У издању београдског „Света књиге“, у едицији „Баштина“, 
управо је изашла књига Јунаци из устаничке епопеје Филипа 
Вишњића. Аутор Стево Ћосовић, главни уредник издавачке куће, 
уложио је труд вредан хвале да нас упозна, колико је то било могуће, 
кроз биографске податке и историјске чињенице, са животима и 
судбинама ликова које је Вишњић опјевао. Ћосовић се прихватио 
корисног посла: написати биографије, дуже или краће, многих 
учесника Устанка. Посао врло захтјеван, али не и немогућ, јер све 
личности код Вишњића су историјске; пјевач није имао потребу 
да измишља јунаке и хиперболом увеличава њихове подвиге, како 
сусрећемо у ранијим епским циклусима. Нема код Вишњића да 
неко само једанпут махне, „бритком сабљом и десницом руком, / па 
дванаест одсијече глава“ (Три добра јунака), ни да „и два по два на 
копље набија, / преко себе у Ситницу тура“ (item), нити да „Све по 
гори исјекоше Турке, / не остаде ока за свједока“ (Старина Новак) 
– све је у реалним дометима природне људске снаге, храбрости, 
довитљивости и среће јуначке.
 У Ћосовићевој књизи Јунаци из устаничке епопеје Филипа 
Вишњића нашли су се животописи 88 војвода, буљубаша, кнежева, 
харамбаша, хајдука, капетана, мегданџија – ријечју, устаника. 
Осим најпознатијих (у пјесмама најчешће сусрећемо Стојана 
Чупића, Луку Лазаревића, Милоша Поцерца, Карађорђа и Зеку 
Буљубашу), има ту и обичних ратника из народа, чак и два женска 
лика: Крсманова љуба и Јелена Петровић. Кроз њихово херојство 
Вишњић је „глорификовао и херојство васколиког српског народа“, 
истаћи ће Ћосовић у предговору. 
 Није занемарена ни altera pars, па су у књизи и биографски 
подаци о четрдесет једној личности из турског табора, о свакој 
која је именована у пјесмама Филипа Вишњића: четири злогласне 
дахије, Мехо Оругџић, Осман-капетан из Градачца, Синан-паша 
Сијерчић од Горажда, Кулин-капетан и други, као и два женска 
лика: Кулинова када и мајка Меха Оругџића. Из неколико реченица 
о свакоме сазнајемо понешто и о особама из турског милета 
(народа). 
 Биографије свих 129 ликова из гусларевих пјесама дате 
су на око двјесто страница књиге. Читалац сазнаје, читајући ове 
портрете, о мјесту рођења устаника, породичним приликама, улози 
у Устанку, страдању у бојевима, њиховим путевима по пропасти 
буне, уколико су преживјели, најзад о њиховој смрти и мјестима 
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вјечног почивалишта. Биљешке о свакоме на српској страни 
поткријепљене су Вишњићевим стиховима у којима је личност 
опјевана. 
У књизи су, као ликовни прилози, дати портрети знаменитијих 
учесника Устанка (у књизи нису назначени аутори портрета, осим 
код Филипа Вишњића: Јосиф Даниловац), слике, цртежи и гравире 
бојева, утврђења, манастира и цркава из тога времена. Њихови 
аутори су: Анастас Јовановић, Урош Предић, Петар Раносовић, 
Феликс Каниц, Васа Поморишац, Мирко Рачки, Младен Јосић, 
Вељко Станојевић, Павле Симић, Миле Петровић, Мића Поповић 
и Милић од Мачве. Приложене су и фотографије устаничког 
оружја, које је данас међу експонатима Историјског и Војног музеја 
у Београду. Илустрација на насловној страни (Српски коњаник на 
Мишару) припада сликару Милану Милетићу.

Бошко ЛОМОВИЋ
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BESJEDA

Драгана ВЕСИЋ

РЕЧИ У ЧАСТ И СЛАВУ СВЕТОГ САВЕ*

 ^асни оци, поштовани представници града Бијељине, 
цијењени професори, студенти, драга браћо и сестре, поштовани 
Светосавци, помаже Бог!
 Припала ми је част да вас у име Српског пјевачког 
друштва „Србадија“ поздравим и захвалим вам на учешћу у овим 
духовним радостима и сабрањима приређеним у част и славу наше 
најсвестраније личности Светога Саве.
 Окупили смо се вечерас да прославимо нашег заступника 
пред Богом, не само да  прославимо него да се подсетимо ко 
смо, којим путем треба да идемо и какви треба да будемо. Савин 
подвиг нас обавезује на јединство. Данас, бранећи српску цркву, 
не бранимо само српска здања, ми бранимо свој интегритет, право 
на живот, бранимо свој дух. Ми смо Срби, браћа по крви и вери, 
један пут имамо. Насупрот путу дезинтеграције и растакања свих 
вредности, духовних, културних и материјалних, које баштини 
наш народ, а на коме се данас, нажалост, налази наше друштво и 
наша држава, стоји пут Светога Саве, пут интеграције и сабирања 
свих тих вредности. Нико нас не може поделити, нико нас неће 
успети завадити ако будемо чували своју земљу, своје светиње, 
писмо и песме. Кроз векове певали су наши преци на згариштима 
спаљених храмова и домова, подизали су се из крви и пепела, и 
учили нас да никада духом не клонемо и на путу правде и истине 
не посустанемо. Давно је рекао један свети човек, а Достојевски то 
потврдио: да није смисао и суштина живота живљење, него зашто 
и због чега човек живи! Ако нико у свету није схватио зашто и због 
чега живи, јесу хришћани, који истински служе Богу, живе како 

*Бесједа на Светосавској академији одржаној у Соколском дому у Бијељини 27. 
јануара 2021. године
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кажу реални људи, у овом свету стварајући и проповедајући љубав, 
али припремајући се за вечно и непролазно Царство Божије.
 Баш тако је живео Свети Сава кога данас славимо. Он је 
био идеал по коме се наш народ обликовао и водио, и не само 
идеал него и творац српске цркве, државе, прве српске болнице. 
Одредио и показао пут нашем националном бићу, које тада 
по први пут добија своју личну карту и у читавом тадашњем 
културном свету препознатљив идентитет. „Утемељује просвету 
као просвешченије, образовање као поновно васпостављање 
изгубљеног образа Божијег у човеку и васпитање као васцело 
храњење читавог човековог бића“. Свој народ је одлучно повео 
путем Богочовека Христа, јер је Сава Христову реч претворио 
у дело. Сагледавши целокупан живот и дело, циљ светосавске 
културе, по речима светих људи, јесте да што више божанског 
унесе у човека и свет око човека, другим речима, да оваплоти Бога 
у човеку и свету и да кроз јеванђеоске врлине човек стекне власт 
над собом, потпуно преобрази себе и укроти природу у себи и око 
себе. 
 „Стога је светосавска култура култ Христу Богу, 
служење Христу Богу, јер једино кроз њега метафизичко, тј. 
небеско постаје историјско, односно земаљско“.
 Постављамо питање на којим темељима је основана 
данашња европска и светска култура и цивилизација, цивилизација 
хуманизма и ренесансе? На темељу који се зове човек? Европски 
човек, хранећи се пролазном храном, мртвим знањем о мртвим 
предметима, умире и губи свој прави лик. Европски човек, 
избацивши Бога из свог живота, сам себе је прогласио за бога, али 
бога који робује многим мртвим стварима, многим идолима. Па 
какав је то бог који је уједно и роб?! Таква је и у главним цртама 
култура европског и савременог човека „у којој ми као безглави, 
некритички и нерационално хитамо, као у неком стаду“. Отуда 
је за модерног човека материјална култура постала све. Тиме је 
изгубљено осећање бесмртности и боголикости, сазнање небеског 
порекла и циља човековог. Она је изгубила душу и постала апарат 
за бољи живот простодушне приземности, материјалног комфора 
и изобиља, док, са друге стране, имамо културу светосавског 
човека, која сва почива на Богочовеку Исусу Христу. Ту нити 
се Бог потцењује на рачун човека, нити човек на рачун Бога. 
Овде се остварује идеална равнотежа у којој „Бог ради, а човек 
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сарађује, Бог ствара човеком, а човек ствара Богом“.  Човек као 
„пролазно“ и „ограничено“ биће, ако не осети нешто вечно, ако се 
не дотакне и не доживи спој са вечним Бићем, са Богом и Његовом 
вечном светлошћу и истином, остаје за свагда затворен и окован 
безизлазним круговима ништавила. Човек који нема Бога у дане 
ових искушења, пуца по свим шавовима, душа му је празна, нема 
Бога, нема чему да се нада, не зна како да се бори. Ми треба да 
живимо у радости, у вери и љубави, нема нам другог пута, ни 
другог излаза. Свако од нас у свету има своје место које је Бoг 
благословио. И патријарх, епископ, свештеник, монах, лекар, 
војник, учитељ, градитељ, земљорадник, сваки човек са целим 
својим бићем служи Богу и роду своме.
 Дошли сте вечерас, и радосни смо због тога, у години 
за коју народ каже никада се не поновила. Заиста тешка, али ми 
свете вере нећемо рећи тако. Тешка је јер бреме носимо на својим 
плећима, зато, што ми нисмо живели у Христово време када је 
Ирод тражио да погуби Христа, и хиљаде витлејемске деце до две 
године лишио живота, јер се бојао за престо. Можда је најтежа, 
јер нисмо прешли албанске планине, нисмо били родитељи деце 
која су одведена у Јасеновац да буду жртве једног народа и једне 
вере. Можда нисмо били тамо где су многи страдали и патили 
кроз године и векове. Браћо и сестре, година иза нас је година 
у којој је у вечност отишао Патријарх Српски, дивни, велики, 
можда, кроз време непоновљиви Митрополит Амфилохије, 
свештеници, монаси, наше комшије, пријатељи, браћа, родбина. 
Можда су најбољи отишли у вечност?! Можда! Али то није разлог 
да клонемо духом, треба да будемо поносни што смо живели 
заједно са њима, јер ће нам они, заједно са Светим Савом, бити 
молитвеници и заштитници пред Богом. Можда је дошло време 
да постанемо најбољи, не пркосни, надмени и горди, него људи 
који стварају, који воле, који остављају неизбрисив траг и који се 
труде у овом животу. Јер, кад год смо скренули са светосавског 
пута, морали смо да страдамо, да бисмо се опет на њега вратили. 
Каже Свети Владика Николај Велимировић: „ Погазили смо све 
што је прецима било свето, зато смо били погажени. Имали смо 
школу без вере, политику без поштења, војску без родољубља, 
државу без Божијег благослова. Отуда нам пропаст и школе, 
и политике, и војске, и државе“. Потребно је да се сваки од нас 
испуни светосавским духом, да се вратимо под окриље своје свете 
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Цркве у наручје Христово, пре свега својим начином живота, а 
не само декларативно како би наш човек, наша породица, наше 
друштво и наш народ, у свим областима друштвеног живота делао 
по светосавским начелима. 
 Браћо  и сестре, велика је снага вере. Само када би 
човек веровао, све би тако лако у животу било.  И болест би се 
пребродила, и невоља, и напади и искушења, јер вера враћа радост 
и буди снагу и води човека кроз живот. Е овај народ и сваки 
хришћанин истински, који је со земљи и светлост свету, он у ствари 
иде Христовим путем и путем свих ових светих људи. Ово је живо 
срце српскога народа, и док бије и куца то срце, живеће ова вера и 
славиће се Бог. То једноставно значи да у таквом времену будемо 
људи, да будемо слободне личности, карактери, да будемо свесни 
али и савесни. Треба да нам буду идеал људи, не они који знају да 
владају и командују, већ они који су добри, честити и поштени, 
што је у светској политици, нажалост, најмање потребно и давно 
занемарено. 
 Нека би ово данашње славље и ово саборовање око 
Светог Саве било нама свима пример да се угледамо на њега 
у изграђивању карактера, образа и савести, знања и мудрости, 
али пре свега човечности и богочовечности.  Ми смо сад на том 
тешком путу, распетом, крстоносном и зато нам као народу није 
лако. Сила крста, јака вера и љубав, чини чуда, брани човека од 
зла, од искушења која долазе, а ми се молимо Господу: Не уведи 
нас у искушење, дај нам снагу да победимо! Нека нам Бог да снагу, 
да вера наша буде како Христос рече: „као зрно горушичино“. Да 
се огањ љубави распали и да нас молитве Светога Саве чувају и да 
знамо зашто и због чега живимо. Амин.
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U FOKUSU

Подружница УКРС Бања Лука

Миладин БЕРИЋ

ИЗБА

Pобјећи из овог глиба
огрнутог живом жицом
у воду попут риба
у небо за својом птицом.

Побјећи из овог муља
из ове насанице вјеђа
од хука слављених хуља
свему окренути леђа.

Побјећи из ове мртваје
гдје само коров пупа
тамо гдје ће очи да сјаје
и гдје се пије из ћупа.

Наћи некакав кутак
некакву избу и поток
бити Ђепетов лутак
у свеморју бити оток.  

Пустити свјетлост да капа
кaо крв из сољене ране
уз помоћ слијепчевог штапа
кројити будуће дане.

Из обзорја слушати звоно 
и када суштину схватиш
пожељети и ово и оно
али никад да се вратиш.
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ЛАБУДОВА ПЈЕСМА

U затишју кад свјетлост ушета
на прстима ко крадљивац снова
на каскаде гдје остаци љета
златом боје сјенке лабудова
једва чујан шапат потпетице
цврцнуо је у додиру с водом
по небу се сударале птице
прободеном на рубу чиодом.

Сјенка бора кратак гутљај вина
ту на пијеску гдје биjаше замак
и бал бјеше, маске ... кринолина
Бог до раја спустио басамак
ни слутили иза степеништа
које води стазом иза свијести
да у збиру неће бити ништа
осим туге што се у сну мријести.

Прсак воде са каменог слапа
вратио нас међу земне слуге
упорно су у води што капа
свјетлуцале неке туђе дуге
два лабуда у бијелом и црном
изван свијета што сам себе кљуца
у потрази за најтврђим зрном
што ће једном са дна да свјетлуца.

Ту над Цврцком расла „цитадела“
у спокоју што се спојем нађе
ноћ падала са Вилењска врела
из сумарака израњале лађе
возиле нас пучином без циља
сву ноћ с неба капала је чесма
ту у царству смиља и босиља
опила нас Лабудова пјесма.
...
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Зором ничег више није било
сем балона слатке сапунице 
мирис вина које се попило
и звук које праве потпетице
мутно небо изнад Цврцке слути
прободено на рубу чиодом
лабудову пјесму на флаути
за две сјенке што крстаре сводом.
 

СТАЗОМ ДАВНИХ СУЗА

Zа столом сам. Злодух из флаше
у мислима црта давна пристаништа.
У чаши Вранац. Из стакленке маше
она због које је све постало ништа.

Би тако тренутак онај што се крије
када све ишчили и постане тмина.
Свјестан да узалуд долазила није 
тражи самог себе на дну бившег вина.

Слути ускоро ће све постати плам.
Неспокој се врти. Бјежи у облаке.
Кад попусти вино неповратно сам

вади крхотине стакленке из шаке.
Стазом давних суза опет ће да лута
кад из новог Вранца одлепрша плута. 

ПРОЗОР

Kод Срба постоји само једна жеља -
да бар једном дигну кућу од темеља.

Јер обично крену од прозора и крова
верујућ` да граде огњишта из снова.
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Србин ти не гледа откуд ће да гране,
него зида прозор на све чет'ри стране.

При изградњи куће Срби само брину
колико ће вел'ку метнут' прозорчину.

Ваља вирнут` шта се код комшије збива,
да л' је лађа на дну, тоне ли ил' плива?

Обрали смо бостан, пали смо у кому
откад прозор има првенство у дому.

Могуће, док бежиш голцат у свануће,
да ти прозор личи на „нај дио“ куће.

Ал' у време ратно, кад се жеље смраче,
свака ти фукара незвана ускаче...

Тада Србин сконта, али буде касно,
да се с прозорима зајеб`о опасно.

АФОРИЗМИ

1) Нормално да имамо највећи број заражених по глави становника. 
Увијек смо били  најбољи кад је најтеже!
2) Отворили смо прозор и према Западу и према Истоку. Уби нас 
промаја!
3) Живимо у вријеме у којем онај који има своје ја нема ништа!
4) Издајем пословни простор. Непуних двадесет квадрата. Идеалан 
за приватни универзитет
5) Американци су измислили невидљиви авион, а наша царина 
невидљиви шлепер.
6) Можда би се ми и извукли из кризе да није стигла међународна 
помоћ.
7) То што прислушкују предсједника је најбољи показатељ да имамо 
предсједника који је равноправан са свим осталим грађанима.
8) Да бих ушао у тим за сузбијање корупције морао сам да дам 
мито.
9) Пакао настаје тако што Америка одлучи да уведе рај! 
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10) Вода испари на сто степени а плата за два дана! 

Миладин Берић (М. Б. Романов) рођен 1962. године у Бањалуци 
гдје је завршио основну школу, Гимназију и Електротехнички 
факултет. До сада објавио двадесетак збирки поезије, прозе и 
афоризама и двије звучне књиге. Објављивао у свим важнијим 
дневним новинама и књижевним часописима на српском говорном 
подручју, а за „Глас Српске“ и „Прес“ издање за Републику Српску 
годинама писао колумне. 
Вишеструко награђиван и заступљен у више антологија и зборника. 
Превођен на више свјетских језика. На тему његове поезије на 
Филолошком факултету у Београду 2016. године одбрањен је 
мастер рад на њемачком језику. Члан је Удружења књижевника 
Србије и предсједник Удружења књижевника Републике Српске – 
Подружница Бања Лука.
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Александра БРОЋЕТА

ПЈЕСНИКУ  СА  ХАРФОМ

 „Iзгледа као расцвјетала трешња” – просуле су се његове 
топле ријечи, које је чекала са великим нестрпљењем. Био је благи 
критичар, човјек са дјечачким погледом задубљеним у стихове. 
Стрпљиво је читао мисли преточене у писма, њежно ублажавајући 
љубавне ране. Лијечио је благошћу. Хватала је његове ријечи 
мрежом за лептире, ријечи закачене баш онако како је жељела, 
покушавајући да му узврати доброту, којом је зрачио. Ноте су 
клизиле непрегледним стазама, којима је путовао, освајајући увијек 
изнова нови простор. Мислила је на њега и вољела га сестринском 
љубављу.
 Сунце је просуло мекане зраке преко његове косе, која је 
тог трена добила боју злата, док  је исписивао прекрасну посвету. 
Њој, јер је осјећала његову књижевност. Стихови, као пупољци, 
окружили су их и пружили им неизрециву пријатност. Била је 
за њега неискварена дјевојчица, а он за њу – пјесник са харфом 
стихова испреплетених окусом меда. Везала их  је снажна духовна 
веза, проткана колијевком молитви. Зажмиривши, осмјехнула  се 
на његову кравату боје љубичице, која одаје његов младалачки дух 
у зрелим годинама. 
 Причом без дијалога, откуцајима срца, мирисом тинте на 
бјелини листова љубила је дио његовог дјечачког срца. Поклонила 
му је Гибонијеве стихове, а сада му поклања  причу, само његову, 
украшену гранчицом палме и мирисом лаванде. Он ће осјетити 
Крит, иако она мирише на Јадран подно Биокова. Често је опијена 
тим прекрасним мирисима, мислила  да ли ће наћи уточиште 
у његовим пјесмама. Безазлено се смјештала у његову поезију, 
сакривајући се иза зареза, окупана метафорама. Поигравала се са 
насловима, наслањајући уморне мисли на риме од његових ревера. 
Једном је написао да инспирише. Руменилом образа пожељела је 
видјети себе у загрљају стихова пјесника са харфом.
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ДОДИРИ
 

 Dодир у порти храма Христа Спаситеља, додир код иконе 
Светог Василија Острошког, додири душе, који обасјавају цијело 
небо, додири, који скидају параван облака са сунчевих зрака... 
јутро обасјано додирима...
 Несагледиво савршенство топлине додира оплемењује. 
Додир површине коже стомака, који грије фетус, тако снажно 
преноси љубав са мајке на дијете. Очински додири утемељују 
сигурност и пут...
 Размишљам о немогућности доживљаја љубави 
недодирнутих и хладних људи... Стресем се од те помисли... 
Ускраћеност до бола, а они нису ни свјесни неописиве љепоте.
 Изненадни додир пријатеља лијечи, охрабрује, грије 
топлином прољетног сунца тако благо да сва чула производе 
хорску хармонију тонова. Загрљај партнера са додирима у којима 
се чују откуцаји срца...
 Памтим додир монахиње Марије из манастира Гомионица у 
коме је спустила на мој длан ручно израђен дрвени крстић опточен 
благошћу. Додири монашких и свештеничких благослова урезују 
се у памћење.
 Учитељска љубав додирује нашу душу као лептири тек 
процвао цвијет. Сунчеве зраке додирују наша лица. Продуховљени 
додири блиских душа инспиративно трепере и срећу чине 
опипљивом.
 Молитвом те додирујем и молим се да додир пријатељства 
траје заувијек.
 

Александра Броћета рођена је 1967. године у Бањалуци.  Високо 
образовање стекла је на високој школи „Banja Luka College“ Мастер 
студије завршава на Паневропском универзитету „Апеирон“ у 
Бањалуци. Магистрирала је на тему „Истраживање тржишта 
и одржавање конкурентске предности водећих, прехрамбених 
компанија“. Била је кошаркашица кошаркашког клуба „Млади 
крајишник“ у првој, савезној лиги бивше Југославије у периоду 
1981 – 1991. Играла је за јуниорску репрезентацију Босне и 
Херцеговине. 
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Горан ВЕСЕЛИНОВИЋ

ЧУДOВИШTE

U oрмaру нaшeм живи
чудoвиштe стрaшнoг звукa
кaд гa мajкa пусти вaни  
кo дa пуштa глaднoг вукa.

Рeпинa му кo три змиje
црњa oд мрклoг мрaкa
a тeк сурлa пoдугaчкa
нимaлo му ниje лaкa.

Идe нa три нoгe брзe
дaх му врeo кo у лaвa
тeпихoм – тoм стaрoм шумoм –
мeтaлнa сe крeћe глaвa.

Прaти мe крoз циjeлу кућу
чaк мe испoд стoлa нaђe
сaчувaj мe, Бoжe дрaги,
штa мe oвo jaднoг снaђe?!

Свe дoк jeднoг лиjeпoг дaнa
нe видjeх штa мaти рaди
дa нa грби чудoвиштa
нeштo стиснe дa прoрaди.

Taкo сaм му дoш'o глaвe
нисaм вишe тужни скривaч
зaр дa ми дjeтињствo квaри
jeдaн глупи усисивaч?!
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Горан Веселиновић рођен је 1984. године у Бањој Луци. По 
занимању је правник, али му је књижевност прва и највећа љубав. 
Највише пише за дјецу; пјесме, приче, бајке, све што би могло 
забавити и насмијати те мале људе којима се Горан најчешће 
обраћа. Горан се поред писања бави и компоновањем пјесама на 
гитари, тако да га често ангажују вртићи и школе да учествује у 
разним приредбама. Објавио је збирку пјесама и прича за дјецу 
Чудесни свијет. У припреми су му двије илустроване бајке у стиху 
и књига кратких прича.
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Драган ВИЛИЋ

Из збирке поезије Космички ковитлац

ЕПИТАФ 

Uзалуд бацаш стихове и риме, 
узалуд шараш оловком по зиду, 
нико те нема чак ни у виду, 
за будућност и вјечност. 

Узалуд вино к’о крв у се лијеш, 
узалуд ракију и отров пијеш, 
нико те не зна, нико не мари, 
прошле су твоје прљаве ствари, 
гасе се твоје страсти и риме, 
падају на под маске са лица, 
још само мало твоје ће име 
постати само мермерна шољица. 

Неко ће псето подићи ногу, 
мокрити кратко по твоме гробу, 
вјетрови, кише испраће риме, 
од тебе неће остат’ ни име.
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Из књиге записа и размишљања Бесмртност душе

БЕСМРТНОСТ ДУШЕ

Mој духовни живот, то је моја нерјешива загонетка коју никад 
нећу успјети да разголитим, иако то свим срцем желим. Желим да 
једном угледам ту слику, ма како она страшна била и кажем: 
- То сам ја. Ја постојим, ја нисам илузија, ја нисам само сјенка која 
нестаје са заласком мјесеца и претвара се у мртвило без трунке 
енергије, јер сјенке и не посједују енергију и зато бесповратно 
одлазе…
То су моји ријетки тренуци када сам сам са собом и када је мој дух 
обогаћен самоћом, испуњен смирењем, тражењем Узвишености и 
Постојања. То је трен свјестан смртне пролазности и Бесмртности 
душе. Тада је мој дух испуњен снагом и јаким мислима, добрим 
инспирацијама и сновима које доноси машта док јава остаје у 
мртвилу мога физичкога непостојања. Ја - мој его, који је у тим 
тренуцима концентрисан само на оловку која баца по папиру, 
најчешће, сиромашне бљувотине (тад ми се душа мучи у агонији 
- и то ја сматрам једином правом агонијом), а понекад бриљантни 
вез од кога ми срце затрепери и дух се шири Космосом. У тим 
тренуцима ја нисам више ту. Тада у тим ријетким, узвишеним 
инспирацијама нема прошлости, садашњости нити будућности. 
Све је једна топла, слаткаста каша која храни мој дух и подмлађује 
моје уморно тјело, које лежи поред мене, одмара се и прикупља 
снагу за нове борбе…

Драган Вилић, рођен 1956. године у Гацку, Босна и Херцеговина. 
Од 1959. године до 1992. живио у Сарајеву. Од 2002. године живи у 
УСА. Члан је Удружења књижевника Републике Српске, Удружења 
књижевника Србије, Матице српске, књижевних клубова СКОР 
(Нови Сад) и Скадарлијска боемија, (Београд) Република Србија. 
До сада има објављених шеснаест књига: три романа, пет збирки 
приповједака, пет збирки поезије, једну поему, књигу записа и 
размишљања, књигу драма и комедија.
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Живко ВУЈИЋ

ЧОВЈЕЧАНСТВО ВОДЕ ДВА ДИВА

Див Наука: 
Човјек треба да је увијек само уз науку.
Див Религија: 
Постоји ли човјек који се никада у животу није обратио Богу?
Див Наука: 
Има оних који га помињу и кад не треба.
Див Религија: 
То нису људи.
Див Наука: 
Ја сам заслужан за изуме и проналаске. 
Див Религија: 
То ти нико не одриче, па ни религија.
Див Наука: 
Изуми и проналасци су значајне тековине човјечанства. 
Див Религија: 
И религија је незаобилазна људска тековина.
Див Наука: 
Наука влада људским животима.
Див Религија: 
Наука никада неће људима замијенити религију.
Див Наука: 
Ја сам рај на Земљи.
Див Религија: 
Ја сам рај на Небу.
Див Наука: 
Рај борави међу људима; на Земљи.
Див Религија: 
Раја на Земљи нема нити ће га икада бити. Земаљски рај је у 
остваривању слободе и моралног понашања.
Див Наука: 
Одбацујем такву тврдњу, јер није научно доказана.
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Див Религија: 
Ако се неко са нечим не мири, или није сагласан, то не значи да то 
може одбацити.
Див Наука: 
Људи би требало да забораве Небо и да се цијелим бићем приљубе 
Земљи.
Див Религија: 
Настојања да људи „забораве Небо и да се цијелим бићем приљубе 
Земљи“ била су и остала узалудна и безуспјешна.
Див Наука: 
Наука је објаснила како постају ствари.
Див Религија: 
А зашто није објаснила, не како, већ зашто постају ствари?
Див Наука: 
Наука има одговоре и на та питања.
Див Религија: 
Наука није дала одговоре на та, али и на нека друга питања.
Див Наука: 
На примјер?
Див Религија: 
На примјер: шта је то живот? 
Гдје ниче и како ишчезава? 
Како је и гдје постао? 
Кад се појавио живот, када свијет?
Дилема о смислу живота, има ли смисла?
Див Наука: 
Све је то научно доказано.
Див Религија: 
То је неиспитано и до краја неразјашњено. 
Истина о томе је недокучива. 
Научна објашњења су непоуздана, неувјерљива. 
Крајња питања су и даље без одговора, крајње неиспуњена.
Понављам, крајња питања. Као што на крајња питања нема крајњих 
одговора, тако и на вјечна питања нема вјечних одговора.
Див Наука: 
Наука даје природне и зоолошке принципе.
Див Религија: 
Религија даје натприродне и божанске принципе.
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Див Наука: 
Нема образовања, развоја и напретка човјечанства без науке.
Див Религија: 
Религијско образовање развија и љубав према науци. Упркос 
томе, било је периода жестоке повике на религију, периода када 
је религија лоше пролазила, а да црквени великодостојници нису 
реаговали.
Див Наука: 
Ко вам је крив?
Див Религија:
Крива је и наука. 
Див Наука: 
Шалиш се?
Див Религија:
Не шалим се. Непознато нас опкољава одасвуда.
Див Наука: 
Имаш ли доказе?
Див Религија:
Зашто жир посађен у земљу постаје храст?
Зашто је плод јабуке јабука, а није жир? 
Зашто је плод храста жир, а није јабука?
Зашто пчела од нектара са цвјетова производи мед, а не млијеко?
Зашто крава производи млијеко, а не мед, кад јој је храна онај 
цвијет у трави који храни пчелу?
Узрок таквог преобраћања остаје непостижан и за науку.
Див Наука: 
Нема области коју наука није објаснила.
Див Религија:
То је нетачно! Дотакао још није нико бесконачно мало и бескрајно 
велико; ограничени су нам моћ и знање.
Див Наука: 
Ни у чему не постоји савршенство. 
Див Религија:
Ко је створио Јеванђеље? 
Ти, високопоштована и многоцијењена Науко, сигурно ниси.
Јеванђеље је морално учење какво није створила ниједна наука. 
Ниједан научни геније није творац Јеванђеља.
Див Наука: 
Запитајмо се шта је Црква дала науци, а шта наука Цркви?
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Див Религија:
Наука не би требало да се бори против религије. 
Див Наука: 
А ни религија против науке.
Див Религија:
Црква није против науке.
Религија није против науке, али тврдим да посљедња питања 
стварности наука није ријешила.
Див Наука: 
Која?
Див Религија:
Зашто су се појавила људска бића? 
Зашто се јавио живот на Земљи?
Какав је циљ живота?
Каква је његова судбина, а каква кончина?
Див Наука: 
Има ли још ишта?
Див Религија:
Васељена ће засвагда остати непозната, као и питање постанка 
језика, питање моралности и многа друга. 
Див Наука: 
Слажем се да је моралност нераздвојна од религије.
Див Религија:
Моралност је натприродна појава. Природни закони је не могу 
објаснити. Морал се наслања на религију; настао је на религији, а 
не на науци.
Див Наука: 
Наука има објашњење и за то, и за свако друго, чак и мање значајно 
питање.
Див Религија:
Морални идеал још није прецизно дефинисан, нема га, не постоји. 
Ако постоји, нека га наука саопшти свима. 
Див Наука: 
За неке појаве треба доста времена да се ваљано и прецизно 
дефинишу.
Див Религија:
Значај религије за морал је огроман. 
Див Наука: 
Слажем се да је моралност уско везана са религијом.
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Див Религија:
Када би се људи више бојали Бога, не би се усудили да раде многе 
лоше ствари које раде. 
Не би се покаткад понашали као звијери. 
Не би уништавали своју врсту, што ни звијери, једна другој, не 
чине.
Див Наука: 
Ту си у праву. Али, признај да сам и ја у праву.
Див Религија:
Свако је у праву у својој области.

Живко Вујић, рођен 1947. у селу Љубатовци (Лакташи) Бањалука, 
НР Босна и Херцеговина, Федеративна Народна Република 
Југославија. Дипломирао на Факултету организационих наука у 
Београду. Писањем и објављивањем у листовима и часописима 
бави се од 1965. године. Објављује (или је објављивао) у многим 
листо¬ви-ма и књижевним часописима. Бави се књижевном 
критиком. За поезију, прозу и сатиру награђиван на домаћим и 
међународним конкурсима. Објавио 25 књига различитог жанра. 
Превођен на њемачки, енглески, бугарски, македонски, словеначки, 
мађарски и румунски. Члан Удружења књижевника Републике 
Српске и Београдског афористичког клуба.
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Вид  Вицко ВУКЕЛИЋ

ЈАСЕНОВАЦ

Kорача старац
очију сузних,
пољаном што се 
црни од врана.
На том је месту
хиљаде деце
збрисано са
земаљског длана.

Били смо мали,
ни десет лета,
не писах о том
никад ни словца.
Вриште у мени
сећања злости
стравичних слика
Јасеновца.

Иако стар сам,
унуке гледам,
неке ме стрепње
у тмину маме,
још увек ноћу
буде ме страшне
очи што зверски 
прете из таме.

Пламичак моје
свеће трепери,
жалећи горко
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дечији род.
Прасак туге се
по небу расу
да оплакује
небески свод.

Хиљаде звезда, 
к'о очи мале,
к'о уплашене 
крваве зене.
То свеће бола
на небу пламте,
а са њих сузе
капљу у мене.

ВРАБАЦ

Mраз је на прозору,
а топло у стану,
врабац је на балкон
дошао по храну.

Скакуће од страха
и сав је претрн'о,
али ми из руке
узе које зрно.

Мени се од среће
образ зарумени,
нахранио сам врапца,
а он душу мени.

ДЕВОЈЧИЦА ИЗ ДОМА

U разреду истом,
у клупи до мене,
осмехе ми дају
топле очи њене.
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Ненамерно Ану
понекад застидим,
у очима топлим
неку тугу видим.

Уздахнем дубоко,
јер ми буде жао
кад зна да бих за њу
своју душу дао.

Мој осмех је чува,
срце јој се диви,
постиди се, каже,
што у дому живи.

И да живот овај
никако не схвата,
родитеље нема,
ни сестру, ни брата.

Гледао сам смерно
очи плаве њене,
и шапнуо верно,
имаш од сад мене.

Причао сам с мамом,
све ћемо јој дати,
позвала је сутра
на ручак да сврати.

А кад једном дођу
те године луде,
питаћу је срећан
да ми цура буде.

Ако каже хоћу,
крај је моме плану,
чекам пунолетство
да „усвојим“ Ану.
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Вид-Вицко Вукелић је рођен на Видовдан 1971. године у Бањалуци. 
Објавио је седам књига за дјецу и три сликовнице. Многе његове 
пјесме су музички обрађене и награђиване на фестивалима забавне 
музике за дјецу. Написао је химну Ђурђевданског фестивала у 
Бањалуци, химну Дома за незбринуту дјецу „Рада Врањешевић“ 
у Бањалуци и химну Основне школе „Змај Јова Јовановић“ у 
Бањалуци. Стални је сарадник и члан редакције у часопису за дјецу 
„Јежурко“ у Бањалуци. Један је од најтиражнијих пјесника за дјецу 
на овим просторима. Члан је Удружења књижевника Републике 
Српске.
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Ђорђе ВУКОВИЋ

ВРТОГЛАВИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Mрмљају свашта
Сиви, безимени људи
Плешу по календарима
Тероришу игру
Жвачу смеће постмодерне
Батргају се по блату
Плаћају најскупљу цијену
Вјештачке чулности 

Окупљају се двојници
На дигитална одредишта
Моле за заокрет
Недоречен крај игре
Желе да их памте
Као златне границе
Разјареног самосазнања
Упаљена су сва свјетла
Пејзаж баналности

Вртоглавица генерација
Пропалих прије рођења
Изоловане истополне честице 
Фрагменти бића
Самоубице почетници
Посластице за идиоте
Вјештина вјеровања, фанатизам
Утопија, лудило, патос 
У миленијуму разградње
Уз поновљено збогом
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Некада су дјеца
Била старија, гладна и сиједа
Али су знала да пјевају
Под заставама и оловом
Без дивље надмоћи, екстазе
Без серијских програма
Јавног погубљења
Без карневала патње
Коју нико не осјећа

Окончава се вријеме
Њихове граје на игралишту
Поражене су најљепше риме
Зачете у првом човјеку
Урушава се поредак душе
Разлио се хук изгубљених
Покреће лавину отровног пијеска 
Док као патуљаста божанства
Слогани посљедњи нестају

МЕД СА ОКРАЈАКА

Zавољела ме је блудно
Једна млада жена
Свлачила се мирно
Без двоумљења, стида
Хаљину скидала као јарам
Откривала рамена и бутине 
Обливене мојим прстима
Соком од најслађег грожђа

Заводила ме је очима 
Због каквих се људи плаше
Да не умру прерано и празни
Или како им је сва страст исцурила
По окрајцима живота
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Одрицали бисмо се 
Најспонтанијих додира
Да предухитримо ноћ 
Која је тако брзо гутала 
Најљепше часове
Свих вијекова
Парала тканину од меда и мјесечине
У изнајмљеном кревету 
Окруженом туђим стопама

Могао сам да је гледам с дивљењем
Шта би друго неко попут мене
Хтио сам да њено чело, усне, њедра
Заувијек запамте моје усне
Сву љубав да узмем одједном
А она је дрхтала од жеље
Да што дуже останем крај ње
Сажела би се под моју мишку
Уз хиљаду једва чујних јецаја
Као да је прије мене нико није дотицао

Знали смо да никада
Нећемо доручковати заједно
Таоци сусрета који
Тек треба да се десе
Знали смо да на исти начин
Можемо да сачувамо
Или изгубимо једно друго

Ми нисмо смјели
Да заборавимо табакеру, руж за усне 
Шољицу кључале воде
Бунар затрпан ситним новцем
Џепни ножић и кључеве од кола
Ми нисмо смјели да размишљамо
Зашто је тако почело 
Или ко ће први да побјегне
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ПОГЛЕД ПРОРОКА

Nи у једно срце није завирено
Ниједан дуг још није откупљен
Нема пута који води натраг
Ни зрна које поново израсте

А све је већ виђено и речено
Љубљено, оплакано, посвећено
Свако је имао поглед пророка
Притворну устремљеност ловца 

Само једно сједињујуће начело
Ствара снагу да умилостиви дух
Утјеши удовицу цијелога свијета
Исплете амајлију око леденог врата

Никоме не треба резервно богатство
Прекомјерна срећа, загонетан траг
Нема тајног плана за најтежи дан
Није се славило што се није газило

Све су то листови исте књиге
Кукавичје пјесме што сагињу главе
Сами су себи постајали сврха
И избрисали пут који води натраг

Ђорђе Вуковић рођен је 1971. године у Бањој Луци, гдје је 
дипломирао и магистрирао на Филозофском факултету, а звање 
доктора политичких наука стекао је на Факултету политичких 
наука Универзитета у Београду. Објавио је  четири збирке пјесама, 
књигу кратке прозе и збирку коментара и колумни. Његове пјесме 
и кратке приче превођене су и на енглески, њемачки, пољски и 
словеначки језик, уврштене су у неколико антологија српског и 
источноевропског стваралаштва. Добитник је више награда за 
књижевно стваралаштво. Основао је и био први главни и одговорни 
уредник Бањалучког универзитетског магазина БУМ (1996-1997) и 
магазина Револт (1998-1999).
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Неда ГАВРИЋ

КОНЦЕ ЗА НЕБО

Kућимо се
Тамјаном
Свећом
Иконом.

Вером
Надом
Љубављу.

На темељу
Господње воље
Два смо стуба носача
Свега носивог и неносивог.

Кућимо се
Крсном славом
Обичајима
Традицијом.

Све што се новцем
Купити може
Не треба нам.

Имајући једно друго
А једно и друго
Имајући
Христа у себи

Ми имамо СВЕ!
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АКО НАСТАВИМ ДА ХОДАМ, СТ(ИЋИ) ЋУ

Pосле твог загрљаја
Враћена
У повој
Учила поново
Да ходам
И говорим.
После твог загрљаја
Стигох тек
До млечног зуба
И до првог слова
Да могу песму
Да ти напишем.

ЉУБАВ ВРАТА ОТВАРА

U девојачкој соби
Све је исто.
Осим девојке.
Чује се бука испред врата,
Неко куца.
Неко вани тражи кључ
Од собе
Од срца.
Она и не слути,
Врти ране
К’о увојке.

И чека љубав.

Неда Гаврић, рођена у Бањалуци 1980. године. Објавила три збирке 
поезије: Девојачки сан , У бескрају нежности и  Храм љубави. Сав 
приход од продаје књига поклоњен је удружењима родитеља деце 
са посебним потребама како у Републици Српској тако и у Србији. 
Тим поводом, прошлогодишњи је добитник Видовданске повеље 
за хуманост, очување традиције и културе свог народа, Media 
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group-a са пословањем у 46 земаља света а са седиштем у Чикагу. 
Учесник је многих међународних фестивала како у региону тако и 
широм Европе.
Њене песме су се нашле у пар домаћих антологија и неколико 
европских. Песме су превођене на немачки, енглески, турски, 
румунски, руски... У штампи је и четврта збирка поезије под 
називом Јесен жедне душе. Члан је Удружења књижевника 
Републике Српске и Удружења  књижевника Србије. Живи, ради и 
ствара у Паризу, где је од скоро и члан "Песника париског округа".
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Данијел ГАТАРИЋ

ОДЛОМАК ИЗ РОМАНА „ЛИБРЕТО“

 Sахрана почиње хором шапутавих уздаха радника. 
Наглашавајући искуство породице усађене као ријетке вишње 
киселих плодова. Реквијем за Краснодара, надраслог трагичног 
јунака опера. За нашег боравка у Фабрици пјева најљепше арије 
које, нажалост, нисам записао, нити сам их умио растумачити. 
Ништа без Иштарине помоћи.
 Она је та која принесе плодове обдарених груди, одакле 
и долази његова пјесма. Белинијева пјесма је ода Њеном млијеку. 
Иштар, Кип слободе испод Фабрике. И Кип слободе из Њујорка 
је требало да буде египатска жена која држи бакљу свјетионика 
на уласку у Суецки канал. То ми које је пјевушило у ваздуху, ми и 
као демонска сила и као непрекидна струја прољећа у календарски 
јесењи дан дизало је Краснодара ка узвишеностима. Иако је пјесма 
нешпанског дијалекта, тешко препознатљивог, осјећам да сам 
се изопштио од хора џеназе, а они као да су ми давали изведену 
улогу, улогу првог гласа арија. Чула су ми омамљена, осјећам 
мирис јасмина, чујем зујање пчела, никако стршљена, и далеко 
гакање дивљих гусака у лету. Поставих се непријатељски према 
хору непокољебљив и разлучен као Антигона против Стараца из 
хора симбола власти. Ја још нисам кушао млијеко, полако, полако, 
пјеваћу и ја, говорих у себи деспасио, деспасио. Сад нема опијајуће 
Марије, неће ме завести чулна спознаја те цвјетне дјевојке коју 
волим. Римским копљем ћу урушити стршљењак и сићи до Светог 
грала Фабрике која га леденим мраком катакомби чува и чини 
свјежим. Води ме духовна визија потпуне преданости избављењу 
из животне самсаре. Свијета долора, едеда, свијета енфермедада и 
муертеа. Умио сам се стихијски, онако како једна Књига налаже, 
но четрдесет два пута споменух Иштар и умјесто хиљаду мелека 
видјех оне блиједе гроздове који пуцају од пуноће млијека које 
цури за гладне, одабране и беспомоћне. Иштар, господарице неба, 
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молим се да сам те достојан. Пустих сузу, јер је општепознато да 
плач изазива лучење млијека  код Мајки, а Иштар је, одговорно 
тврдим, управо та. Мачито ме стисну под руку након излишног 
поздрављања са људима као да исљеђује ревизију, питајући ме 
изнова хомо естас.
 – Добро сам, ово је добро, знаш, Мачито, православне 
сахране су баш тешке. Ове су лакше, нема жена.
 – Сегуарменте – рече Мачито трудећи се да задржи 
присебност међу радничком опером. Међу простачким 
романтицима које волимо. Подузех оно што се очекује од 
гвардијана Фабрике, заплет се мора десити на исти начин на 
који Марко Антоније говори о страдалом Цезару, ја сам морао то 
чинити за Краснодара Белинија. Ко други може поновити историју 
на завршној церемонији недалеко од жамора улице и протеста 
који бујају у вјетру који носи раднички бијес? Није тешко постати 
Брандо у Шекспировој драми Марка Антонија над тијелом Гаја 
Јулија. Провукох руку кроз косу и поздравих окупљене након чина 
посљедњих поздрава Краснодару Белинију.
 – Радници, Шпанци, пријатељи из Фабрике, слушајте ме!
 Дошао сам да оплачем Краснодара, а не да га хвалим. Зло 
што га стршљенови чине живим и послије њих. Добро се често 
сахрањује с људима. Нека буде тако и са Краснодаром. Племенити 
Сарастро рече да Краснодара нико није разумио, ако је то тако, 
то је онда то наша тешка кривица и Краснодар ју је скупо платио. 
Краснодар је био племенити извођач опера као кастрат ономад у 
вријеме кад се опере тако изводише, био је наш пријатељ, вјеран 
и праведан према Иштар, али Сарастро рече да је био неразуман, 
а Сарастро је на власти у Фабрици. Кад је радничка синдикална 
група штрајковала, и Краснодар је јецао. Неразумијевање је 
кројено од нешто растреситијег ткива. Свједоци сте били кад му 
је нуђена баснословна отпремнина у неколико наврата од Управе 
и сваки пут он је одбио не одступајући од ставова штрајкача. 
Гдје је ту неразумијевање? Али ипак Сарастро вели да је био 
неразуман, а Сарастро је уважени представник Управе. Ви сте 
Краснодара сви вољели, и не без разлога. Ред је да га оплачете. 
О, разуме, ми смо Краснодара изгубили и ти нађе уточиште  код 
заштићених стршљенова! Опростите ми, моје је срце ту, у овом 
мртвачком ковчегу, са Краснодаром. Ућутаћу за час да ми се срце 
исплаче над њим.
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 Нисам могао наставити, изненада почех да јецам.
 – Кад ће се појавити такав други! – узвикнух душевно 
снажно громогласним урликом јединог умјетника међу глумцима. 
Сви су јецали дуго. И сам Сарастро.

*
 Гђа је дошла са свјеже убраним парадајзима црвеним као 
ружа Дјевице Марије. Имала је блажен осмијех пун самилости, и 
да нисам одвећ духован, сада бих то постао.
– Грасијас, Сењора, заиста није било потребе. Хвала вам и за 
књиге. Ако Дон Кихот није најбоља књига, онда је барем друга 
послије ње. Насмијах се њежно попут разиграног псића, и неке 
дивне расе, доге рецимо, да сам се одмах промијенио.
– Послије твог дјела, Дамире?
– Сегуарменте – насмијах се поново. Сењора је посезала за мојим 
егом. Тај брод је потонуо, Гђа, но нашла си олупину и сад је ваља 
извући.
– На опери сад радиш?
– Свакако бих волио, Сењора. Не желим никоме да олакшам, али ни 
да отежам живот. Прво сам желио написати књигу о самопомоћи 
са молитвама људској празнини. Знате оно, молитва за здравље, 
за каријеру, за добар род, за мушкале расцвјетале, за лијепе обрве, 
танак струк, молитва против бора, зализака...
– Како се осјећаш? Изгледаш много блиједо, Дамире. Гђа ме 
прекиде код најбитнијих.
– Осјећам саучешће за себе, сењора, и то је терриблементе.
Пропадам као Факторија. Зар и Иса није овако пропадао кад је 
дозивао оца, из пуког самосажаљења на крсту? Зашто очеви 
остављају?
– Остављају? – упита Сењора бришући осјетљиво чело нагнута 
над самртничком постељом мемљиве упарене бараке.
– Заиста не могу да се сјетим више. Једино да питамо Исуса 
зашто је њега. И да повучемо паралелу. Насмијеши се и пусти сузу. 
Сењора воли бласфемичан хумор, и сажаљење, изгледа.
– Има ли сина, Сењора? Је л’ још продаје ствари? Да није на Вас 
насрнуо као ономад на мене? Вјероватно је препознао блефера 
када сам му пријетио прошли пут.
– Не брини, Дамир, не долази. Можда је тако и боље. Пресахла сам 
од суза. Но мáс.
– Си, Сењора.
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– Какво је стање ван Фабрике? Јесу ли протести жестоки? Народ 
се опире?
– Опире, опире. Сењора издахну цијела плућа. Спремна да пође.
– Донде вас, Сењора?
– А casa hijo Yugo.
– Написаћу оперу, Сењора. Оперу о опирању. Сљедећи пут када се 
будемо видјели, видјећете свезиво баштина, Wanstenderwischtso-
hastenschon. Знам вашу адресу, Сењора. Доћи ћу са стршљеном у 
млијеку и живим цвијећем из њега, сењора. Црвеним ружама као 
Марија Дјевица, Сењора, јер Ви то одговорно тврдим и јесте. То 
вам говори Дамир Ромић, а Дамир Ромић није било ко. Пробуђен 
его промијени Сењору, ниједна мати не може трпјети надобудно 
дијете. Мати пуши тобакосе, запрашује плућа катраном и одлази 
у сигурну смрт. Због кога? Сина, одбјеглог наркомана који краде 
ствари. Вјероватно је досад продао и демонског пса, лажног чувара 
Арчија малог. Дуванске машине зује као стршљен тек излетио из 
пубертета. Коса ме боде у гној, у очи, уши и врат. Зној помијешан 
са том отеклином ми додатно отежава Брандов покрет. Замолих 
Гђу, док је ту, да ме подшиша, што Она свесрдно прихвата. Извукла 
је столицу без наслона. Ту, у ресторану Фабрике тобакоса високом 
као двије просторије и грозничаво празном да су сабласти искале 
други посао. Свана, хор се свана оглашавао нечујном одом радости. 
Пажљиво пазећи да не запне за ране, сугнојицу и красте, почешља 
ме старинским чешљем боје дрвета. Подшиша маказама врхове 
шишки које ми шкакљаво боцкају образе тик испод очију. Благим 
и топлим дахом отпухну длаке са лица.
– Ти си један добар дјечак. Уопште се ниси вртио.
Насмијешили смо се истодобно једнаким интензитетом. Дует 
кантабиле, рекли би музиколози. Након тога је испратих до 
Иштарине капије. Док Гђа одлази низ дугачку сиву улицу, хор се 
није оглашавао. Као да није био ту, али није био ни мртав. Остало је 
зноја са Гђине руке на мојој, ритуал миропомазања и срама. Готово 
као Иштарино млијеко, што Гђине груди, одговорно тврдим, и 
носише.

Данијел Гатарић, рођен је 1988. у радничкој породици. 
Дјетињство провео у селу Штрпци код Прњавора. Основну школу 
и Гимназију завршио је у Прњавору. За вријеме гимназијских дана 
почиње да се бави писањем и добија прва признања. Завршио 
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је Правни факултет у Бањалуци и ради као правник. Објавио је 
књигу поезије Размажени Адам (2013) и роман Мушкост Зорана 
К (2015). Либрето је његов други роман за који је номинован за 
Награду Европске уније за књижевност (у Босни и Херцеговини) 
2020. године коју је критиковао за вријеме активне номинације због 
непотизма и начина додјељивања. 42 варијације је други пјеснички 
рукопис који објављује путем конкурса Министарства просвјете и 
културе Републике Српске за финансирање књижевно-умјетничког 
стваралаштва у категорији поезија савремена књижевност.
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Миленко ГЕМАЉЕВИЋ

ОСЛОБОДИОЦИ 

Sамо дођоше.
А знало се, да ће доћи.
Ето их, дођоше.
Опколише кућу.
Ето их те вичу:
О, издајниче,
О, Миловане,
изађи пред кућу, 
да те нешто приупитамо,
немамо кад, жури нам се!

Милован прекиде чекање, 
извади сат са ланцем
из малог џепа од јапунџета
и даде га сину.
Привеза опанке,
поправи шајкачу,
утегну се и прекрсти.
Пољуби икону светог Стефана
и изађе у мрак.

Ослободиоци у кожним мантилима 
одведоше га у бестрагију, 
те неста цео један људски век.

Ослободише га и воћњака и њива,
ослободише га волова и крава,
кућа и штала.
Ослободише га и дората, узеше и кера,
но он побеже, те се врати, 
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на оно мало избе што не узеше,
на оно мало дома што оста. 

А зашто је био издајник?
Он домаћин, газда и кулак,
купио слободу за воденичара,
за бојаџију и попа, 
и још десет засужњених душа.

Опази га фукара са брега,
те проказа -
шурово са Немцима,
ја сам видео 
где улази у касарну,
куповао своје.
Проказа и попа,
бојаџију и воденичара,
и још десет проказаних душа.

Прогута и њих мрак.
Проказа и овајди се, 
те све њихово њему дадоше.
да шта уради, џаба му било,
распрода и попи,
раздомаћи и сатра,
разгазди и раскулачи,
све погаси.

Ономад унук Милованов,
што по њему доби име,
донесе решење,
Рехабилитован ђед Милован.
Заигра му душа на небесима,
заиграше душе 
воденичара, бојаџије и попа, 
и још десет разиграних душа.
Мило им било. 
Засјаше по небесима нове звезде
развиди се небо сво
те дођоше сви себи на радост. 



233

ЦВЕЋЕ СИНА БОЖИДАРА

Zакрешти сирена.
Крешти ко луда.
Провирим иза тезге
и погледам у небо:
Видим пада бомба,
гледам где ће пасти.
Бежи од мене, ђаволе.
Бежим и ја. 
Лежим испод трезге,
лежим и чекам.
Прасак је био део пакла.
Удари на крај пијаце, 
усред кафане Зора.
Мени ништа, 
Само - нема ми сина Божидара,
отишао да купи цвеће.

На пијаци окрећем људе.
Идем да тражим сина Божидара.
Муж и жена пали,
једно преко другог.
По њима растурене гајбе парадајза.
Јесте парадајз,
а јесу и гелери.
Мужу вири из чела, 
жени штрчи из груди.
Не знаш где је крв њихова,
где крв парадајза.
Нема ми сина Божидара!

Окрећем људе.
Трудница лепушкаста,
остало њено Јао 
да виси у ваздуху.
Мислио сам да спава.
Поред ње нетакнута корпа јагода. 
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Ја сам тражио сина Божидара, 
нашао сам њено Јао.

Радник градске чистоће,
држао је нечију руку у руци.
Избезумљен викао 
шта ћу са њом?
Нема ми сина Божидара,
Чија је рука?

Чича у кишном мантилу,
лежи крај рањене чесме,
из које шикља пркосна вода.
Прскају по њему пркосни млазеви 
и односе му животне искре. 
Ни ту ми нема сина Божидара.

На крају пијаце кафана Зора,
оно што је од ње остало. 
Свугде крш и лом,
само насред кафане чистина.
На њој лежи конобарица,
погинуло њених двадесет година.
На белој блузи црвени цветић,
у оку се смрзла суза.
Ево ми сина Божидара,
поред ње, као да је жив.
Држи чврсто цвеће у руци, 
хтео је да је запроси.

Миленко Гемаљевић је рођен на Пештерској висоравни, у 
Сјеници, Република Србија. У  родном мјесту је завршио основну 
школу а онда и гимназију. Завршио је Машински факултет у 
Београду. Живи у Бањој Луци, као пензинер. Објавио је четири 
збирке поезије. Своје књижевне радове објављује у часописима 
у Републици Српској и Србији. Члан је Удружења књижевника 
Републике Српске.
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Милорад Мишо ЂУРЂЕВИЋ

НА  СВЕТО  ЈЕ 
МЈЕСТО  СТАЛА

Rаширила птица крила
Радосна јој душа била
Молила се она Богу
Василију на Острогу

Сјенима се поклонила
У Молитви њена крила
Захвалила светом свецу
Што он воли малу дјецу

Крај моштију прошла мала
У тренутку је застала
И Крст Часни пољубила
Око Њега крила свила

У тај трен је сва баш стала
Катарина птица мала
Да је свети Василије
У окриље своје свије

Осм'јех слатки послала је
Док у жељу сва стала је
Своме таји своме Роду
Птица мала у свом Году

На свето је мјесто стала
Свецу рекла Теби Хвала
Да јој срећа здрава прија
Уз светога Василија
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ТИ  ИЗ  ЖЕЉЕ  НИКАД 
НЕЋЕШ  ОТИЋ'  МОЈЕ

O како је мила  твоја ми близина
И кад си од мене  к'о море далека
И тад ме опијаш  као стона вина
Која тјеше боли  док те поглед чека

Кад се сјетим само  њежног ти додира
И усана меких  к'о радосна свила
Помисао на те  мени не да мира
И сада си моја  к'о што си и била

А кад у сну бурном  ти се мени јавиш
На грудима мојим  да ти коса спава
Знам да тамо негдје  нашу пјесму славиш
Која ће нам доћи  кад се роди јава

И кад си далеко  ти си у мом оку
И из душе никад  не излазиш моје
И о теби причам  нашем босиоку
И шаљем ти ласте  да ти пјесму поје

И зато те волим  к'о икону свету
У животу овом  страховито чудном
Стално мислим на те  све си ми на св'јету 
За в'јеке вјекова  жеља мени будном

Милорад Мишо Ђурђевић, рођен 1957. године, живи и опстаје 
у Дервенти, Република Српска. Члан је: Удружења књижевника 
Републике Српске; Српског књижевног клуба ''Вихор'' Дервента, 
Српског књижевног клуба ''Таласи'' Прњавор... Објавио је девет 
збирки пјесама: Молитва (1995), Ода Постојању (1997), Слово 
Писано (1999), Почетно Велико (2001), Љубави (2005), Од извора 
до извора (2006), Реч Љубав Јави (2008), Здравородна (2013), 
Коловјечно (2017); једанаест сликовница: Кока (2014), Цуко, (2014), 
Гица (2014), Жирафа (2016), Рода (2016), Кос (2017), Медо (2017), 
Цврчак (2018), Лав (2018), Лептир, Мачка, Миш (2019), Зеко 
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(2020); кратки роман / новела Стотину разлога зашто не/развести 
брак - Водич кроз тугу (2015); кратки роман / баснословна бајка 
Благостање - наша посла... знам ја нас (2017); роман Замисли да је 
он/она на твом мјесту (2020).
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Василије КАРАН

ЊЕМАЧКИ ЛОГОРАШ

 Kозара је пала на Патрији ноћу трећег на четврти јули. 
Након ове битке, брда јеловачка су била крцата мртвим ратницима. 
Нијемци¬ма, домобранима, усташама и партизанима. Земља је 
била црвена од крви. Птице-лешинари су кружиле изнад ратишта, 
а пси луталице бли су у све већем броју. Јад, над јадима.
 Осамдесет хиљада цивила фашистичка војска је затекла у 
Козари, у колибама од грања. Тих дана планином је владао пакао. 
Нијемци су се нашли у чуду. Зар толики број цивила да живи у 
шумама, а унаоколо, изван планине, распростирала су се пуста села. 
Чим су војске ушле у Козару, истог дана почела су хапшења. Жене 
са дјецом депортоване су у хрватске логоре, док је пут за одрасле 
мушкарце водио право у Њемачку. Хитлеру је била потребна млада 
радна снага из разлога што људи његовог народа махом су били 
под оужјем; рат су во¬дили против цијелог свијета.
 Зоре у Поткозарју биле су црвене. Из оваквог простора 
судбина је у туђину одвела и Теодора Граба, делију из Поткозарја. 
Након четири мјесеца рада у заробљеништву, у фабрици муниције, 
шеф погона, строги официр, господин Ханс Лајбеншпергер га је 
позвао на разговор. Чак га је почастио баварским пивом. Ријеч по 
ријеч, причу је строги официр одмах окренуо према породици свог 
рођеног брата који се налази негдје на југословенском ратишту. 
Предложио је тад овом заробљенику уморном Теодору да напусти 
фабрику и да иде у село како би обаваљао пољопривредне послове 
на имању његовог брата. Овакав разговор био је неочекиван, али 
прихватљив. У Фабрици заробљеници чине камуфлаже, у чауре 
гурају којекакве отпатке, па Нијемци за одмазду, с времена на 
вријеме, одвајају групе заробљеника и одводе их  на стријељања. 
Теодор је тог часа само помислио: „Све је боље него смрт.“
 Након оваквог разгвора, пред Теодором су се отварале нове 
наде. Још једну ноћ провео је у смјештају за њемачке заробљенике, 
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тамо ћутао, није у све ово могао ни да вјерује, али све је боље, све 
у односу на присилни рад под кровом војне фабрике. Сутрадан, 
након радног времена, сјео је у џип са строгим господином у 
војној униформи, кола су клизила у непознатом правцу и тако је 
стигао у једно насеље које се налази на путу од Штутгарта према 
Шварцвалду, тамо гдје извире Дунав. Кад је стигао, имао је шта 
да види. Домаћица је била љубазна, веома предусретљива, као 
да је овај роб зван и дугоочекивани гост. Могао је тек помало да 
користи њемачки језик, а то је била права ствар. Шеф фабрике 
је пока¬зао заробаљенику имање, рекао му да је ова братова 
породица ситуирана, али не и богата. Газдарица је имала око 
тридесет година, живјела је у кући са четвергодишњим сином. У 
часу када се поздрављао на растанку са строгим официром, у души 
је осјетио некакву чудну олакшицу, дошло му је да Нијемца загрли, 
да га пољуби и подвикне као да је у свом Поткозарју. Али, морао је 
да буде озбиљан, крајње љубазан и дисциплинован.
 Европа се тресла као да је сва у грозници. Битке су се 
редале, а за то вријеме и Њемачка је плаћала скупи цех. Савезничке 
авијације су из дана у дан све више и чешће бомбардовале 
ње¬мач¬ке градове. И сва она мјеста која су од виталног значаја за 
њемачку војску. Све је то имао на уму заробљеник Теодор Граб. Али 
није се изјашњавао. Као земљорадник из Поткозарја, њему нису 
била потребна упуства како би се што више предао пословима на 
овом туђем имању. Радио је и дан и ноћ, само да га строги официр 
не врати у фабрику, да га не казни због ма каквог „гријеха“, неког 
његовог пропуста и непажње према породици ратника који се 
налази у Југославији и туче са југословенским партизанима.
 Газдарица Гертруда била је крајње пажљива, али и отворена 
према овом Југословену. Тако се, тек успут, уз рад, стварала интима 
и она се чак и заљубила у странца. У часу када је сазнала да је њен 
муж погинуо у борби са југословенским антифашистима, више и 
није тајила сво¬ју „везу“ са Теодором. И Њемачка ће, након рата, у 
својим насељима имати далеко више же¬на него мушкараца. Биће 
то земаља удовица. 
 Рат је стао, послије неколико година великог лудила, 
цивилизација се постепено опорављала, али тај и такав пут из зла 
према бољем животу био је успорен, трновит и напоран. Теодор 
није могао, нити је хтио да занемари своју породицу у Поткозарју. 
Одмах, у току 1945. године, вратио се у свој родни крај. Слобода 
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је синула, код куће је нашао неокрњену породицу. Жену Милицу и 
два сина. Мирка и Милинка. Био је сретан, али, имајући на уму да 
је са Гетрудом стекао женско дијете, туговао је за кћерком све више 
и више. Ову причу није тајио од породице у свом Поткозарју. Али, 
године су се низале, овакве, па онакве, свакакве само не добре и 
богате, али право и немјерљиво богатство налазило се у слободи. 
Рат је стао, рат је стао, еј људи! Живот тече, тече, цури као уље 
кроз узани лијевак, све долази и одлази, само заборав нема права 
на своју постојаност.
 Када је газдарица Гетруда умрла, њена кћерка је претурала 
мајчина документа и, на велико своје изнанеђење, набасала је на 
једно необично писмо које је стигло из Југославије. На крају писма 
стајао је потпис: Теодор Граб, Поткозарје, Босанска Дубица. Млада 
Теодорова кћерка Хелга је заплакала. Тог трена знала је да ће једног 
дана кренути на пут, то мора, то хоће, јер жели да се сретне са оцем. 
Упутила је оцу Те¬одору писмо, а онда је, након неколико топ¬лих 
размијењених писама, кренула на пут. Оца да упозна, да види 
земљу његову, све оне навике неке друге цивилизације која и није 
толико далеко од њене Њемачке. Била је срећна, а ис¬то¬времено и 
тужна, размишаљала је о мајци, питала се због чега је од ње мајка 
крила адресу њеног оца. На све ово она није добила одговор и, када 
посјети оца, и с њим се исприча, можда ће нешто више од свега 
тога сазнати. Дакле, на пут, на пут!
 На дан када је Теодор од кћерке из Њемачке добио још 
једно писмо, видио је да му она долази у госте. Био је усхићен, 
сав је горио од среће, а његова породица није била против оваквог 
сусрета. Прича о овом догађају преносила се од уста до уста, више 
села је сазнало за необичан сусрет који ће се догодити на падинама 
Козаре. Једно, само једно име се тих дана изговарало у овом дијелу 
Крајине: Теодор Граб, па Теодор Граб.
 Велике припреме за овакав сусрет трајале су свега неколико 
дана. Чак је домаћин и кућу окречио, а онда је на ражњевима 
испекао једно прасе и једно јагње. Жене су припремиле неколико 
врста колача, а и пите су дошле на ред. Пите са сиром и, слатке пите 
са јабукама. Неколико врста сокова. Кад има, не смије да фали.
 У часу када се испред Теодорове куће зауставила лимузина 
тамне боје, на којој је писало ТАХИ, из кола је изашла млада и 
веома лијепа жена. Њој у сусрет ишао је њен отац. Док је корачао 
према кћерки, низ лице су му капале сузе. И она је плакала, а онда 
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су се загрлили. Загрљај је трајао дуго, дуго а онда су се по¬љубили, 
па још једном загрлили, а затим је Хелга изговарала само једну 
реченицу: „Mein lieber Vater, Mein liber Vater!“

Василије Каран, рођен је 1934. године у Међувођу (Поглеђево) код 
Козарске Дубице. У току Другог свјетског рата, на Козари, изгубио 
се од родитеља, па је, без иког свога, преживио ратне дане на 
брдима ове планине и том времену, као сјећање, посветио је више 
својих књижевних остварења.  Педагошку академију – српски језик 
и књижевност – завршио је у Бањој Луци. Као новинар, сарадник 
већег броја листова, објављивао је прилоге из свакодневног живота, 
а то га је постепено уводило у свијет литературе, па је објављивао 
приповијетке, хумористичке прилоге а опробао се и у драмским 
текстовима. Први Каранов роман Црвени трагови, откупљен је 
1980. године на конкурсу новосадског "Дневника" за роман на 
тему из НОП-а. Послије овога написао је и објавио тридесетак 
ратних романа и збирки приповједака. Више Каранових књига чека 
објављивање, међу њима и награђена збирка приповједака Плач 
анђела, затим роман Тамна страна сунца, те приче Врт црвених 
ружа, монодрамске приче Шврака у гаћама.
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Тихомир ЛЕВАЈАЦ

ЗАВИЧАЈ

 U једно јутро, у једно недељно јутро, Љубивоје у свом 
стану, који је, високо, као ластавичије гнездо, у облику кавеза за 
птице, на седамнаестом спрату био, који је на Новом Београду био, 
у једном средовечном солитеру, од гвожђа и бетона, којег су сви 
конзервом звали, из света ноћи израња са осећајем да нема лактове, 
да нема чиме да се ослони, ни на шта, а да га истовремено нешто 
око врата, без руку и шака, у властитој биографији, стеже.
 Да га дави. 
 Док испод танког прекривача у пози ембриона, спутан у 
своје телесно обличје, лежи, чини му се да је утамничен у простор 
који на коцку личи, на коцку у којој свака страна може бити под, 
зид или таваница. У простор који је цивилизација на мало свела. 
 На стиснуту песницу.
 Као да је сам у себе замандаљен, у властиту кожу закључан.
 У две речи, да је у свој живот заробљен.
 У затворену стварност.
 Осећај је био више него мучан, те реши да се, конопаца 
којима је био везан, ослободи.
 Нечујно се из кревета, да не пробуди жену с којом је тескобу 
делио, измигољи, нечујно обуче, нечујно из стана, пазећи да се са 
намештајем не судари, као лопов се поред уграђеног плакара на 
прстима провуче, бешумно врата отвори да не би пробудио децу 
која су у другој соби спавала.
 Не знајући куда је пошао, у ходник изађе и лифт позва. Док 
је лифт чекао, поче ваздух да удише више него што му је потребно. 
Лифт најзад дође, па Љубивоје у његов узан простор уђе. Врата 
се аутоматски затворише. На петом спрату лифт се сам заустави. 
Улази без поздрава млада жена која на грудима, као дете, носи неко 
куче, неку џукелу, и с њим разговара. 
 Најзад у приземље стижу.



243

 Испред зграде га, на плочнику, један цркнути пас, са 
надувеним ногама, упереним према небу, дочека. Био је прилично 
велик, сав подбуо, са накострешеним длакама, па се Љубивоје од 
некакве језе стресе. 
 До својих кола, која су испод неког кривог, рахитичног 
дрвета, богаљастог, не може да одреди каквог, била паркирана, 
поред контејнера који му је то јутро, без поклопца, на шведски сто 
личио, дође. Истог трена примети да му је неко, ту ноћ, антену, са 
крова кола одврнуо и однео.
 Дође му да пљуне, али се уздржа. 
 У кола уђе и на седиште возача седе.
 Кроз шофершајбну у небо погледа.
 Оно је сиву, фабричну боју имало.
 Кад контакт даде, инструменти се унервозише, мотор се 
трже.
 Мењач убаци у прву, а онда гас даде. 
 Већ је на Булевару, а не зна где иде, па му се чини, док 
према сунцу вози, да себе тражи. Не зна зашто је на аутопут изашао, 
те прешавши Газелу десно, на Ибарску магистралу, скрену. Већ 
Петлово брдо пролази, већ му је иза леђа. Већ је успон, где се у две 
траке вози. 
 Он вози бржом остављајући снове за собом.
 Нека га незнана сила носи, док прошлост уназад пролази. 
 У мислима исцртава пут који је прошао, али не и правац 
будућег кретања. Када је Липовачке шуме прошао, тек тад схвати 
да зов крви следи, да у загрљај сећањима иде. Да га срце у завичај 
води, одакле је све кренуло. Где су га сунчеви зраци први пут 
озарили. У родни крај, који га памти. Да иде у вечно полазиште, на 
место где је саздан, где се духовно родио, где је стварност започела, 
где је први пут нарастајућу песму тела осетио.
 У две речи, да иде у посету свом бившем животу.
 Под небо које га је отхранило, на земљу која га је родила, у 
јутра која су кукурикала.
 Вози ризично, с муком нестрпљење пред собом скрива док 
усамљена дрвета, ограде и кровови кућа, и бандере и телеграфске 
жице, испред аута, трче. Још Љиг да прође, и Рудник да пређе, па 
ће се и западноморавска долина указати. И кружни ток у Прељини! 
 Ево га, ево га на домак села свог детињства!
 Само што је Прељину за собом оставио, па Мораву прешао, 
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брзином сећања је дошао до Основне школе у коју је некад ишао. Ту 
је кола зауставио и у пусто двориште, и у игралиште поред школе, 
из свог одраслог живота, зурио. Некада је то двориште вриштало, 
сада ниједног гласа нема. Некада су се они као деца на игралишту 
толико играли да су хтели игру да надиграју, а сада ту никога нема. 
Ни вриске, ни смеха, ни јурњаве, ни бацања по трави.
 Некада су зидови у које гледа од ученика пуцали, а сада 
неми стоје.
 Ништа није личило на успомене из прошлих времена.  
 Дуго је у ауту седео и у босоного, биљно, бајколико 
детињство, у насмејана јутра, више неизбрисива него неизрецива, 
пиљио.
 У доба радости, наде и нерањивости, као последње 
блаженство у животу. 
 Пиљио у доба чуда, када су сваки дан доживљавали нешто 
ново, ретко и узбудљиво. Када су сваки мртав предмет могли да 
оживе. Зурио у колутове прашине које су на путу од школе до куће 
правили, када су купине из врзине, што руке и језик боје, јели, када 
су јаја из гнезда крали, када су лептирове, вилине коњице и свице 
у мережу хватали, један за другим поток прескакали, када су уочи 
Ивањдана преко ватре скакали, па слепићима девојчице плашили, 
из радосних праћки врапце гађали, штаповима главе маслачцима 
кидали, од кукурузовине виолину правили, када су јели јабуке које 
нису дозреле, када су воденице од шаше правили, жабе сецирали, 
када су за једно пролеће своју одећу прерастали, кад су се над 
сантрачом бунара сви одједном нагињали да би свој одраз на води 
видели, када су им џемпери били стативе док су лопте играли, не 
фудбал или ногомет, већ лопте, у утакмицама које се никада нису 
регуларно завршавале, кад нису смели у ватру да пљују, кад нису 
знали да ли су будни или сањају, па неизрециво жудели за оним 
чега нема.
 Пиљио у доба када су сокови певали, када су све знали кад 
ништа нису знали, па на глави ходали, кад су куле под облацима 
градили, до неба велики били, од ветра и птица учили, када су 
крила добијали, па мислили да могу да полете.
 Дуго је из аута одмеравао доба када су имали времена 
на претек, када су били слободни и безбрижни, па ни за страх, 
кукавичлук и љубомору нису знали, кад су мислили да је све што 
очима виде њихово, кад су били уверени да су на овом свету све и 
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свја. 
 Да ће им читав свет под ноге пасти.
 То се, наравно, није догодило.
 Никад.
 Седи, нема храбрости да из аута изађе и у детињство крочи.
 Је ли толики пут прешао да би поново сањао?
 Обузе га нека сува туга, истанчана, тања од длаке, нека туга 
којој ниједан парфем није раван. Нека потиштеност коју је тешко 
било одгонетнути, нека неодређена жалост, те контакт даде.
 Док се поред годишњих доба, која се сама од себе смењују, 
вози, тражи пут који је изгубио.
 Кад га је нашао, до Церова је вођен памћењем дошао, до 
места одакле поглед на Табар, Ћировачу, Јастребац, и Јелицу, који 
су од његових мисли виши били, пуца. Гледа докле може да види, 
мада му сва та брда и планине на лутајуће личе.
 Ни ту није, из аута изашао, него је у природу, у којој се 
живот без превођења учи, кроз шофершајбну зурио. 
 Изненади се кад виде колико је природа раскошна, колико 
се бујним зеленилом разбацује, колико му очни вид милује. Колико 
лепотом у некој ванвременој светлости зрачи. Колико видљива 
лепота невидљиву изображава. 
 Зеленило урања у зеленило, жуто у зелено, зелено у оранж.
 Док посматра дрен који се у међи момачки кочопери, дође 
му да с њим разговара. Док посмтра јасен који се иза међе узнебио, 
багрем који се мало у страну повео, дивљу крушку, једва олисталу, 
која је по свој прилици пролеће преспавала, чини му се да се с 
неким, путем разгледнице, дописује.
 Боже, помисли, како је у граду реч лепота излизана, а како 
је овде тако природна, незаменљива!
 Најзад, у сред села, у сред зелених крошњи, угледа куполу 
цркве коју је Божји дух обликовао. Кубе се изнад кровова кућа, из 
жудње за Богом, пропиње - да би га сваки сељанин могао у свако 
доба, дана, видети. 
 И Господ.
 Десно је поток, сав од врба и топола, који воле, у влази, да 
стоје.
 Лево ливада, светлуцаво цвеће и пупољци. Сунце свуда и 
у свему, нарочито на лишћу које трбушчиће светлије од леђа има, 
пчеле у цвету, лептири у лету, као у дан постања. 
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 Иза леђа жбун шушка, десно забран. Лишће зеленије од 
зеленог. Стабла, хладовина као у храму, непрозирност, опчињеност, 
мађија, чаролија.

Тихомир Левајац 1937. године у Качулицама. После завршене 
Основне школе у Слатини и Гимназије у Чачку, студирао и дипломирао 
на Филозофском факултету у Београду, група Југословенска 
књижевност и  српскохрватски језик. У бањалучкој Медицинској 
школи и Гимназији четрдесет година радио као професор, а сада 
је у незаслуженој пензији. Члан је Удружења књижевника Србије, 
Удружења књижевника Српске.   До сада објавио: За сунчевим 
кругом, У кругу светиљке, Кружно кретање, Јопет суданија, Here 
We Go on Trail,  Сањао сам Канаду,Брод који није лађа, Осмех, Кад 
би живот уназад ишао, у поднаслову Демографске слике и прилике 
села Качулица, Одсјај духа, у поднаслову Професори и ученици 
бањалучке Гимназије у анегдотама, Прича која лута свиетом – у 
преводу на 18 језика, Опроштајно писмо Старог храста, Брод Који 
Није Пловна Лађа, Сањао сам Москву - на српском и руском језику, 
Жаочани – златно село Србије, Машта, таштина и ништа.
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Сава ГУСЛОВ МАРЧЕТА

ХАЛА
 

 Hала.
 Код помена те ријечи, кожа ми се јежила. Договор са 
комисијом за размјену  био је да одем до хале кад за то будем 
психички спремна...
Кад будем спремна?
Како да се спремим за оно што ме чека, што је извјесно? Чини ми 
се да сам и небо и земљу преврнула тражећи Предрага.
Остала је само хала. Мртвачница.
Кад будем спремна?`
У неким тренуцима учини ми се да сам спремна за посљедње 
суочавање, а онда поново задрхтим и клонем.
Најгоре је што сам сама, без подршке, оне људске, када знате да је 
неко поред вас. Родитељи скрхани болом. Сестре сувише далеко.
Једини човјек, моја морална и сва друга подршка, тешко рањен, већ 
годину дана лежи у болници. Одлучила сам да га не оптерећујем 
својим јадима. Када одем у посјету трудим се да мисли да је све под 
контролом, а од јада срце ми се скупило, као да је ледом оковано.
Далеко од хале држала сам своје синове. Иако млади, већ су много 
ружног доживјели. Обадва рањавана, један чак више пута, а други 
још уз то промрзао на планини...
Издржала сам сва ратна зла која су ме задесила, али како издржати 
халу?
Рекли су ми да у једном дијелу има једанаест тијела. Једанаест 
одвојених поред још двије стотине и педесет. Морам проћи поред 
свих, да бих дошла до тих једанаест.
Ја ћу Предрага лако препознати по џемперу, шареном џемперу, 
који сам му ја купила.
Друга сестра му је од своје бунде направила улошке (обојке) за 
чизме.
Каиш за панталоне му је измајсторисао тата од својих упртача. То 
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су три важне ствари по којима ђу препознати свога брата.
Хала. Да ли сам спремна ићи? Морам бити више нема одлагања.
Са мном иду: патолог, предсједник комисије за размјену и 
секретарица Мира.
Стално ме питају како се осјећам, а ја ништа не осјећам, ја сам 
утрнула.
Не знам како да опишем прилазак хали. Нема ријечи у рјечницима 
свијета које би описале моја осјећања тог тренутка.
Замишљала сам, али нисам била свјесна страхоте која ме је чекала 
иза врата.
Прво што ме је дочекало, то је ужасан задах, задах мртвих тијела, 
задах распаднутог меса и труле одјеће. Са њим се мјеша мирис 
крваве земље, покупљене заједно са тијелима.
Боже! Зар постоји овакав ужас?
На запрљаним најлонима лежи тијело до тијела, труло и 
распаднуто. Понегдје се види гола лобања и остаци удова још 
непоредани, изукрштани у језовитим положајима. Гледајући ту 
страхоту изненада сам добила снагу да издржим.
Ја морам проћи кроз најстрашнији шпалир који је икада виђен, ја 
морам издржати.
У једном тренутку ми се учинило да ме зову, да пружају своје 
огољене руке да ме додирну, а сљедећег сам свјесна њихове 
непомичности на земљом упрљаним најлонима.
Понегдје, поред гомиле непријатног задаха, стоји понешто од 
личног прибора: сат, кључеви од стана, чешаљ, прстен.
Поред једног леша стајао је напрстак. Примијетила сам да је 
безоблична маса, највјероватније бившег кројача, прије смрти, 
горјела. Можда је ова гомила, поред мојих ногу, некада креирала 
и шила. 

О, Боже!
Стаза између тијела учинила ми се дуга као вјечност. Ум региструје 
понеку ситницу у овом крупном догађају.
Једна напола трула мајица на исто таквом тијелу. На зеленом пољу, 
преко груди, наранџасти ромбови. Ко је купио ту мајицу? Која ће 
сестра, мајка или супруга, као ја, ући у овај пакао да потражи баш 
ову мајицу?
Тијела до прозора су у низу. Једанаест тијела.
Тихо су ми шапнули иза леђа: „То су они са планине.” Погледала 
сам тијела.
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 На моменат ми се учинило да се живот повлачи из врхова мојих 
прстију. Тај осјећај сам спознала први пут у животу. Омаглица ме 
је обавила, али не за дуго. Глас поред мене рече: „Издржи!”
Стресох се и навукох на руке заштитне рукавице. Погледах прво 
тијело.
Зуби су најважнији приликом идентификације. Златни очњак у 
горњој вилици,
 дуго ћу памтити, јер све што овдје видим, на мене дјелује шокантно. 
Њега ће његови препознати. Поред тијела са златним зубом, лежао 
је голи скелет, без одјеће,
са омотаним завојем око лобање. Из шупљине носне кости вири 
пластична цјевчица. То је очит доказ да је живот завршио у 
непријатељској болници. Морао је бити веома млад јер су му зуби 
били сви на броју и сјајни као бисери.
Два тијела до њега нису имала ништа препознатљиво. Иза њих у 
низу стајале су само ноге.
Тихо сам рекла патологу да могу да препознам ноге свога брата. 
Ткиво је већ било напола сасушено. Замолила сам да их стави на 
равну површину.
Не, то нису биле његове ноге. Он је због рахитиса који је одболовао 
у дјетињству имао мало искривљене кости.
Корачам даље иако ми у глави бубња стотине бубњева. Осјећам да 
је први шок мало попустио.
Издржаћу.
Додирнем руком,  у рукавици, једно шаторско крило. Мало га 
откријем, потискујући страх и зебњу.
Боже, ужаса!
Разваљен грудни кош у одмаклој фази распадања из којег јурну 
један преплашен миш. Цијела утроба ми крену ка грлу.
Удаљих се мало од скелета, а остали ми притрчаше. Посљедњим 
атомом снаге борила сам се против мучнине.
Издржала сам до краја.
Сва тијела смо прегледали. Ниједно није било Предрагово. Знам да 
се моја агонија наставља, да ћу још ко зна колико пута долазити у 
халу, али овога пута одахнух.
Послије те прве посјете хали, привременој масовној мртвачници, 
петнаест дана нисам могла да једем. Преживјела сам присиљавајући 
се да пијем течност.
Ексумирана су нека тијела која су се водила под НН.
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Бројеви, седамнаест и тридесет четири, по опису би могли 
одговарати Предрагу.
Треба поново преживјети Деумића халу.
Од почетка трагања родитељима причам о томе када све обавим. 
Ублажујући причу, колико могу, желим да их заштитим од траума 
кроз које сама пролазим. Они то сигурно не би издржали.
Људи из комисије за размјену више нису само познаници, постали 
смо пријатељи.
Примјећујем да су веома обазриви када ми дају нове податке. 
Штите ме не знајући 
да је то понекад медикамент са супротним дејством. Позивајући 
ме на прву идентификацију разбили су и оно мало наде да се људи 
из Међународног црвеног крста варају у погледу братове судбине. 
Све до тада сам вјеровала да мора постојати неки затвор, који не 
знам, затвор у којем је затворен невин човјек.
Био је мој Предраг племенит.
Једном приликом када се конвој хрватских избјеглица кретао преко 
планине, он их је жедне напојио. Причао нам је да му је било тешко 
гледати уплашену дјецу, уплакане жене и старце, у чијим се очима 
огледало безнађе.
Мој племенити брат је данима помагао напуштеној старици, која је 
припадала народу против којег је ратовао.
Са својим пријатељима дијелио је све што је имао. Због свега тога 
сам очекивала да ће, захваљујући својој доброти, преживјети.
Морам прекинути размишљање, хала је стварност.
Овог пута дочекује ме још већи број тијела у дугачком низу. 
Напољу жега, унутра отужни мирис смрти и распадања.
Поново улазак у пакао.
Учинило ми се за тренутак да се налазим сама у подземном свијету, 
да ће та изобличена, распаднута тијела поустајати и кренути према 
мени. Поново сам осјетила мучнину у грлу, која стеже и дави, дави, 
дави.
Долазак је био узалудан.
Тако су прошле четири године. Смјењивали су се, хала, Комисија 
за размјену, Међународни црвени крст.
Стигао је тмурни септембар двијехиљадите године. Тог јутра 
поново ме је позвала секретарица Комисије за размјену.
Сазнала сам да је дјечак, чобанин на планини, поред Врањевачког 
потока пронашао тијело „четника”, како је рекао. По опису, на 
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тијелу је шарени џемпер. Могао би бити мој брат, али локација 
не одговара, јер у вријеме офанзиве Предраг се налазио девет 
километара даље.
Када сам чула саопштење, учинило ми се да сам се претворила у 
стиснуту песницу која се од количине бола распада. Истовремено 
сам схватила: ОН ЈЕ.
Како преживјети викенд?
Како припремити родитеље за оно што долази? Знали су да дан и 
ноћ трагам, али нису знали да ми је веома тешко да о томе причам.
Осјећала сам се ужасно када је моја мајка, испраћајући ме на 
још једну идентификацију, замолила Бога да нађено тијело буде 
Предрагово, да се заврши наша агонија. Признала ми је једном 
да би јој било лакше да има гроб, да зна гдје да однесе цвијеће и 
исплаче се над својим мртвим дјететом.
Договорили смо се да ћу ја поново у халу када довезу тијело.
Хала, некада планиране никада неотворене фабрике коже. Поред 
врата гледам три бијеле вреће, свезане при врху. Лијева врећа се 
ни по чему није разликовала од осталих, али ја сам знала, заправо 
предосјећала сам, да је судбина мога Предрага чврсто завезана у 
тој врећи.
Не знам како, али нешто је у мени, као ехо, одзвањало: „Лијева 
врећа, лијева врећа!”
Када ју је патолог развезао, прво што сам угледала биле су познате 
шаре џемпера.
Мада распаднут од влаге, боје су му тек незнатно изблиједиле.
Нисам могла да повјерујем да вјетар, киша и сунце, који су се 
смјењивали пет година, нису сасвим уништили његове веселе боје. 
Кроз раширене петље још су провиривале влати траве и понека 
љескова младица. Из необликоване гомиле вириле су, сасвим 
бијеле, као опране, кости.
Боже, хвала ти, доживјела сам да их нађем. Ја немам ријечи да 
опишем тај тренутак. У мени су се судариле жеља да их нађем и 
неописива туга што више није био жив.
Бол је велика, очи гледају кроз маглу суза, али виде нешто најдраже 
што сестра може да види.
Мој брат по ујаку, тихо ме је  питао да ли желим изаћи.
Не, ја ћу да гледам како патолог реда на радном столу кости које 
сам толико пута носила у свом наручју.
Ја их се не плашим, ја сам их тражила и обожавам их. Оне ће ми 
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на свој начин испричати кроз шта су прошле. Као фасцинирана 
гледала сам како кост по кост редају на столу и обликују скелет. 
Чујем, као из даљине, ријечи патолага:
„Био је рањен, искрварио је, није мучен, вјероватно се сакрио у 
шипражје да га непријатељи не нађу.”
Када је мој Предраг нестао, снијег је на Влашићу био висок четири 
метра. Ако за његову смрт постоји утјеха, онда је то што је умро 
лако, рањен и преморен сигурно је заспао у снијегу и више се није 
пробудио.
Моје трагање је коначно завршено. Тијело лежи у спокоју на 
гробљу гдје често одлазим. Понекад пожелим над гробом да 
прочитам дневник који сам писала у току трагања. Чини ми се да 
би мој брацо сазнао да ни једног тренутка није био сам и колико је 
моја душа разорена колективном мртвачницом, ХАЛОМ!
У тој жељи нижу се нови тужни дани.

(Свједочанство -  брату Предрагу Гути Гуслову)

Сава Гуслов Марчета је рођена 1952. године у Доњем Раткову, 
на Змијању. Сава пише прозу и поезију за дјецу и одрасле. До сада 
је објавила: Печат суза, До угарка сажежена, Јањдурина љубав, 
Гдје станују несташлуци, Једна пјесма два дуката, Клупко златне 
паучине, Монографија Врањеш, романе, Шест дуката за Иконију и 
Хаљина од мајчиних суза,  Дрхтаји испод пепела, изабрана поезија,  
Опленачка романса, Јабука из мога краја, Радња стање и збивање 
и У предворју душе. Роман Шест дуката за Иконију Сава Гуслов 
Марчета је звучно снимила (лично читала 11:55 часова) за слијепа 
и слабовида лица Републике Српске. Сава живи и пише у Бањој 
Луци.
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Александра МАРИЛОВИЋ

ЗАЖМУРИ И ПОСТАНИ ДРВО

Uстани по мојој кожи
Ти ходаш по крошњама
Млијечан у измаглици
Устани према кожи мојој
И окоштај у дрво
Са широком, широком крошњом
И небом – кровом нашим
И земљом – кућама нашим
Са свим тим градовима
И посвуда људима.
Устани по мојој кожи
И тренутку овоме
Повјеруј чаролији,
Нашој тишини па
Буди мој одмор и хлад
Да бих те његовала...

НЕПОСЛАТО ПИСМО БУДУЋЕМ СУПРУГУ

Својим замамним несавршенством
Ти не дозвољаваш да будеш
Заборављен.
Улица је хитра у
Тишини својој
А ја чекам и знам:
Ту негдје
У хиљаде градова
Међу милионима 
Не заборављаш живјети...
Одсањани двојниче,



254

Мужу мој,
Јутро ме учи тишини. 
Земља оданој љубави.
Док не банеш једног дана
У мој живот.

Александра Мариловић рођена је 1986. године у Дервенти. 
Дипломирала је на Филолошком факултету у Бањалуци на Одсјеку 
за српски језик и књижевност. Запослена је као библиотекар у ЈУ 
ОШ „Никола Тесла“ у Дервенти.  Објављене су јој књиге поезије: 
Здравице утопљеник (2011), Мираз у звијездама (2012), Црвене 
ципеле на киши (2018), роман Комплекс госпође Бовари (2017) и  
Искушеник твога врата (аудио-књига у сарадњи са глумцем НПРС 
Златаном Видовићем). Заступљена је у бројним часописима, 
зборницима, као и антологијама савремене књижевности.
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Ранко ПАВЛОВИЋ

ДОТРАЈАВАЊЕ

Uшиваш дане, све један на други,
концем који су мољци већ начели.
Живот дрхтури у клавирској фуги
и пада као плодови презрели.

У  сваком плоду твога бића дио,
покаткад скерцо, покаткада ода.
Да ли се збило или си уснио:
твој двојник, ено, по плавети хода.

У руци игла често подрхтава,
конац све тањи, истеже се, пуца.
На крпеж пада заморена глава.

Сновима жеље све више су склоне,
притуљен пламен у њима свјетлуца
и у крпежу јача крхке споне.  

СЛИКЕ, КУЋЕ, РИЈЕЧИ

Iмали смо малу кућу
и увијек је била пуна.

Направили смо велику кућу
и одавно је празна.

Сад само понекад
давно изговорене ријечи
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пролистају на суварцима
у запуштеном воћњаку.   

ЧЕМУ РИЈЕЧИ?

]утимо. Сат, два, три...
Све што смо једно другим
имали рећи, рекли смо.

Ћутимо. И тако разговарамо.
Јер, ја знам шта она мисли,
она зна шта ја мислим.

Чему ријечи, те црне ругалице?
Оне каткад лијече, каткад заболе.
Ћутање је увијек љековито.  
                                  

БРОД БЕЗ ПУТНИКА И МОРНАРА

Pристаје брод и силазе путници.

Оне са једне давне пловидбе нема.
Нема ни мене. Ни брода нема.

Само пучина. Сива, бескрајна.
Без таласа, галебова и делфина,
без пјене из које би искрсла сирена,
она у коју си давно своје тијело излила.

Напуштам мол. Остаје пуст,
чак ни шугавог псетанцета на њему,
ни папирића којим би се вјетар поиграо.

Гледам: и пучина се повлачи,
у ону капљицу из које је настала.
Израњају крхотине бродовља и амфора,
усијецају се у крхотине мојих мисли.
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Осврћем се: сâм сам. Сâм као брод 
када га наусте путници и морнари.  

ФЕБРУАР У ПЛАМЕНУ

На дан када је отишао
Бранко Миљковић

Гори фебруар, 
гори камен над гробом,
сагоријева свјетлост
и пепели се у таму.

Само твоја Ријеч, Пјесниче,
фебруарским пламеном
освјетљава мрак вијека
за који си мислио
да ће сагорјети у свјетлости.

Ранко Павловић, рођен је 1943. у  Шњеготини Горњој, код 
Теслића. Живи и ствара у Бањој Луци. Свестран је књижевни 
стваралац. Пише пјесме, приповијетке, романе, драмске текстове, 
есеје и књижвну критику за одрасле, затим пјесме, приче, романе 
и драмске текстове за дјецу. Бави се књижевном критиком и 
есејистиком. До сада је објавио више десетина збирки пјесама, 
приповиједака и есеја, затим седам романа, трдесетак радио-
драма за одрасле и радио-игара за дјецу и десетак текстова за 
позориште. Завод за уџбенике у Источном Сарајеву објавио је 
његова Изабрана дјела. Заступљен у читанкама, лектири и многим 
антологијама. Његове пјесме и приповијетке превођене су на 
италијански, пољски, мађарски, енглески, румунски, бугарски, 
њемачки, холандски, шведски, руски и друге језике.
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Драгојла ПОПОВИЋ

ГАБОР

Iшло се прије на прела и перушања. Туј се беге¬ни¬ше цура ил 
момак. Вавјек бираш оног љевшег, а по прички чујеш је лʼ паметан. 
Има, брате, и габора па не меш у њега гледатʼ. Од такие момака сом 
само окретала главу. Увјек сам мислила, ако е тако ружан, ружна 
му и душа. А море битʼ да сам се и варала. Можда не мора тако 
битʼ вавјек. Има и изнимака. Ал, брате, свак воли што је љевше. 
Саме очи лете тамо ђе љевше. То тʼ је јаче од чоека. 

ГАМИЖЕ

Gамиже ли, гамиже! Џабе пратʼ, џабе тријебʼ. Џабе на сунце 
износʼт. То ʼе било за вријеме оног рата кад смо се сви заушљивл. 
Долазл нашој кућ спават партизани, па онда четници. И черкез, 
бога м. Кад долазе черкез, ми смо се женскиње морале критʼ. Воле, 
кажу, жене, отмају од људи. 
Пуни они њиови сиви војнички шињели ушију. Кад ују¬тру оду, 
гамижу уш, видиш очма. Претресај цијелу кућу кад они оду. Све 
пари у парјенци. Поспај прашком за уш док је било. Онда се појави 
пљегави тифус. Све од ушију. Мре народ логом. Ни доктур тʼ ништʼ 
не мере, недо ти бог само да га добијеш, па ето. Опане коса, упола 
полудиш од велке ватре што добијеш. Зато ја увијек понављам ко 
Швабо трајлала: „Дабогда рата никад и ниђе не било. Ником добра 
донјо није.”

ГЛОБА

Pрије су биле глобе по селу. Оглоби те ако нис поправјо своју 
дионцу пута, ако ниси платјо порез, ако с ућеко дрво у својој шум 
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а нису булетана. 
На јадног сељака вавјек неки намет. Те дај ово, те дај оно. Дође поп 
бацат водцу, мораш му датʼ. Дође по¬ре¬зник тражтʼ порез. Дође 
шикуција мораш му датʼ да бар поје нешто. Иде поштар, на'ран га. 
Само дај па дај. Некад не мереш одџеваптʼ. Удари те потреба, 
поготово у прољеће кад је ћетва, па динара ни¬откуда. 

ГЛОТ

Oд црног глота сам правла кецеље и вертуне кад су ми умрла 
дјеца. И ево та црнина ме прати стално. Ево е и сад носим за својом 
дјецом. Не ћеде бог мене вако ста¬ру, већ узе њи младе. Некад неће 
ни он како треба, па макар се ја о да њега и огријешла.
Глот се фино пере. Лако се пегља. А задржи онај свој фини ћај 
све док се не подере. Нема више куптʼ тог глота. Послије изашла 
тревира, па памучно платно. А сад ове ствари што имају у себʼ 
гуме, кажу ликра. Ништ то није здраво. Долазе, кажу, из далека, из 
неке Турске. 

Драгојла Поповић, рођена 1946. у Малом Блашку, Општина 
Лакташи. Завршила је Учитељску школу у Бањалуци, службовала 
у Слатини и Бакинцима (Лакташи), Грабовици (Котор Варош) и 
Бошковићима (Лакташи). Објавила 18 књига. Члан је Удружење 
хаику поезије Европе, Удружење књижевника Републике Српске, 
Удружење писаца Србије – Центар за Републику Српску у 
Прњавору, СКК „Таласи“ из Прњавора, КК „Скор“ Нови Сад. 
Вишеструко награђивана за друштвено-политички и књижеви рад. 
Имала десет самосталних и шест заједничких изложби слика у 
Републици Српској и СР Њемачкој. 
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Ранко ПРЕРАДОВИЋ

СМAК СВEТA

Nе знам посигурно, али слутим
Да је смак света завршен ласно,
Шта ли се добило лудо постигнутим
И да ли је за све сада већ касно?

Нити је шта било нити је могло бити
Песмо, у теби остасмо само ја и ти.

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА

U џепу летње кошуље 
На левој страни
Војна књижица
Потврда о распореду
И лична карта

Распоређен рођењем
У ставу вољно
Или у оставу

Одрастао за пола века
И још коју годину виши
А да ништа схватио нисам

Имам шта показати
У сопствену одбрану
Као да се требам 
Од ичега бранити
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Ратник сам јер другачији 
Нити хоћу нити могу бити

ДЕДА ПРЕПОЗНАЈЕ ШТА ЈЕ
Унуку Аљоши, другу 

Sвршено је са смрћу са животом
Ништа више није као што је хтело
Смрт је далеко јој било па се убило
Животе срамоте ли о колике ево

Можда се негда лепо живело као
Живот је мртва трка са смрћу потом
Ништа овде није толико полудело
Смрти одсудни час и дан лако пао

Све чега је било платих животом
А што нема смрћу плаћам потом
  
Деда препознаје шта је заблуда
Живот је и смрт билиони чуда

ПЕПЕЛИШТА

Iма име пространства неба
Светлост коју исејава из круга
Птица ми окрутно срце вреба
Можда би га посвојила за друга

У њеном сам лету метак који гори
одредница земљом  не значи ништа
осим што убедљиво о томе говори
да смо препознатљив део пепелишта
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ПОНОВО У ТРЕБИЊУ
Пуцањ из очију Срђе Алексића

Tелефонира ми Зоран Куртовић,
дошао кући очевом огњишту
Нешто га тјера из Београда, 
можда Вашингтона,
јављам се телефонски Цицу Арнаутовићу,
вратио се брат мој Мустафа
из далеке Данске.

Сједимо у башти хотела
са Срђаном Алексићем, покој му души,
осјећам пуцањ из очију
које су виделе смрт не спознавши живот
У Требињу.

Придружује се покојни Дучић
у сузама:
Ријека Врбас крвари о, добра Крајино,
вратимо се постању.

Не умем нит могу,
осећам пуцањ из очију Срђе Алексића!

Чије ли ће срце погодити
или, боље се запитати:
коме ли ће главу промашити?!

ГЛОБАЛНО ТАКО

Bоже ме опрости цркла мати
Земља се сметнула са своје осе
Ко ли ће у будућности прочитати
Песме које у себи истину носе

Читачи су птице вуци и јауци
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Мртво се поподне промеће у вече
Одакле допиру радосни звуци
Песме која би као ноћ да тече

Маглина носи мртве псе у себи
Свет се цери на појаву њину
Може ли ико опстати у теби
Већ одавно прерасла у тмину

Песмо наводно неубедљива јако
Глобално тако 
Или никако

ОБОЛЕЛЕ  РЕЧИ

Kо уопштe разуме
како и чиме да лечи
ове сањаре безуме
оболеле  речи

употребом дугом
поставши робом
и звеком њином
гласном празнином

болесници од те болести
одавно су као у несвести

Ранко Прерадовић рођен је 1944. године у Вршанима код 
Прњавора. Школовао се у Црквени, Прњавору, Бањалуци и 
Сарајеву. Почео писати као освовац, а 1963. године објавио прву 
књигу пјесама Свитања. За ово вријеме објавио тридесетак 
књига,   од којих је 19 збирки поезије (пет избора на енглеском, 
кинеском, есперанту, чешком и италијанском језику). Добитник 
више значајних награда и друштвених признања. Живи и ради у 
Бањалуци гдје уређује сопствену ревију Сутра.
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Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ

МРТВА ФАМИЛИЈА 

Uлазим на Шушњар
сваки пут
као сунчева зрака
У коров зарасла
масовна рака
зове ме себи
очима трава
И сваки пут
додирне ме
нечија рука
нечија глава
А овдје их има
има на хиљаде
Пазим
гдје ћу стати...

Улазим на наше гробље
као сунчева зрака
да мртве огријем
са висине
Ја сам им
годишње једном
свјеж ваздух
с Грмеч планине
и чисто врело
ријеке Сане 

а сваки пут

Мртви не дишу
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не пију
Од кад су гнусно 
уморени
на кућном прагу
                      
једино су гладни
доброте људске
као хране 
                                    
а Шушњар их има
има на хиљаде...

Улазим њежно
њежно полако
као сунчева зрака 
и до живих узносим

златни молекул предака

И  сваки пут
свједок ми свети Илија
 (маскама даљина заклоњен)
и  мртва фамилија.
                                    
(Сански Мост, 2010) 

ТОПОЛА ИЗДАХА 
(Спомен топола)

Tопола смртних издаха
Дјевојчица и Дјечака

Висином шупљег грања
Из нашег меса израња

Јасеновац, са свих страна
Вришти кроз ваздух, мама
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Кад би нам казати знала
Да ли је морија стала 

Сирото дрво срама
Усправи се међу нама

Крварећи из свога лелека
Дуже од пола вијека 

И умјесто црног барјака
Опомиње на зло из мрака

НИСАМ СТИГЛА 
  

Iспод бањалучких дрвореда
Цвркутом до неба опасана
Сва у љубави и цвјетању
Нисам, нисам стигла
Да заволим Сарајево.
У Сарајеву, душо,
И ми смо имали
Свој дом. 

Цијела се земља вољела
Из главног града Београда
Као што се слушала Миљацка
И додиривала Принципова стопа
Испод будућих олимпијских планина.

Ни као млада Сарајка
Из еснафског Дома писаца,
Нажалост, нисам стигла
Да заволим Сарајево.

У ноћној доколици понекад
На чланским картама
Уз перфориране бројке
Прочитам наша имена
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Несрећна 
Као хиљадити бескућник
Узимам папирне кључеве
И кроз кључаоницу суза
Отварам
Наш лијепи
Сарајевски дом.

Видим те за првим радним столом
Са два кажипрста испружена
Над малом оранж писаћом машином
Која од нас некад
Или баш због нас сада
Мирише на заљубљене младе
Пјесме и пјеснике.

Замишљен си погурен сам
Одвећ стар
За извјештај у било које новине
Нестали су на распуклом небу
Уредници наше младости.

Не миришу цигарете
Локум кафа
Ни Сидранова лозовача
У нашем дому
Бившем
По свему сада титра
Неки чудни осјећај
Колико је добро, душо,
Што нисам  никад стигла
Да заволим Сарајево.

Стевка Козић Прерадовић рођена је  у Горњим Карајзовцима 
1945. године. Објављује од средњошколских дана, а до данас је 
публиковала више од 30 књига поезије и прозе за дјецу и одрасле. 
Пише и књижевну критику, те радио-драме. Селективно је превођена 
на 17 језика. Уз два на српском, пет избора на италијанском, 
чешком, есперанту, фрнанцуском и кинеском. Заступљена је у 45  
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антологија поезије и прозе за дјецу и одрасле у земљи, регији и 
иностранству (од 1971. до 2019. године), те  у школској лектири и 
уневерзитетским уџбеницима у РС. Награђивана за роман, драму, 
приповијетку, књиге. Носилац је више повеља и признања.
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Радмило РАДОВАНОВИЋ

РАДОСТ

U овом суморном зимском дану рађа се свјетлост
Мир Божији Христос се роди јавља се јутрос
Нека радост присутна а нежељени живот пролази
Иза овог дана остали су други дани мјесеци година
Из тих тренутака стварао се нови свијет
Са усамљеним поносом неко се рађао неко умирао
Неко је летио неко се одрекао свега неко падао
Мирис лијеп мирис мучан и наопак
Дрхтаји у рукама тражили су спас на вјетру
Звијезде плове звијезде се враћају звијезде падају
У спутаном ваздуху разлистава се усамљеност
Осјећај људскости јавља се у овом дану
Прави у људима такве снове слама срце
Иако дубоко раслојени излазе из замршене плиме
Данас пада снијег а птице се скупљају
Напољу богови се јављају да постоје
Јутарње вино обнавља грло грије жари
Тај осјећај је из неког другог сна
Осјећај живота што тек треба да живи
Данас не желим да заборавим ко сам
Шта се то јавља сад што је у мени
Распростирем сламу бацам бомбоне чујем пијукање
Три звука чујем у једном свјетлост сија
У нечијим главама одјекује пјесма
У два моја унука Филипа и Стефана јавља се радост
У њима мисли облака у њима нове звијезде
Дан на прозору шапуће останите будите вјерни
Себи својима свом путу што долази
Крените својим чамцем неким обалама лијепим
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ТУЖНА ПЈЕСМА

Узалуд сад пишеш о оцу мајци завичају Херцеговини
Тужна су твоја јадања јадиковке сјећања
Године су прошле прошлост мало памтиш
Твој сан синоћ биле су трешње зреле
Повратак на праг своје куће препуне смирења
Да ту изговориш ријеч у соби драгој
У тишини што звони бојом твога гласа
Ту си некад тражио љепоту летио за њом
Ту си окусио радост живота на камену што стоји
Ту си видио своје мале сирене вољене одбачене
Ту се десио један велики тренутак смијех и буђење
Одатле си донио овдје тужну пјесму у оку
Сјећаш се кад си родитељима рекао лаку ноћ
Сад из те таме једно те проклетство чека
Црква на Хуму је затворена поноћних звона нема
Ту више никога да неко некога закопа
Трује нас далеке вечерња ватра југа и туга
Постајеш сам власник таме у погледу свом
Стављаш неке горде ријечи као стихове своје
Твоја патња самог бога љути
Ти си закључао сва врата бившег дома
Ходницима празним нек стоглаве гује шиште
Сад си се сјетио онога чега се ниси никад сјећао
То је та звијезда која те одатле давно повела
То си ти некад сад жив и здрав

СТОТИНУ ГОДИНА ЖИВОТА

Стојиш заборављен иза закључаних врата
Скрхан у болу и рукама снова
Зао осмијех скриваш као нека уста тврда
Твој живот виши је од бола мањи од смрти
Нечија рука коју си тражио ишчезла
Драги лик отишао никад се неће вратити
Спустио си се у своју рупу свој понор
Сад имаш пуно времена за себе
Рачунај стотину година те чека
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Покушаваш да створиш акт љубави у пјесми бола
Поетски загрљај је много љепши него љубавни
Сад стојиш и размишљаш о лијепој Јелени из Троје
Њезиним именом назвао си улицу коју гледаш
Све те мање она и улица очаравају
Ти сам крчиш свој пут у неповрат
Не знаш кад ћеш стићи до свог одредишта
Не знаш кад ћеш нестати са земље
Изневјерио си ријечи и своје блиједо лице
Уморан јадан у сутону буљиш попут слијепца
Знаци твојих година болове повезују
Вјетар иза затворених врата хвата биљешке твоје
Ти се повлачиш остајеш ту сам самцат
Сад си коначно схватио шта је стотину година живота
Проналазиш се у оном Шекспировом бити или не бити

Радмило В. Радовановић рођен је 1957. године у Дивину код 
Билеће. Школовао се у Требињу и Мостару. За свој књижевни 
рад добио је више значајних награда и признања. Заступљен је у 
многобројним зборницима, часописима и антологијама. Члан је 
Удружења књижевника Српске и Удружења књижевника Србије. 
Превођен на више страних језика. Живи у Мркоњић Граду. Објавио 
је двадесет и четири пјесничке књиге.
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Петар СТОЈАКОВИЋ

ПОНОВО НА ЗМИЈАЊУ  -  ЧУЈЕШ ЛИ МЕ РОДЕ !!!
- Одломак -

 

Iако је март тек почео, осјећа се долазак прољећа. Дан је дужи 
и вријеме је отоплило. По оближњим гајевима већ се могу видјети 
излетници који налазе прве висибабе и јагорчевине. Многи иду и  на 
Мањачу и још даље горе до Стричића, Раткова и Ситнице. Обично 
се иде у мањим групама и породично, али има и оних усамљеника 
који желе да у миру и сами са собом доживе то буђење природе, 
тог вјечног циклуса смјене годишњих доба. Моћ и снага природе  
се најбоље види  при завршетку зиме и на почетку прољећа. У 
Стричићима, родном мјесту Петра Кочића, има све више излетника 
који ту све чешће долазе да обиђу и упознају родно мјесто великог 
писца. Међу тим често усамљеним излетницима посебно је падао у 
очи један млађи човјек (говори се за њега да је то бањалучки пјесник 
Д., студент постдипломских студија српског језика и књижевности 
који је за своју магистарску тезу одабрао да уради студију о 
животу и раду Петра Кочића). Зато је и одлучио да се поближе 
и боље упозна не смо са родним мјестом Кочића – Стричићима 
већ и свим оним мјестима која спадају у Старо Змијање, тј. оно  
Змијање из Кочићева времена и прије, које је било знатно веће од 
овог данашњег. То старо Змијање (из времена Кочића и прије) је 
био простор у троуглу  између Кључа, Јајца и Бањалуке. Након 
вишегодишње припреме и теоријског рада (читање и садржинска 
анализа објављене литературе о књижевном  дјелу, животу и  раду 
Петра Кочића – објављених многобројних зборника са одржаних 
научних скупова и објављених појединачних  научних и стручних 
монографија)  пјесник и студент Д. желио је да обави  и теренско 
истраживање. У томе му је посебно помогла једна карта Старог 
Змијања из књигe професора Ђoрђa Mикићa Нaхиja Змиjaњe. 
Нaкoн вишeгодишњeг читања и припрeмe пјесник Д. није мoгao 
зaпoчeти писањe своје студије дoк и сaм нe oбиђе и види штo вeћи 
брoj мjeстa нa Змиjaњу кoja сe спoмињу  у књижeвнoм дjeлу Пeтрa 
Кoчићa. Иaкo је Д. и сaм рoђeн  у мjeсту  кoje je припaдaло oнoмe штo 
je Кoчић смaтрao Змиjaњeм, у мнoгим мjeстимa  кoja сe спoмињу у 
Кoчићeвим приповјеткама, он никaд није биo. Зато је себи ставио 
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у задатак да их обиђе што већи број како би што боље и изблиза  
осјетио атмосферу и дух Кочићева времена. Упрaвo у тoмe му је 
пoмoгла нaвeдeна кaрта у смислу бoљe oриjeнтaциje при oбилaску 
тих мjeстa. Нa примjeр, интeрeсoвaлa су га мjeстa кoja спoмињe 
стaри Mилић, сaпутник Кoчићeв у припoвjeци Змиjaњe, кojи писцa 
упoзнaje сa прoшлoшћу Змиjaњa кoja je испуњeнa свим oним штo 
живи у нaрoдним jунaчким пjeсмaмa, слaвним бojeвимa, хeрojским 
умирaњмa нaрoдних jунaкa, хajдучким и ускoчким пoдвизимa.1  
Mнoгa мjeстa нa Змиjaњу нoсe  пoзнaтa имeнa: Ситницa, Стрaжицe, 
Ajдучкe вoдe, Чaђaвицa, Кaдинa вoдa, Скoкoви Дeли-Рaдивo-
ja, Maркaoнoв тoчaк, Рaткoвo, Сoкoлoвo, Пaвићи, Хaзић, Вилуси 
Дундeриштe, Пoнoр, Гoмиoницa, Meлинa, Дoбрo пoљe, Шљивнo, 
Бистрицa, Кoзaрeвo сeлиштe, Вучaj итд.  Дакле,  пјесник Д. је стaвиo 
сeби у зaдaтaк да oбиђе и види штo вишe тих наведених мjeстa 
кaкo би што бoљe мoгao oсjeтити aтмoсфeру прирoде гдje je Кoчић 
живиo и дoбиjao нaдaхнућe (инспирaциjу или ствaрaлaчку искру) 
зa стварање свог књижeвнoг дjeла. Мjeстa кoja Кoчић спoмињe у 
свojим  припoвjeткaмa и дaнaс пoстoje, кao штo су ствaрнo пoстo-
jaли и jунaци њeгoвих припoвjeдaкa кojи су живjeли приje jeднoг 
виjeкa. Кoгa тo нe би интeрсoвaлao дa види гдje je рoђeн и гдje je 
прoвeo свoje рaнo дjeтињствo Пeтaр Кoчић и гдje су рoђeни и жив-
jeли jунaци њeгoвих  прoпoвjeдaкa Tубa, Mргудa, Mиjo, Вук, Луjo, 
Дaвид  или Mрaчajски прoтo, мoждa и нajуспјешније књижeвнo 
oствaрeњe у циjeлoj нaшoj књижeвнoсти? Зaтo је пјесник и студент 
књижености Д. у пoчeтку и мислиo дa oн (Мрачајски прото) мoждa 
ниje ни пoстajao вeћ дa гa je Кoчић ствaрao  синтeзoм  oсoбинa 
вишe ствaрних ликoвa кao штo тo писци чeстo и чинe. Уoстaлoм, у 
припoвиjeци сe и нe спoмињe нигдje њeгoвo имe и прeзимe.
Дa би oвo мoждa и мoглo бити тaчнo  гoвoри и чињeницa дa je 
Кoчић кoнципирao Mрaчajскoг прoту нa психoлoшким сaзaњимa 
кoja му je мoглa пружити Фрojдoвa тeoриjскa психoaнaлизa.2  
Психoaнaлизa je узрoкe мнoгих чoвjeкoвих рeaкциja смjeштaлa у 
унутрaшњoст биoлoшкoг бићa гдje влaдajу мрaчнe нaгoнскe силe и 
пaкao чулa и пoдсвjeсти. Свe тo може дa узрoкуje пaрaнojу, а често 
и пoмућeнoст умa и другe пaтoлoшкe фoрмe пoнaшaњa. И зaистa, 
Фрojд и њeгoва психoaнaлизa су се упрaвo и пojaвили пoчeткoм 

1 Видјети: Ристановић, Ц,.: Епик и лирик  Петар Кочић, Учитељски факултет, 
Бијељина, -Графосрем, Шид 1995.
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двaдeсeтoг виjeкa у Бeчу гдje je Кoчић у тo вриjeмe студирao 
и писao свoja нajзнaчajниja књижeвнa дjeлa С планине и испод 
планине, Јазавац пред судом итд. Mи нe знaмo дa ли je Кoчић зaистa 
биo упoзнaт сa тeoриjскoм психoaнaлизoм jeр oн тo никaд ниje 
спoмињao, нити писао или гoвoриo o тoмe. Ништa ниje нeoбичнo 

2 Психoaнaлизa je jeдaн oд нajутицajниjих прaвaцa у психoлoгиjи. Прaвaц 
je пoстao тoликo пoпулaрaн и ширoкo прихвaћeн дa су мнoги изjeднaчaвaли 
психoaнaлизу сa психoлoгиjoм. Oснивaч психoaнaлизe je бeчки љeкaр Сигмунд 
Фрojд (S. Freud, 1856 - 1939). Прoучaвao je рaзличитe врстe смeтњи у психичкoм 
живoту и пoнaшaњу, пoсeбнo нeурoтичнo пoнaшaњe, кao штo су, нa примjeр, 
прeувeличaни стрaхoви итд. Психoaнaлизa сe интeрeсуje зa нeсвjeсну мoтивaциjу 
и нeсвjeснo искуствo, дoк су сe структурaлисти, бихeвиoристи и кoгнитивисти 
првeнствeнo интeрeсoвaли зa свjeснo искуствo и прoучaвaли нoрмaлнo пoнaшaњe 
људи. Дoк су структурaлисти, бихeивиoристи и кoгнитивнисти истицaли вaжнoст 
eкспeримeнтaлних истрaживaњa, психoaнaлизa сe кoристилa aнaлизoм случa-
jeвa кao oснoвним пoступкoм у свojим истрaживaњимa. У лиjeчeњу рaзличитих 
врстa психичких смeтњи и oбoљeњa, Фрojд сe првo служиo хипнoзoм. To je биo 
психoлoшки трeтмaн кojим сe мoжe утицaти нa прoмjeну стaњa свиjeсти кaкo би сe 
лиjeчилa  хистeриja и другa мeнтaлнa oбoљeњa. Фрojд je тoкoм тих психoлoшких 
трeтмaнa свojих пaциjeнaтa и дoк су oни били пoд хипнoзoм, примиjeтиo дa су 
oни били спoсoбни дa сe  (у хипнoтичкoм стaњу) сjeтe трaумaтичних дoживљaja 
из рaнoг дjeтињствa, кojих сe инaчe нису мoгли сjeтити при свjeснoм и дoк су били 
у буднoм стaњу. И Фрojдoвa првa књигa, писaнa зajeднo сa jeдним другим бeчким 
љeкaрoм  Брojeрoм (I. Breuer, 1843 - 1925) нoсилa je нaзив Студиje хистeриje. У 
oвoj њeгoвoj првoj студиjи пoсeбнo сe истичe случaj "Aнe O.", jeднe млaдe жeнe 
кoja ниje мoглa дa пиje вoду. Moглa je дa нoрмaлнo jeдe хрaну, aли чим би пoчeлa 
дa пиje вoду, jaвилo би сe бoлнo грчeњe мишићa у грлу, гaђeњe и пoврaћaњe. Зa 
вриjeмe jeднoг свoг трeтмaнa у хипнoтичкoм стaњу oнa сe сjeтилa jeднoг дoгaђaja 
из свoг рaнoг дjeтињствa  кojи je изaзивao гaђeњe и пoврaћaњe приликoм пoкушa-
ja дa пиje вoду. Дoк je oнa joш билa мaлa, њeнa пoрoдицa je држaлa псa у кући 
кojeг je oнa jeднoм видjeлa кaкo пиje вoду из њeнe чaшe. Чим je "Aнa O." пoстaлa 
свjeснa дoгaђaja из рaнoг дjeтињствa (,,кao дa joj сe oтвoриo прoзoр у пoдсв-
jeст’’), и нaкoн нeкoликo дaнa трajaњa тeрaпиje, oнa вишe ниje имaлa прoблeмa дa 
нoрмaлнo пиje вoду из чaшe. Нa бaзи oвaквих случajeвa, Фрojд je извeo двa вeoмa 
вaжнa зaкључкa: први, дa пoстoje двa стaњa нaшeг умa: свjeснo и нeсвjeснo стaњe; 
и други, дa тe нeсвjeснe кoмпoнeнтe имajу снaжaн утицaj нa нaшe пoнaшaњe. Oви 
и oвaкви зaкључци су кaсниje пoстaли кaмeн тeмeљaц њeгoвe тeoриje личнoсти, 
гдje цeнтрaлнo мjeстo имajу нeсвjeснa мoтивaциja и мeхaнизми oдбрaнe личнoсти. 
У нaвeдeнoм случajу "Aнe O." рaдилo сe o мeхaнизму oдбрaнe звaнoм рeпрeси-
ja (пoтискивaњe), гдje сe нeприjaтни дoживљajу пoтискуjу у пoдсвиjeст и тaмo 
мoгу oстaти дугo и тaкo прaвити смeтњe у пoнaшaњу. Суштинa тeрaпeутскoг 
пoступкa прeмa психoaнaлитичлкoj тeoриjи сe и сaстojи у тoмe дa сe крoз прoцeс 
тeрaпиje пaциjeнту oмoгући дa сe присjeти и пoстaнe свjeстaн свojих пoтиснутих 
(трaумaтичних или зaбрaњeних) дoживљaja и жeљa кaкo би  сaм прoцeс тeрaпиje 
мoгao дa пoчнe и дoвeдe дo успjeшнoг изљeчeњa.
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дa вeлики књижeвници  oсjeтe први нeкe психoлoшкe фeнoмeнe и 
кoристe их у oбликoвaњу свojих умjeтничких дjeлa и приje нeгo су 
сe oни (ти феномени) пojaвили у психoлoгиjи и дoбили свoj тeoри-
jски стaтус. Нeштo сличнo сe jaвљaлo и кoд других вeликих писaцa 
кao штo су: Пушкин, Дoстojeвски, Њeгoш итд. Њeгoш је чaк jeдaн 
виjeк рaниje, приje Jунгa, кoристиo у свojим дjeлимa, пoсeбнo у 
Гoрскoм виjeнцу и Лучи микрoкoзми, aрхeтипoвe и aрхeтипскe 
прeдстaвe. Mи нe кaжeмo дa je Њeгoш први oбjaснио и описао 
архетипове и архетипске представе као психoлoшкe фeнoмeнe у 
тeoриjскoм смислу, вeћ дa je гeниjaлни пjeсник интуитивнo oс-
jeтиo снaгу aрхeтипa и кaкo му тo мoжe пoслужити зa влaстити 
ствaрaлaчки рaд. Вjeрoвaтнo дa je тaкo билo и кoд Кoчићa и дa сe 
oн никaд ниje сусрeo сa Фрojдoм или сe упoзнao сa њeгoвoм тeoри-
jскoм психoaнaлизoм. Aли oнo штo ми дaнaс засигурно знaмo je 
тo дa je и нajвишe психoлoшки кoмплeксaн и најзагонетнији лик 
oд свих Кoчићeвих jунaкa, Мрачајски прорто, ствaрнo пoстojao. 
Прeмa зaписимa Mилaнa Кaрaнoвићa, a зaтим и кaсниjим дoдaтним 
истрaживaњимa Toдoрa Крушeвцa, Кoчићeв jунaк из припoвjeткe 
Mрaчajски прoтo зaистa je пoстojao: 

"Mрaчajски прoтo je живeo, кaкo je причao сликaр 
Пeрo Пoпoвић, у сeлу Слaвићкa, гдe и дaнaс имa 
дрвeнa црквa у кojoj je прoтa служиo. Сaчувaнa je и 
jeднa клaдa, срeзaнa у oблику стoлицe, нa кojoj je прoтo 
сeдeo дoк je испoвeдao свeт. Tврди сe, дa су зa турскoг 
врeмeнa сeљaци нeкoликo путa нoћу прeнoсили цркву 
с jeднoг мeстa нa другo, дa би je Tурцимa прикaзaли 
кao чудoтвoрну. И зaистa, Tурци су je oстaвили нa 
миру". 

 
Младог пјесника Д. је посебно интересовао сам процес стварања 
у књижвном дјелу Петра Кочића. Он, пјесник Д., питао се: Како 
се и када код Кочића јављало надахнуће или стваралачка искра? 
Често се каже: Надахнуће је дар богова, што значи да то не може 
имати свако, већ само онај коме су богови наклоњени. Стojeћи и 
сaм прeд зaгoнeткoм тoг нeoбичнoг душeвнoг стaњa, пjeсник Д. 
је покушавао oбjaшњавати себи свe тaквe сугeстиje мистички, 
кao дa дoлазе ,,oдoзгo’’, кao дa су ,,нaдaхнуте вишoм силoм’’, 
,,нaтприрoдним мигoм’’, пa је тo нeпoзнaтo стање духа нaзвао и 
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,,бoжaнским’’, ,,вишом силом’’. Сви oни кojи су сe интeрeсoвaли 
зa тaквa eгзaлитaрнa стaњa свиjeсти у трeнуцимa ствaрaњa 
нeкoг нaучнoг или умjeтничкoг дjeлa су зaпaзили дa тaквa стaњa 
нaдaхнућa и oдушeвљeњa прaтe и oдрeђeнe врстe eмoциja или 
eмoциoнaлних стaњa. To нeoбичнo тjeлeснo и душeвнo стaњe, чeстo 
eуфoричнo, oнoг кojи ствaрa нeштo нoвo пaжљиви пoсмaтрaчи су 
нaзвaли мистичним тeрминoм ,,душa у jaчoj мjeри бoжaнскa’’ или 
,,устa крoз кoja ћe сe oрити крупнe ствaри’’.  
 
Петар Стојаковић је рођен 1945. године. Дипломирао је на 
Филозофском факултету у Сарајеву, а постдипломске студије 
завршио на Филозофског факултета у Београду. Докторску 
дисертацију одбранио је на Филозофском факултету у Сарајеву гдје 
је касније и радио као професор психологије. Након тога прелази на 
Филозофски факултет у Бањој Луци  гдје остаје од пензионисања и 
гдје и сада живи. Објавио многе научне и стручне радове у области 
школске психологије. Као научни радник и предавач  у области 
психологије (посебно психологије стваралаштва  и повезивања 
истраживања у области психологије стваралаштва са књижевним 
стваралаштвом) радио је више година на универзитетима САД и 
Канаде. У 2010. години изабран је за иностраног члана Српске 
академије  образовања (САО) у Београду. Упоредо са радом на 
универзитету и научним радом бавио се и књижевношћу и до сада 
је објавио четири романа, двије збирке приповједака  као и три 
тома есеја о књигама и ствараоцима.



277

Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

ЈЕСЕЊИ  ЈАВОРОВ ЛИСТ - СМРТ ЈЕЗИКА 

Vјетар се разиграо као вранац пуштен у поље

Попут двосјеклог мача из врата јесени
Изрезбарен навлажен јаворов лист
Увлачи  се међу власи косе

Извлачим га прозеблим прстима као влат
Из тек уплаштеног сијена  и спуштам
У полуотворену кожну браон торбу
Тик до огледала које због величине
Држим изван несесера на самом дну 
Одакле као из тунела провирује у дан
Да танка нит свјетлости одразом из огледала 
Самоћу из торбе спаја са стварним животом

Првом приликом Изрезбарени лист ће у књигу
Иве Андрића „Знакови поред пута“
Да служи као Показивач међу страницама 
Међу ријечима... Слиједећи њихове мисли

Не знам како ће се навићи на мрак између редова у књизи
Јер цијели живот висио је на грани И слободи

А сада ослобођен навикнуте уличне гужве
У којој обично завршавају његова сабраћа
Мора да привуче пажњу мисли око себе
Да слова у реченицама не посумњају у странца
Који се изненада оживотворио 
Увлачећи им се у језик и дисање
Па је и сам почео да удише њихов раскошни мир и дах
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Од којих живи једе и храни се... 

Свеједно... Само да савршенству језика 
Који је научио пред крај живота
Смрт не дође главе 

КРЛЕТКА ИСПРЕД ВИЛЕ ОБРЕНОВИЋА  У 
СМЕДЕРЕВУ

Mоја сестрица Елка Њаголова
Уз педесети рођендан Смедеревске песничке јесени
Каже ми

Хајде да се фотографишемо за успомену
У оној крлетки
 
Нека буде мала црква у нама
Између љета и јесени са благим сунцем у њедрима

Улазимо унутра У крлетку

Елка шири руке као птица крила

Шири и ти Каже ми

Тек мало подижем лијеву руку

Она не зна да су ми крила дотакла небеса
Баш као и Икарусова док спасавао се ропства 

У крлетки је само моја глава
Која ме до овог трена није напуштала
И опет сања из живота или у живот да лети
У тренутку када настаје поезија пуна плаветнила
Од сазрелог грожђа из некадашњих винограда
Подијељених путељком као раздјељак 
Косу што дијели на Глави 
И сунце Михољског љета пола Елки пола мени
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Сјајимо из градских уличица као из дубине наших живота
Попут „Словенског загрљаја“
Дуж Смедеревске тврђаве и Виле Обреновића

У нашем сјају љескање ни Дунав не смањује 
С нама се на десет језика споразумијева и спаја нас
С градовима моћним да може из своје воде 
Увијек у грло нам побјећи

ОДЛАЗАК (РИЈЕЧИ) 

Пустила сам ријечи као клупко
Низ степенице 
Којима свакодневно силазим и враћам се

Док скакћу с једног на други степеник
(Сада већ од мене одбјегле)
Претварам се у птичја крила
Како бих могла у једном лепету
Да их прелетим
И дочекам на самом дну
(Прије пада у Заратустрин понор)
Да их у живот поново вратим

Ако их оставим доље У невољи
Као да их је заборавила срећа
Могао би неко да их раздражи
И умијеша се у њихов непознати вијек

Тада би могла Глад да их снађе
Па да међу собом постану убице
Из разних побуда
Које више не могу да се трпе

А дуго сам ноћима остављала отвореним
Врата спаваће собе лебдећи са њима 
Као у безваздушном простору борећи се за
Ваздух Понекад и за гробно мјесто
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Само оне Ријечи које су са мном издржале 
сву ту ноћну мору
Јављају ми 
Да се чувају попут зјенице ока
И да једна другу спасавају

А ја и даље затварам очи и мислим
Колико им је тешко у мени било

Јованка Стојчиновић Николић, пјесник, прозаиста, есејиста и 
културни посленик, рођена је 1952. године у Ритешићу код Добоја 
(БиХ). До 1998. године радила у Средњошколском центру и 
Гимназији у Добоју, као професор. Од 1998. до 2010. године била је 
директор Центра за културу и образовање у Добоју. Потом радила 
у општини Добој као савјетник за образовање,  науку и културу у 
кабинету начелника. До сада је објавила 16 књига поезије. Проф. 
др Богомир Ђукић објавио је књигу Свјетлост над Стојчиновином, 
Пјеснички опус Јованке Стојчиновић Николић (2015). Члан је 
Удружења књижевника Републике Српске, Удружења књижевника 
Србије, те Међународне асоцијације писаца (Рига, Летонија) 
и Poetas del mundo in Serbia. Од 2019. године члан је Академије 
словенске књижевности и умјетности, са сједиштем у Варни у 
Бугарској. Била је предсједник Удружења књижевника Републике 
Српске од 2012. до 2016. године.
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Предраг ЋЕРАНИЋ

МИМОИЛАЖЕЊЕ

^есто се мимоилазимо
Ти са једне 
ја са друге стране реченице
Ја на почетку
ти на крају молитве
Ја израњам
ти тонеш у сан
Понекад се додирујемо
у књигама
у минулим вијековима
на фрескама
Увијек  те осјетим
у пупољцима
у киши
на планинским превојима

да би јутро на њега могло да слети.

ОДЛАЗАК

Tешко сам напуштао Москву
Глас Сергија Радоњешког 
држао ме за чланке
и дуго пратио
поглед свете Матроне
Још стојим 
пред Покровским манастиром
чекајући њен благослов

Извлачио сам се из твог загрљаја
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унезвјерен 
попут душе
кад је из тијела Творац отима
Излазио сам из твојих уздаха
усамљен и са страхом

Напуштам Москву
Одлазим из твог језика
голуждрав и сапет.

ТРАЖИМ ТЕ

Kада се све распрши и нестане
једино празнина остаје
Мук из дубине

И више нема ријечи
којом бих могао
да те вратим
Нема је ни у једном језику
ни у једној молитви

Тражим те
у напуштеном ластавичјем гнијезду
Тражим те под јастуком

Када све нестане
и устукне 
изговорено и написано
у нас ће да се зарије
надолазећи дан.

Предраг Ћеранић, рођен је 1964. године у Црквици, општина 
Зеница, Босна и Херцеговина, држављанин Босне и Херцеговине 
и Републике Србије, живи и ради у Бањој Луци. Објавио књиге 
поезије: Небеска граматика (1996), Гравитација мртвих 
(1997), Метафизика ријечи (1999), Онтолошки доказ (2002), 
Феноменологија надахнућа (2011). Заступљен је у више антологија 
поезије. 
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Јово ЧУЛИЋ

ЗА  ТВОЈ СМЕШАК  
(Кристини)

Pретражићу шуму целу
Испод снених трепавица
И од себе све ћу дати
Да пронађем малог свица

Донећу то ноћно сунце
И уз то још чуда триста 
Што ти срце буде хтело 
Да ти лице срећом блиста 

Ставићу га на узглавље
Нека светли ту у мраку
Нек ти снове обасјава 
И одагна тугу сваку 

За твој смешак све ће дати
И за тебе песму пише

У ВИРУ

Aко се нађеш
Некад у виру
Реци му да те
Пусти на миру

Ако вир не буде
Хтео да слуша
Нека га одмах
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Осуши суша

После се суши 
Лепо захвали
Онда се чувај
И не будали

НА ДРУМУ

Aко се нађеш
Некад на друму
Немој да скренеш
У густу шуму

Немој да шврљаш
Држи се пута
Нек' неко други
С пута залута

Ал' ако мораш
Скренути дико
Припази да те
Не види нико.

Јово Чулић је рођен 1967. године у Гламочу, гдjе је завршио основну 
и средњу језичко-преводилачку школу. Школовање наставља у 
Београду и Новом Саду. По занимању је струковни економиста, 
а стекао је и диплому струковног инжењера електротехнике и 
рачунарства. Написао је сценарио за играни филм кратког метра 
„Последња жеља“ за Радио-телевизију Војводине. До сада је 
објавио седам књига пјесама: Миран као препариран (2003), Тако 
стоје ствари (2005), Ако се нађеш (2009), Руку под руку кроз 
бројеве и азбуку (2011), Првак у хватању зјала (2013), Задња пошта 
Мадагаскар (2018) и Десет дечијих заповести (2020). Пјесме су му 
превођене на енглески, руски, словеначки, македонски, мађарски, 
њемачки, француски и бугарски језик. Заступљен је у бројним 
антологијама, панорамама и енциклопедијама.
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Горан ШАУЛА

ВИНОВОД

I догоди се
С нечастивим се погодисмо:
Он чашу вина до краја века
С нама дели
Ми сечемо виноград... стар је, вели
Имате га од давнина
У чокот завијен змијски окот
Више се не трси трс 
Грозан је грозд
И лоза је баш онако, скроз, нема јој лека...

Заборавите где борави истина
Зa препуне трезоре богиње Артемиде
За воштану фигуру уснулог светог Трифуна 
Приде
Сваки дан по један кукољ и клас
У хлеб насушни
И псе чуваре од пластелина
Пре зоре што ждеру кокоте
Од теракоте...  

Дуго смо оклевали даровима збуњени
А кад смо коначно ушли међу чокоте 
На нове окове пристали онако снени
Носећи поносно ножеве, секире и бат дрвени
У сну нам се јавила широка вена црвена
Виновод Цара Душана
Рука пружена од Велике Хоче
До Призрена
Без лозе празна презрена
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Преко златног путира прашина
Око виновода ливада безмерна
Пасе стадо без пастира
Свуд около конци
И мртва тишина...

Тек ту и тамо неко на концу
Полако помери овцу по овцу...

МАЛА ВЕРТИКАЛА

I рече птица води: У реду
Ја ћу да летим водоравно
Али треба ми мала вертикала
Да се винем од ноћи до дана
Од дна до моћи
На радост небеском своду...

И рече семе: Ја то узимам
Као увреду... Где ћеш да слетиш
Кад дође време, а нема грана?
Ја ћу корењем по воду
Водоравно
Један, два, три длана
Ако узмеш вертикалу
Нема ми стабла
Само трава...

И рече човек: Не могу ни ја
Бити усправан довек...
Мењам од крошње прошену мало трошену
Очувану вертикалу у добром стању
За кратак пут у лековиту бању
За воду у Нојевом броду
И дуго, дуго лежање у калу...
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ТРАЖИМ СЛОВО

Tамо где беше бојиште
Врана до вране, рана преко ране
Тамо где руше огњиште
Врана до вране раме уз раме
И вриште...

У колу се виловитом
Сакрило
У суви се лист само завило
Страшним се шилом сашило
У гнезду се орловом
Заорило
Законоправило...

Било не било тамо и овамо
Оловком и оловом
Крилом или иловачом
И овом и оном мртвом и живом
Словом и жилом 
Над мрвом соли и погачом
Жарим се и стражарим 
Стражиловом... 

Горан Шаула је рођен 1959. у Кобатовцима, општина Лакташи. 
Основну школу, Гимназију и факултет завршио у Бањој Луци, 
гдје и живи. Члан  је Удружења књижевника Републике Српске 
и Удружења књижевника Србије. Објавио седам збирки поезије: 
Четрдесет девет дана (1994), Корак око себе (1996), Жар семе 
(1999), Зрно у брашну (2002), Сан лозе (2005), Ход по жичи (2008) 
и Гроб новог доба (2015). Објављена су му и два романа: Мраморна 
свадба (2014) и Ново житије Стефаново (2018).
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ПРОСВЈЕТИНА ШКОЛА И КЛУБ МЛАДИХ 
УМЕТНИКА УСПЕШНИ УПРКОС КОРОНИ

Виртуелна Недеља поезије привукла песнике из целе бивше 
Југославије, а српска школа Просвјете успешно прелази на 

онлајн наставу – „и маме уче са нама“

U првој недељи децембра 2020. године, Клуб младих уметника 
Просвјете је одржао виртуелну Недељу ауторске поезије на 
Фејсбук и Инстаграм страници свог клуба. Песници из Беча, али и 
многи из земаља бивше Југославије су имали прилику да представе 
своје најновије песме. 
Првобитни план је био да поетска недеља траје 7 дана, где би се 
сваког дана представљала два песника. Међутим, због великог 
интересовања, пројекат се продужио на скоро две недеље. Не само 
да се одазвао велики број песника из Беча, већ су се придружили 
и песници из Србије, БиХ и других земаља бивше Југославије. 
Сви су се сложили да је овај начин умрежавања заправо сјајан вид 
дељења креативности у овако тешким временима.
Идејни творац овог пројекта је координаторка Клуба младих 
уметника, Весна Шпирић. Она истиче: „Нисам могла да се 
помирим са чињеницом да ове године због пандемије нећемо 
моћи да организујемо поетске вечери на које су сви навикли. 
Зато сам тражила алтернативу и осмислила начин да се дружимо 
виртуелним путем. Срећна сам што се толико људи одазвало, јер 
упркос пандемији и терористичком нападу који је задесио Беч 
ове године, песнички дух ових људи се није угасио”. Посебна 
захвалост за организацију иде и чланицама Клуба Ањи Рудић и 
Катарини Станисављевић. 
Да тешка времена могу да нас инспиришу доказали су врло 
талентовани песници Пеђа Врцељ, Никола Деспотовић, 
Димитрије Видаковић, Дина Станковић, Анастасија Влатковић, 
али и кооснивач Клуба младих уметника, Урош Уљаревић. Жељка 
Алексић, Вероника Предић и Весна Шпирић су у једном минуту 
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који је био предвиђен за представљање самих песника, успеле да 
осмисле и мини перформанс. Из БиХ су се јавили двоје одличних 
песника - Жељка Врачевић и Славен Требовац.
Млада и талентована песникиња Кристина Ђенђиновић из Црне 
Горе се нада да ћемо ускоро моћи да се дружимо као пре „Недеље 
поезије”, која је иза нас, то је још један од доказа да је умјетност 
несаломива и незаустављива. У години када је све друго стало, 
писана ријеч несметано живи. Надам се да су читаоци уживали у 
нашој ауторској поезији, а надам се и да ћемо ускоро своју умјетност 
моћи да дијелимо као што смо навикли - са пријатељима, без маски 
и уз чашу вина”. Клуб младих уметника, део СПКД „Просвјета” из 
Беча, који воде Весна Шпирић и Урош Уљаревић, песничке вечери 
одржава од 2016. године и најављује за наредну годину јубиларно 
десето „Вече младих писаца”. 
Истовремено, Просвјетина школа српског језика се, као и остали, 
бори са короном. Недеље затварања у Бечу и другим градовима 
успешно су превазиђене преласком на онлајн наставу. То је донело 
и нова искуства полазницима, родитељима, али и педагозима 
школе. Захваљујући томе план и програм, као и ранијих година  
прилагођен је правилнику организовања допунске наставе 
Министарства  просвете, науке и технолошког развоја Србије, 
усваја се по распореду. Наставили су се сви разреди у просторијама 
у нашим црквама у другом, трећем и шеснaестом округу, као 
и у Линцу и Ст. Полтену.  И предшколска Мала причаоница за 
најмлађе има нове малишане, а и Мали хор Просвјете наставио 
је са пробама, иако им наступи недостају. У међувремену, мере су 
ублажене, па се настава поново одржава уживо, али тим Просвјете 
је показао да је спреман да превазиђе и овакве тешкоће. Како рече 
једна наставница: „Сада и маме уче са нама!“ 
Сви учесници, педагози и деца се савесно и одговорно придржавају 
свих предвиђених законских и хигијенских мера.  На крају године, 
која није била лака, Просвјета захваљује Епархији аустријско-
швајцарској и Епископу Андреју, Управи за сарадњу са дијаспором 
и Србима у региону, као и осталим пријатељима и партнерима на 
сарадњи, помоћи и подршци.

ПР Просвјете, 11.12.2020. године
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IN MEMORIAM

In memoriam – ДАРА СЕКУЛИЋ (1930-2021)

 Ave Дара!
Нека Твоја незбуњена душа, вична цијелом једном вијеку, крене 
на боље одредиште. Нека се вине изнад облика студи, бесрамних 
зора, издаја, бесћути и узалудних дозивања у братско коло. 
Идеш са сунчаним пиљцима у очима и лицем од земљице у астралне 
Теслине висине, у ослобођено и пјевно коло својих блиских по 
хљебу, рађању и роду, по духу и љубави. 
Идеш у свјетлост, пред лице Оне са Трећом руком; дочекаће Те  
женски и мајчински; Ти нећеш бити сама. 
Поздрављам Те на том путу љепоте и љубави за које си тако чисто 
сагорјела, старице љепото, млада душо, ослобођена оклопа трошне 
пропадивости.
А мени опрости  залудне тлапње о круху насушном “дај нам 
днес“,  и одгађања за сутра, или неко сутра, да се видимо, људски 
посједимо и питамо за здравље. Грешна сам због тога и  молим 
усрдно: не замјери! 
Нека Ти је пут у вјечност лак и блистав! Твоја Јелена.     
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AUTORI SRPSKE VILE

АУТОРИ „СРПСКЕ ВИЛЕ”

 Андрић, Иво Мијо (1948, Чанићи код Тузле). Основну 
школу похађао је у Добрњи, Мрамору и Липници, а средњу техничку 
у Тузли. Завршио је Факултет политичких наука и постдипломски 
студиј на Економском факултету у Сарајеву. Радио је у привреди, 
образовним установама, синдикатима и државним институцијама 
Босне и Херцеговине. Од средине 2004. године живи и ствара у 
Загребу. До сада је објавио 20 књига поезије за дјецу и одрасле, 
5 књига прозе и драмских текстова, 2 монографије, 3 књиге 
есеја и књижевних приказа и 9 књига афоризама. Поезију, прозу, 
драме, есеје, афоризме, епиграме и књижевне приказе објављује 
у листовима и часописима у Хрватској, Босни и Херцеговини и 
шире. Нека његова дјела преведена су на енглески, њемачки, руски, 
чешки, словачки, словенски, македонски, кинески, румунски и 
арменски језик. Члан је Друштва писаца Босне и Херцеговине и 
Друштва хрватских књижевника.
 Албертович, Максим Амељин (1970, Курск). Дипломирао 
је у Факултету за књижевност "Максим Горки" 1994. године. 
Објавио је збирке пјесама Хладне оде (1996), Dubia (1999), Горгонин 
коњ (2003), књигу сабраних дјела Потчињена ријеч (2011) и поему  
Весела наука (2018). Осим поезије пише књижевне критике и 
есеје. Приредио је књиге избраних дјела руских пјесника: грофа 
Д. И. Хвостова (1997), А. Е. Измајлова (2009), С. Е. Нељдихена 
(2013), В. П. Петрова (2016), А. П. Сумарокова (2017), сабране 
пјесме А. П. Буњине (2016), О. Е. Мандељштама (2017); књиге 
пјесама О мишевима В. Ф. Ходасевича (2015), А. П. Сумарокова 
(2017), антологију савремене руске поезије за кинеског издавача 
Народна књижевност (2006), антологије Најбоље пјесме 2010. 
године (2012), Антологију нове грузијске поезије (2014). Приредио 
је антологију савремене поезије народа Руске Федерације на 57 
националних језика (2017). Преводи са старогрчког, латинског 
и италијанског језика. Превео  је и приредио књиге Катулових 
песама, Пиндара и других античких класика. Књиге пјесама су му 
превођене на кинески, енглески, њемачки, каталонски, грузијски и 
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јерменски језик. Поједини циклуси пјесама су му објављени и на 
низу других језика. Амељин је учествовао на књижевним смотрама 
у Кини, Куби, Њемачкој,  Грузији, Јерменији и другим земљама.
 Благојевић, Бранка  (1985, поткозарско село Горњи 
Подградци), правница по занимању и књижевница у души. Основну 
школу завршила је родном селу. У Градишци, гдје данас живи и 
ради, завршила је "Гимназију Градишка" , а високо образовање 
је стекла на Правном факултету Универзитета у Бањалуци. Пише 
од дјетињства, али, тек однедавно је одлучила да објављује 
своје пјесме и да се посвети књижевности. На разним интернет 
порталима објављује поезију и прозу, а пјесме су јој представљене 
и у неколико књижевних часописа из Србије: ПоезијаСрб, 
Суштина Поетике, Багдала, Звездани колодвор.  Неколико пјесама 
је објављено у разним зборницима поезије. Члан је Удружења 
младих књижевника Србије.
 Вељовић, Милоје (1962, на Борикама код Рогатице).  
Завршио је Гимназију у Рогатици, Педагошку академију у Сарајеву 
на смјеру математика - физика и Математички факултет у Београду. 
До сада је објавио шест збирки пјесама: Песме (2005), На скутима 
немирног живота (2008), Клацкалица (2009), У канџама рогобатне 
среће (2010), На перону станице звездане (2012), Све за љубав 
(2014), књигу афоризама Чепркање по брлогу (2009) и Од немила 
до нетрага - сатира (2017). Од 1990. године живи у Београду. Члан 
је неколико књижевних клубова у Београду.
 Владимирович, Владимир Личутин (1940, град Мезењ 
Архангелске области –сјевер Русије). Завршио је шумарску 
техничку школу, потом Факултет журналистике на Лењинградском 
државном универзитету и Више књижевне студије на Књижевном 
институту „Максим Горки“ у Москви. Радио је у фабрикама у 
Лењинграду, као сарадник локалног радија, затим као дописник 
обласних новина „Сјеверна правда“ у Архангелску, учествовао у 
фолклорним експедицијама у Поморју. Објавио је: кратки роман  
Бијела соба (1972), Удовица Њура (1974), Душа гори (1976), 
Крилата Серафима (1978) те романе Фармазон (1981), Скитнице 
(1986), Љубостај (1987) Миледи Ротман (2001), Бјегунац из раја 
(2005), Ријека љубави (2010), У очекивању Бога (2017); трилогију 
Раскол (1993–1997); књигу од осам есејистичких повијести Душа 
необјашњива (2000).
 Вулић, Валентина (1969, Врбас). На Филозофском 
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факултету у Новом Саду је дипломирала на смјеру југословенска 
књижевност и српскохрватски језик, а претходно је завршила 
Карловачку гимназију у Сремски Карловцима, смјер књижничар. 
Запослена је као професор српског језика  у Основној школи „Иса 
Бајић“,  у Кули. Пише поезију, краћу прозу, есеје, приказе књига 
и рецензије. Пјесме и прозни радови  су јој објављивани у више 
зборника поезије, као и у часописима за умјетност, књижевност 
и културу. Објавила је двије књиге поезије -  Верујем у црвене 
реке (2008., реиздање 2018) и Дулсинејина песма (2018). Члан је 
Друштва књижевника Војводине од 2019. године. Живи и пише у 
Кули и Врбасу.
 Голијанин, Момчило (1938, Крекавци код Невесиња). 
Од 1967. године до пензионисања (2004) радио као професор  
књижевности у Гимназији у Невесињу. Бави се  књижевном 
критиком и есејистиком, а у посљедње вријеме пише и 
приповијетке. Објављена дјела: Књижевно дјело Марка Марковића 
(монографија), Могућности књижевних истраживања, Вјечни 
ромор живота, Алекса Ковачевић, спортиста, патриота и 
пјесник (монографија), Да не овлада мржња - огледи о Ериху 
Кошу, Ослобођене ријечи, Трагање за љепотом и смислом, Откоси 
туге и радости, У свијету критике и белетристике, На пртинама 
старине, Породична монографија Братство Голијани. Живи у 
Невесињу.
 Граховац, Боро (1964, Лукавац, Невесиње). Основну 
школу завршио је у Лукавцу, а Ваздухопловно-техничку средњу 
војну школу у Рајловцу.  Први радови су му објављени у школском 
листу „Планинче“.   Објавио је збирке поезије Сврзигаће и Витешка 
дјела, роман Лукавачки кланац.  Године 2009. објавио је збирку 
поезије, у издању Завичајног клуба Освит и Градске библиотеке 
Владимир Гаћиновић Билећа. На порталу Слободна Херцеговина 
сабрао је петнаест прича у  колумну Приче из каменог гнијезда. 
Живио је и, као професионално војно лице, радио у Сарајеву,  
Мостару, Подгорици, Билећи и Требињу. Сада, као пензионер, 
живи у Билећи.
 Ђокић, Стојанка (1990, Бијељина). 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 и лингвокултурологије. Објављени радови: 
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Акценатски модели једносложних придева са краткосилазним 
акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре (,,Свет речи”, 
43/44, 2017, Београд), Акценатски модели вишесложних придева 
са краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре 
(,,Свет речи”, 45/46, 2018, Београд), Вила у српској фразеологоји 
и паремијама (,,Српска вила”, бр. 52, 2020). Аутор је четврте 
Библиографије часописа Српска вила од тридесет првог до 
четрдесет деветог броја. У Градишком зборнику (Градишка, 2020) 
објављује своју прву причу Quid est veritas? (Шта је истина?). 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 три књиге поезије Печати 
(1996); Вилина влас (2001), Kobiety serbskie (Пољска, 2020) 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.
 Елезовић, Стефан (1995, Њемачка). На Филозофском 
факултету у Тузли  дипломирао на Одсјеку за филозофију и 
социологију. У Мостару је магистрирао из области социологије. 
Пише поезију. Пјесме су му објављиване у часописима Срп, 
Бокатин Дијак, као и у зборницима; Млади долазе (2017), Лаза 
Костић, Аустрија (2018), Муса Ћазим Ћатић (2018), Кипријанов 
Кладенац (2019). Заступљен је причама у зборницима Приче из 
комшилука 2, и Ко су биле наше хероине, 2020. Објавио збирку 
пјесама Лешинари (2018).
 Зарчи, Нурит (1941, Јерусалим – Израел). Дипломирала 
је психологију и заједно књижевност и филозофију. Једна је 
од изузетно плодних стваралаца и најистакнутијих израелских 
писаца. Објавила је више од стотину књига свих књижевних 
жанрова, посебно литературе намијењене дјеци, романа, есеја 
и истраживачке литературе. Препознатљивог изражајног стила, 
њене књиге говоре о вјечитим филозофским темама (постојању 
и нестајању), а преведене су на: енглески, њемачки, шпански, 
француски и арапски.  
 Живојиновић, Емилија (1947, Крушевац). По занимању 
је наставник матерњег језика. Поезијом и прозом заступњена 
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је у зборницима и часописима. Објавила збирке пјесама Ћурлик 
из недара (2013) и Срмозови неба (2018). Члан је Удружења 
књижевника Србије. Живи у Крагујевцу. 
 Ивановић, Јеленко (1951, Ченгић, општина  Бијељина). 
Завршио је Гимназију и студирао право у Београду. Објавио 
је збирку поезије Завјет (2014). Заступљен је у више зборника 
поезије и учесник манифестација поезије у Републици Српској 
и окружењу.Члан је Књижевног клуба "Јован Дучић" Бијељина. 
Живи у Бијељини.
 Илић, Милена (1990, Бар - Црна Гора). Живи и ствара 
у Сремској Митровици. Поезијом се бави од средњошколских 
дана, објављује у више књижевних часописа, листова и зборника 
савремене поезије. Њена поезија је преведена на македонски језик. 
Члан је Друштва књижевника Војводине и Књижевне заједнице 
Сремска Митровица. Објавила је двије књиге поезије Аорист 
стрепње (2009) и Комад слагалице наше приче (2020). Бави се и 
превођењем с енглеског језика.  
 Јанковић, Далиборка (1969, Тузла). Основну школу и 
гимназију је завршила у Тузли, а Филозофски факултет у Новом 
Саду - смјер Њемачки језик и књижевност. Ради у Бијељини у 
Економској школи, а на Педагашком факултету ради од 2007. године 
као предавач.  Школске 2017/2018. године је била супервизор и 
организатор у програму омладиснких размјена између Економске 
школе у Бијељини заједно са партнер школом из Градачца и 
Гимназије из Ицехоа из СР Њемачке. 2012. у часопису Српска вила 
објавила рад под називом Утицај словенских језика на њемачки 
језик. 
 Јевђевић, Миленко (1963, Рогатица). У Београду је 
завршио Војну гимназију, Војну академију и Генералштабну школу. 
Као официр обављао је команднe дужности у Војсци Југославије 
и Војсци Републике Српске. Носилац је Ордена Карађорђеве 
звијезде Републике Српске. Живи и ради у Бањој Луци. Објавио 
је књиге поезије: Теби (1994), Ја ти се враћам (1997)  и Пјесме 
(2001),  књигу приповјетки Прст пуковника Зека (2014). Коаутор је 
пјесничких збирки Ноћима и Боје дуге. 
 Kалајџија, Јелена (1986 Пакрац,  Западна Славонији). 
Школовала се у Доњем Милановцу и Смедереву, а Филозофски 
факултет на Kатедри за српску књижевност и језик завршила у 
Новом Саду. На истој Kатедри одбранила мастер рад. Објављује 
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текстове и приказе у књижевној периодици („Летопису Матице 
српске“, „Свескама“, „Детињству“ и другима), зборницима са 
научних конференција или посвећеним одређеним ауторима 
(„Летеће виолине Милорада Павића“, „Читање Аркадије Славице 
Гароње“, „Визије сигнализма...“), те порталима Нови Полис и 
часопис Kулт. 
 Кецман, Давид Дако (1947, Рајновци код Бихаћа), 
пјесник прозни писац и есејиста, књижевни, позоришни и 
ликовни критичар. Аутор је двадесет и пет књига  поезије, прозе и 
књижевних критика. Збирке пјесама и прозе:  Реч на леду (1976), 
Претпоноћни воз (1980), Ноћни риболов (1980), Распад мозаика 
(1989), Зидари светилишта (1991), Калем (1992),  Трептај (хаику) 
(1998), Небески гласник (хаику) (1994), Mennyei hirnök (Небески 
гласник) (1997), Озарје (1999), Столетна вода (2001), Сам као суза 
(избор) (2003), Тамнина (2008), Хор сенки (2010), Талијин шапат 
(2020); збирке приповједака Леђ (1982), три романа мозаика: Кад 
дуња замирише (1995),  Река за један дан (2014)  и Жива слика 
(2016) и књиге критика Верикале са дна пакла (2018) и Провид кроз 
сва времена (2019). Запажен је и као аутор књига за дјецу и младе: 
Сањам, сањам чаролије (пјесме и приче) (1994), Хоћко и Нећко 
(пјесме) (1997), Даљинама преко света (пјесме) (2003) и Неко само 
тебе тражи (пјесме) (2006). Био је главни и одговорни уредник 
Омладинског листа Покрет (1974-1978), а потом и главни уредник 
часописа Домети (2013–2016). Члан  Уредништва часописа Луча 
(Суботица), од оснивања 1993. године. Сарадник многих листова и 
часописа. Превођен на десетак језика. Заступљен је у антологијама 
и зборницима како за одрасле, тако и за дјецу. Члан је Друштва 
књижевника Војводине и Удружења писаца 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. 
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 
"Српској вили" и дневном листу Политика више кратких прича.
 Лаличић, Пеко (1944, Гусиње, Црна Гора). Мастер je 
менаџмента, дипломирани политиколог и управни правник. Пише 
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поезију, афоризме, прозу, рецензије и приказе књига. Заступљен 
је у бројним aнтологијама, заједничким збиркама, алманасима, 
зборницима, књижевним и другим листовима, часописима и 
електронским медијима држава Региона. Објавио је пет књига 
поезије: Аlunecând din vis (Исклизавање из сна) –на румунском 
језику (1993), Mирис сенки свуда (1995), Запис о лепоти (1995), 
Изговарам себе (2012), Сунце у откопу (2012); двије књиге 
поезије за дјецу: Распевани азбучник (1999), Звездама у сусрет 
(2014); четири књиге афиризама: Вртоглавице ума – афоризми 
(2007), Крива огледала (2011), Празни људи (2015), Ситне мисли – 
мозгалице – афоризми (2019) и три романа: Бели лавиринт (2010), 
Сŷд суза (2016),  Бели лавиринт – eлектронско издање (2016), Сŷд 
суза – друго допуњено и измијењено издање (2019). Превођен је 
на енглески, руски, румунски, бугарски, македонски и словеначки 
језик. Члан је Удружења књижевника Србије и редовни члан 
Матице српске. Живи у Мајданпеку, Србија.
 Ломовић, Бошко је професор српскохрватског језика и 
књижевности југословенских народа, а безмало читав радни вијек 
провео је у новинарству. Објавио је 40 књига, од чега половину за 
најмлађе. Сарађивао је у листовима и часописима широм СФРЈ. 
Поезију, прозу, књижевну и ликовну критику објављивао у Одјеку 
и Ослобођењу (Сарајево), Летопису Матице српске (Нови Сад), 
Арени (Загреб), Књижевним новинама, Савременику, Политици 
(Београд) и бројним другим часописима. Пјесме и приче су му 
превођене на десетак европских језика. Ломовићева Књига о Дијани 
Будисављевић је штампана на српском (ћирилица и латиница), 
енглеском, њемачком и есперанто језику. Објављена су му Сабрана 
дјела у осам књига (3.500 страна) у издању београдског „Света 
књиге“. Живи у Горњем Милановцу.
 Лукић, Љиљана (1939, Загреб). Магистар књижевности. 
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 
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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.
 Мијајловић, Душан Адски пише прозу, поезију, приче 
и пјесме за дјецу, хаику поезију, сатиру, књижевне приказе и 
новинске текстове. Објавио је збирке пјесама: Несаницом до 
истине, Једино признајем своје распеће и ОЧИглеДНО. Збирке 
прича и приповједака:  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. 
 Миленић, Жарко (1961, Брчко) је 2018. магистрирао руску 
и компаративну књижевност на Националном истраживачком 
универзитету у Москви и исте године се уписао на докторске 
студије на истом универзитету. Објавио је преко тридесет књига 
прозе, поезије, књижевних критика и драма. Уредник је, рецензент 
и аутор поговора многих књига. Књиге су му превођене на 
неколико језика. Учествовао је на књижевним и преводилачким 
манифестацијама те конференцијама у Русији, Кини, Ираку, 
Јерменији, БиХ, Србији, Хрватској, Македонији и Бугарској. 
Главни је уредник часописа за позориште, књижевност и културу 
Сусрети из Брчког. Превео педесетак књига са руског, енглеског, 
бугарског, македонског, словеначког и украјинског језика. Драме су 
му игране у професионалним и аматерским сценама.
 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. 
 Перић, Б. Владимир (1976, Шабац). Докторирао је 



301

на Филолошко-уметничком факултету у Kрагујевцу. Уређује 
Kораке, часопис за књижевност, умјетност и културу. Уредио је 
темат часописа Наслеђе број 14/2 под називом Kњижевност и 
лудило. Уређивао је Стање ствари, часопис за различите видове 
умјетничког изражавања (1997-2001). Члан је жирија за књижевну 
награду Меша Селимовић. Објавио је збирку пјесама Елипсе (2015) 
и књигу критика Егзегезе I (2018).
 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 10 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), Огледи, бесједе, есеји (2020) и књигу кратке прозе 
Свакидашње приче (2017). Живи у Бијељини. 
 Ристовић, Слободан (1952, Чајетина). Одрастао у Радљеву 
код Уба. Основну школу завршио у Радљеву, а средњу у Ужицу. 
Члан је Удружења писаца Србије од 1991. године. Објавио је: 
књиге песама Вилин точак (1988), Вилине врзине (1989), Љубави 
моја од птица (1990), Кућни праг (1992), Кућна гуја (2001), Чувар 
ветрова (2003), Људи од перја (2004), Водићу те у Млетке (2004), 
Чемериште (2007), Моја Елета (2007), Гујина гозба (2008), Соба 
са погледом у чекање (2007), Патина пламена (2011), Дозивање 
бога (2016), Пустињиште (2014); проза Мржња (1982), Светлица 
(1986), Кучево с оне стране реке (1997), Срећа је негде близу (1986), 
Страх од људи (1995),  Кад лају птице (2001). Заступљен је у више 
антологија. Превођен је на више страних језика. 
 Рундић, Љутомир (1959, село Врапци, општина Соколац). 
По професији је инструктор летења - навигатор. До сада је 
објавио књиге поезије: Не знам шта ми беше (1984), Лаку ноћ 
моја дамо (1984), Лаку ноћ моја дамо (2012), На огњишту душе 
(2014), У пламену срца (2015); истините приче: Досањано небо - 
књига прва (2018), Досањано небо - књига друга (2019). Оснивач 
је и предсједник Клуба писаца Вуково перо у Лозници. Од 2013. 
године члан је Књижевног друштва Косова и Метохије и Удружења 
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књижевника Србије.
 Симић, Милијан (1958, Возућа код Завидовића). 
Преводилаштвом се бави од 1988. године. Преводио је приче 
Виктора Астафјева, Василија Бјелова, Фјодора Абрамова, Јевгенија 
Носова, Бориса Можајева, Јурија Куранова, Владимира Личутина, 
Михаила Голубкова, Георгија Семјонова, Јурија Трифонова, Петра 
Алешковског, Дмитрија Новикова и др., пјесме балкарског пјесника 
Јуруслана Болатова (Земља у ружичастој даљини) и грузијских 
пјесникиња Маквале Гонашвили, Лали Джапарашвили, Медеје 
Кахидзе и пјесника Нодара Думбадзеа и Шоте Ходашнелија. Живи 
у Варешу.
 Солар, Перо (1947, село Клековци, Босанска, сада Козарска 
Дубица). Основну  школу и гимназију завршио је у Дубици , а 
стоматолошки факултет у Београду. Његово књижевно стварање 
везано је углавном за дјечји узраст - предшколски и школски. 
Објави је: збирку приповједака  Доктор и риболовци (1996), збирку 
есеја Занимљива екологија (1996);  1998. године шест здравствено 
- поучних сликовница у стиху (Мали близанци, У вртићу, Мацин 
зубић,  Куца код доктора, Весели меда  и Влада чоколада); поему  
Дечак Коста и његов свет  (2000); сликовнице Баш је лепо што 
смо различити (2001), Бора код доктора (2004), Излози снова 
(2004), Свадба на ливади (2005), Павлова песма (2014), Васкршњу 
песму (2015) и Петровданске ватре (2015); роман за дјецу Река 
мог детињства (2001); збирку поучних приповједака Приче са 
реке (2003); збирке пјесама Црква од ружа (2008), Пут здравог 
живота и лековите приче (2010) и Ружа у грудима и сенке сутона 
(2011); роман за одрасле Суноврат у небо (2020). Пјесме су му 
компоноване и превођене на шведски језик. Написао је и објавио 
преко стотину прилога, путописа, и прича које су емитоване на 
програмима Радио Београда.  Члан је Удружења књижевника 
Србије. Живи и ради у Београду.
 Станић, Наташа (1971, Требиње). Пише поезију и 
прозу. Објавила књиге: Лирика лавиринта, Сонатини снови, 
Улица сунчана, Крешендо кише и Косовски крици. Превођена на 
стране језике. Члан је Удружења књижевника Републике Српске и 
Удружења слободних умјетника Аустралије.
 Терзић, Недељко (1949). Живи у Сремској Митровици - 
Србија, аутор је књига поезије, прозе и драмских текстова. Прве 
стихове објављује 1967. године. Поезијом и прозом заступљен 
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је у више од 80 антологија и значајнијих избора књижевног 
стваралаштва код нас и иностранству (Русија, Немачка, Аустрија, 
Јерменија, Пољска, Румунија, Бугарска, Словенија, Македонија, 
Либан…). Члан је Друштва књижевника Војводине и Удружења 
књижевника Србије. Објавио је књигу поезије Ћутање са равницом 
(1975), преведена књига Језеро на длану на словачком језику 
(1980), а његове књиге су преведене и објављују се у: Италији, 
Аустралији, Русији, Македонији, Француској, Грчкој, Бугарској, 
Румунији, Пољској, Мађарској, Словачкој, Словенији и Турској. 
 Тодић  Вулићевић, Радмила (1955, Урошевац). Oсновну 
школу, гимназију и економски факултет завршила је у Приштини. 
Библиографија: Мали одмор - споменар приштинске Гимназије 
(1995); пјесме Ноћим у облаку (1997); Лазаричке песме у селу Заскок 
код Урошевца (1998); Приштина, Приштевци и време (1999); 
Косово и Метохија, имање и немање (2003); Мене воли један пас 
(2005); Мали одмор - споменар приштинске Гимназије - Пи прес, 
друго допуњено издање (2006); пјесме У скривницама своје душе 
(2008);  превод књиге Косово и Метохија - Cio che eravamo (2009); 
монодрама Митра косовачка (1990).
 Хаимович, Гили пјесникиња из Израела пише двојезично 
на хебрејском и енглеском језику. Њене пјесме су преведене на 
30 језика и објављене у иностраним и израелским антологијама, 
часописима и на фестивалима, а књиге су преведене и штампане 
на француском и српском језику. 
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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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