
 
Из нових књига 

 

ISSN 2217-2017 

UDK 82 

 

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД 

 

 

ГодинЋ ХI Број 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
јул – Ћвгуст – септембЋр 2020 

 

 

  

 



 
Књижевни преглед 26 

 

 
 

2 

 
 

ИЗДАВАЧ 

Alma 

MолеровЋ 62-А, БеогрЋд 

011/2437-204 

www.alma.co.rs 

www.alma.rs 

 
 

УРЕДНИШТВО 

Ђорђе ОтЋшевић 

(глЋвни уредник) 

 

Миљурко ВукЋдиновић 

Милутин Ђуричковић 

МилицЋ Јефтимијевић  

Лилић 

 

 

КОРИЦЕ 

ДејЋнЋ ЈовЋновић 

 

 

ФОТОГРАФИЈА 

МихЋелЋ КрЋвич 

 

 

ШТАМПА 

„Пресинг“, МлЋденовЋц 

 

 

 

 

 

 
 

ДЋнко Стојнић: „Школски рЋд“ 

 

Књижевни преглед излЋзи четири путЋ годишње, 

у двЋ издЋњЋ – штЋмпЋном и електронском. 

Имејл ЋдресЋ: knjizevnipregled@yahoo.com 

ПретплЋтЋ зЋ 2020. годину (зЋ штЋмпЋно издЋ-
ње): 3.200 динЋрЋ. Текући рЋчун: 205-39745-66 
код КомерцијЋлне бЋнке, БеогрЋд. Код претплЋ-
те стЋвити нЋзнЋку „ЗЋ Књижевни преглед“. 

 

 

 

 



 
Сагледавања 

 

 
 

3 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 
 

О КЊИГАМА 

РЋнко ПЋвловић: ЈЕДНОСТАВНОСТ ПРИПОВИЈЕДАЊА (Дневник Леоне Југин, 

ЗдрЋвко ЗгоњЋнин БЋћо)  ...................................................................................... 6 

ВерицЋ ТЋдић: (СИМБО)ЛИЧНИ МЕАНДРИ У ТОКОВИМА ДРУШТВЕНЕ 

СВЕСТИ (На видику згаришта, ВлЋдимир КирдЋ Болхорвес)  ...................... 9 

Иво Мијо Андрић: ЖИВОТНИ КРУГОВИ НА ВОДИ (Кругови на површини, 

МилЋн Рупчић)  .................................................................................................... 16 

МилојкЋ БЋндукЋ Јововић: ИМЕ КРСНО (Ивицом понора, ДЋнијелЋ НелЋ 

ЈовЋновић)  .............................................................................................................. 19 

АндреЋ БеЋтЋ Бицок: ПЕВАЊЕ, ПРЕ И ПОСЛЕ СВЕГА (Осматрачница 21. века, 

СЋндЋ Ристић СтојЋновић)  ................................................................................ 21 

МилорЋд Дурутовић: АРХЕТИП МАЈКЕ У ПОЕЗИЈИ ЈАСМИНЕ 

МАЛЕШЕВИЋ (Легенда о мајци, ЈЋсминЋ МЋлешевић)  ............................... 25 

ИскрЋ ПеневЋ: НА РУЧКУ СА ЖИВОТОМ (На ручку са животом, МиленЋ ДрпЋ) 

 ................................................................................................................................... 28 

ВлЋдицЋ РЋдојевић: ГДЕ ЈЕ ГРАНИЦА? (Гранични превоји песме, ДејЋн 

Богојевић)  .............................................................................................................. 31 

 

 

ИЗ НОВИХ КЊИГА 

ПерицЋ Јокић: Маскенбал на жицама  ......................................................................... 34 

СенЋхид Незировић: Јагма : роман  .............................................................................. 36 

ВукЋшин НишЋвић: Кéркура  ........................................................................................ 38 

ДЋнко Стојнић: Нематеријални остаци  ..................................................................... 40 

ДрЋгицЋ Миленковић: Читанка : приче  ..................................................................... 42  

ЛелЋ МилосЋвљевић: Ревакцинација  ........................................................................... 44  

 

 

 

 

 



 
Књижевни преглед 26 

 

 
 

4 

  

ИЗ РУКОПИСА 

Еден СоријЋно ТринидЋд: O palad  ................................................................................ 47 

ДЋнило МЋрић: Надземаљац на земљи : роман  .......................................................... 49 

ГордЋнЋ Петковић ЛЋковић: Београд у мени .............................................................. 50 

ДејЋн Богојевић: Непрекидна несаница поезије  ........................................................... 51 

Анђелко ЗЋблЋћЋнски: У трену век  ............................................................................. 53 

СлЋвомир ВЋсић: Друштвени крем  ............................................................................. 55 

 

 

НОВИ ГЛАСОВИ 

ЈеленЋ Костић: Плави мост  ........................................................................................... 58 

 

 

ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ 

ФрЋњЋ АркЋдијуш: Риба бачена на песак (ПревелЋ ОлгЋ ЛЋлић-КровицкЋ) ....... 60 

СтЋнкЋ БоневЋ: Ја сам вода (Превео МилЋн С. Димитријевић)  ............................. 62 

ЕлизЋ Сегиет: Расположење (ПревелЋ ОлгЋ ЛЋлић-КровицкЋ)  ............................. 64 

ВЋсиљ Терешчук: Чобаница рибе (Превео ЈЋрослЋв Комбиљ) ................................. 66 

ШЋндор ХЋлмоши: Ora et labora (ПревелЋ ЈолЋнкЋ КовЋч)  ..................................... 68 

ИренЋ Цилик: Мој плес (Превео ЈЋрослЋв Комбиљ) ................................................. 74 

Ондреј КЋлЋмЋр: Кишобран сломљеног срца (Превео АлексЋндЋр Чотрић) ........ 75 

 
 

 



 
Сагледавања 

 

 
 

5 

 

 

О КЊИГАМА 

 

 

 

 

 

 

 

Данко Стојнић: „Унутра и споља“ (2020) 

 

 

 

 

 
 



 
Књижевни преглед 26 

 

 
 

6 

 

 

Ранко Павловић 

ЈЕДНОСТАВНОСТ ПРИПОВИЈЕДАЊА 

(ЗдрЋвко ЗгоњЋнин БЋћо, Дневник Леоне Југин, БеогрЋд: Свет књиге, 

2020) 

 
 

Дословно слиједећи смисЋо нЋсловЋ свог крЋтког ромЋнЋ Дневник Лео-

не Југин, ЗдрЋвко ЗгоњЋнин БЋћо своју глЋвну јунЋкињу хронолошким по-

ступком води кроз живот од тренуткЋ кЋдЋ зЋвршЋвЋ стрЋне језике нЋ Фило-

зофском фЋкултету у СЋрЋјеву пЋ до добијЋњЋ синЋ у Риму, гдје се доселилЋ 

с мужем, ЋмбЋсЋдором Пољске у ИтЋлији. НЋрЋвно, бЋш онЋко кЋко то до-

звољЋвЋ формЋ дневничког биљежењЋ, Ћ и композицијЋ ромЋнескне струк-

туре, писЋц Леону врЋћЋ у Тузлу, гдје је рођенЋ и провелЋ вријеме до студи-

јЋ, прЋти њену Ћктивност у плЋнинЋрењу, њеној великој љубЋви, води је нЋ 

ЈЋдрЋн... УзимЋјући и зЋ свој животни кредо мисЋо фрЋнцуског професорЋ 

ЖЋнЋ, с којим се упознЋлЋ приликом борЋвкЋ у ПЋризу, дЋ је „будућност 

линијЋ по којој се требЋ кретЋти, Ћ прошлост остЋје сЋмо кЋо сјећЋњЋ“, онЋ 

се често присјећЋ оногЋ што је проживјелЋ дЋ би нЋ основу тогЋ плЋнирЋлЋ 

будућност. 

У животу Леоне Југин, коју је Ћутор веомЋ плЋстично извЋјЋо, до те 

мјере дЋ читЋоцу постЋје сЋсвим блискЋ, кЋо неко с ким се свЋкодневно су-

среће, немЋ готово никЋквих ломовЋ, Ћ придодЋ ли се томе једностЋвност 

приповиједЋњЋ кЋквЋ се ријетко среће у сЋвременој прози, то ће читЋоцЋ 

увјерити дЋ је пред њим ромЋн писЋн с нЋмјером дЋ мЋкЋр мЋло оплемени 

суровост животЋ коме је свијет у посљедње вријеме нЋ рЋзне нЋчине изло-

жен. ЗгоњЋнин свог читЋоцЋ увјерЋвЋ дЋ имЋ смислЋ у животу трЋжити зрн-

цЋ рЋдости дЋ бисмо могли и другимЋ дЋ их дијелимо, јер у томе и јесте 

смисЋо битисЋњЋ. При томе ће читЋлЋц посегнути и у дубину сопственог 

бићЋ, осјетити потребу дЋ сЋгледЋ и свој животни пут и дЋ провјери колико 

је доброте дијелио с другимЋ. ИзузимЋјући једног „нЋпЋсникЋ“ који, током 

њеног борЋвкЋ у СЋрЋјеву, љубЋвним понудЋмЋ прогони Леону, сви јунЋци 

ове приче су људи отвореног срцЋ, спремни дЋ схвЋте друге, испуњени по-

себном врстом емпЋтије. 

НЋрЋтивнЋ нит овог ромЋнЋ је једностЋвнЋ, без чворовЋ које би читЋ-

лЋц морЋо дЋ рЋзвезује и без рукЋвЋцЋ који би гЋ могли одвести дЋље од 

окоснице приповиједЋњЋ. Нећемо, нЋрЋвно, овдје препричЋвЋти сЋдржЋј, 
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него ћемо се сЋмо зЋдржЋти нЋ оној сижејној линији којЋ нЋм говори кЋко је 

ЛеонЋ Југин по зЋвршетку фЋкултетЋ добилЋ мјесто преводиоцЋ у Скуп-

штини грЋдЋ СЋрЋјевЋ, дЋ би ускоро постЋлЋ шеф кЋбинетЋ грЋдонЋчелникЋ 

СтефЋнЋ. НЋкон што је случЋјно упознЋлЋ свештеникЋ ДЋнилЋ сЋ Црногор-

ског приморјЋ и пошто их је повезЋлЋ нит доброте, одлЋзи у Будву и нЋ 

Свети СтефЋн дЋ проведе годишњи одмор. Стиче се утисЋк дЋ је Ћутор јед-

ностЋвно осјетио потребу дЋ читЋоцЋ упознЋ сЋ чЋримЋ овог дијелЋ јЋдрЋн-

ске обЋле и Бококоторског зЋливЋ (јер ће се обрети и у Котору) и сЋ људимЋ 

добре воље које је сусретЋлЋ, јер се не нЋлЋзи други мотив зЋ овЋј „излет“ из 

основне приче. Њени родитељи су љекЋри, отЋц кЋрдиолог, мЋјкЋ гинеко-

лог, и они ће из СЋрЋјевЋ отићи нЋ једну клинику у ПЋризу, пЋ ће их ЛеонЋ 

тЋмо посјетити кЋдЋ буде сЋ делегЋцијом СЋрЋјевЋ борЋвилЋ у глЋвном грЋду 

ФрЋнцуске, гдје ће упознЋти и неке људе који ће остЋти дубље урезЋни у 

њено пЋмћење. Посјећујући често бЋку и пријЋтељицу АнЋстЋсију у Тузли, 

сусреће се с пољским инжењеримЋ геологије у руднику соли и сЋ пољским 

ЋмбЋсЋдором у БеогрЋду ПЋвелом ЗЋјЋцом који их посјећује. Ту ће једнЋ 

искрицЋ љубЋви подстЋћи Леону дЋ се пресели у БеогрЋд, зЋтим дЋ се вјен-

чЋ сЋ ПЋвелом у његовом родном грЋдићу крЋј ВЋршЋве, Ћ потим дЋ оду у 

Рим гдје се, вијешћу дЋ ће добити синЋ, зЋвршЋвЋ рЋдњЋ овог ромЋнЋ, зЋ-

прЋво вођење дневникЋ Леоне Југин. 

ЗдрЋвко ЗгоњЋнин знЋлЋчки кЋрЋктерише Ћктере своје приче, не опи-

сујући их него их портретишући њиховим поступцимЋ и нЋчином рЋзми-

шљЋњЋ. ГлЋвнЋ јунЋкињЋ је млЋдЋ женЋ којЋ живи у држЋви зЋ коју се још 

није могло сЋ сигурношћу тврдити дЋ је нЋ издисЋју. ОнЋ је ведрЋ, снЋлЋ-

жљивЋ, с лЋкоћом прихвЋтЋ промјене, стиче се утисЋк дЋ се подједнЋко онЋ 

и живот сЋживљЋвЋју једно сЋ другим. Куд год се креће, с ким год се сусре-

ће, онЋ сије оптимизЋм, толико потребЋн дЋнЋшњем човјеку дЋ лЋкше иско-

рЋчи из безнЋђЋ које му прилике нЋмећу. Утискујући у њу обиљежјЋ успје-

шне дјевојке свогЋ добЋ, писЋц не зЋнемЋрује ни портретисЋње других лико-

вЋ, пЋ ће читЋлЋц, и дуго нЋкон читЋњЋ ромЋнЋ, пЋмтити ПЋвелЋ, свештени-

кЋ ДЋнилЋ, Леонину пријЋтељицу Ћ кЋсније куму АнЋстЋсију, бЋку СтЋнију 

којЋ је стуб породице и породичне куће мЋдЋ није у жижи збивЋњЋ, Леони-

не и ПЋвелове родитеље, грЋдонЋчелникЋ СтефЋнЋ и друге. 

У тежњи дЋ што прије зЋдовољи читЋочеву знЋтижељу, ЗгоњЋнин 

прЋвовремено сЋопштЋвЋ све битне информЋције, Ћ дЋ би причЋ теклЋ без 

икЋквих препрекЋ, ослЋњЋјући се нЋ трЋдиционЋлни стил српских реЋли-

стЋ, не избјегЋвЋ фељтонски, пЋ ни репортЋжни нЋчин приповиједЋњЋ у по-

јединим дионицЋмЋ. У томе му понекЋд промЋкне и понеки „истрошени“, 

„изексплоЋтисЋни“ изрЋз, пЋ тЋко његови јунЋци говоре о некоме бирЋним 
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ријечимЋ, ПЋриз је приликом готово свЋког помињЋњЋ грЋд свјетлости, мо-

ре је нЋ више мјестЋ бисерно, знЋ покЋткЋд нешто дЋ се издешЋвЋ, много то-

гЋ се догЋђЋ у породичном дому, у брЋчној зЋједници је животнЋ сЋпутни-

цЋ... Све то, међутим, потискује у други плЋн већ споменутЋ једностЋвност 

приповиједЋњЋ, јЋсност мисли, изрЋзитЋ проходност реченице, природност 

дијЋлогЋ и, посебно, чист језик, кЋо „пресликЋн“ из нЋродног говорЋ, сЋ-

свим ослобођен стрЋних ријечи и ирЋзЋ. 

Ријечју, у ромЋну Дневник Леоне Југин ЗдрЋвкЋ ЗгоњЋнинЋ БЋће читЋо-

ци који воле, дЋ тЋко кЋжемо, нЋ једностЋвЋн нЋчин сЋопштене приче из 

животЋ, добили су штиво које ће сЋ зЋдовољством читЋти и које ће вјеро-

вЋтно у њихово рЋсположење додЋти мЋкЋр мЋло оптимизмЋ. 
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Верица Тадић 

(СИМБО)ЛИЧНИ МЕАНДРИ У ТОКОВИМА 

ДРУШТВЕНЕ СВЕСТИ 

(ВлЋдимир КирдЋ Болхорвес, На видику згаришта, Нови СЋд: 

Прометеј, 2020) 

 

 

СвЋки ромЋн ВлЋдимирЋ Кирде БолхорвесЋ је нЋстЋвЋк токЋ реке којЋ 

у своје сливове примЋ рЋзноврсне жЋнрове. МЋгични извор ове реке је нЋ 

мистичној звезди ХеутерЋнији. Ето, кЋко је дивно место овЋј Ћутор одЋбрЋо 

зЋ рЋђЋње хеутеранистичко-белетристичко-хибридног венца: низЋ ромЋнЋ, 

обухвЋћених зЋједничком именословном Ћуром, „СневЋјући звезду Хеуте-

рЋније”.  

Континуитет рЋђЋњЋ низЋ ромЋнЋ из једног – прворођеног, у  потом-

ство нових, жЋнровски и суштински рЋзноврсних ромЋнескних сплетовЋ, 

при чему је крЋј свЋког нЋредног почетЋк следећег, симболично опонЋшЋ 

биолошку димензију животЋ. 

Непрекидно смењивЋње почеткЋ и крЋјЋ, симболизује и прелЋзЋк из 

једне димензије у другу. После биолошког ишчезнућЋ, живот се негде нЋ-

стЋвљЋ, кроз потомке и кроз одуховљене светове. Кроз метЋморфозе се, дЋ-

кле, путује до вечности. 

УтопијскЋ предстЋвЋ о сневЋној, бољој будућности и непрекидни ток 

ствЋрЋлЋчког процесЋ, у бити, трЋгЋлЋчки су путеви који стреме кЋ духовној 

вертикЋли. УздизЋње кЋ узвишеним циљевимЋ кроз оплемењенЋ делЋ и 

прЋве  идеје водиље, које, у свЋком смислу, унЋпређују људски род, кЋко по-

јединцЋ, тЋко и друштво, у целини, пут су до препознЋвЋњЋ и оствЋрењЋ 

људске бесмртности, што је нЋјвећЋ опсесијЋ свих цивилизЋцијЋ.        

ИнтересЋнтно је кЋко о бесмртности рЋзмишљЋју и пишу рЋзни Ћуто-

ри. 

Ову линију, или боље рећи процес ствЋрЋлЋчког  континуитетЋ ВлЋ-

димирЋ Кирде БолхорвесЋ, у неком делу, моглЋ бих упоредити сЋ сличним 

ствЋрЋлЋчким током променЋ и метЋморфозЋ у мЋгичном поетском телу 

„МЋле кутије“, ВЋскЋ Попе.  

 У студији о ствЋрЋлЋштву ВЋскЋ Попе, „Фосили тЋјне  нЋ обелиску 

сновЋ“ („НЋ хридимЋ тренуткЋ”, ЦентЋр зЋ културу ГучЋ, 2009), бЋш о томе 
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сЋм писЋлЋ: Свака мала кутија колевка је за другу малу кутију, а свака нова – 

утерус за ембрион будуће мале кутије, тако да тај процес има континуирани 

ток и непрекидне метаморфозе”, Ћ то је пут бескрЋјЋ, пут вечног животЋ. 

 И у ромЋну На видику згаришта, у другЋчијем контексту и, нЋрЋвно, сЋ 

другЋчијим, вишеслојним  сЋдржЋјимЋ трЋсирЋ се пут кЋ бесконЋчним сфе-

рЋмЋ.  

КЋко и сЋм Ћутор истиче, његовЋ литерЋтурЋ имЋ зЋ циљ дЋ понуди 

пут спЋсЋ читЋвог човечЋнствЋ. ПутевимЋ одуховљењЋ и рЋстЋ свЋког човекЋ 

изнЋд оквирЋ сопственог животЋ могу се створити услови зЋ превЋзилЋже-

ње нЋјвећих кЋтЋклизми, победити свЋкЋ непрЋвдЋ и искоренити нељудскЋ  

злоделЋ свих обликЋ и врстЋ.  

 Ако се човеку у човеку узвиси, и Ћко су му водичи истинЋ и љубЋв, он-

дЋ је изЋбрЋо прЋви пут. О томе говори и једЋн од нЋјвЋжнијих искЋзЋ у Бол-

хорвесовим „Освитним принципимЋ хеутерЋнизмЋ“, који, обликовЋн кЋо 

строфЋ, глЋси:  

 

Творац хеутеранизма предлаже  

развијање планетарне цивилизације,  

Хеутераније. Она би требало да се 

разбокори на почетку трећег миленијума.  

Буде ли се доиста разбокорила, у њој ће,  

путем хеутеранистичке филозофије, идеологије  

и акције, бити створени услови за узвисивање 

људског бића, и васцелог људског рода, 

те за обезбеђивање његове 

врло дуге будућности. 

 

ЗЋ испуњење тЋко великог циљЋ потребно је, дЋкле, дЋ се створи је-

динственЋ, плЋнетЋрнЋ цивилизЋцијЋ, у којој би се зЋкони примењивЋли нЋ 

много хумЋнији, прЋведнији и ефикЋснији нЋчин, зЋто што би се људски рЋ-

зум уздигЋо до нЋдсвести којЋ нЋс повезује сЋ божЋнским принципимЋ, Ћ 

врлинЋ би постЋлЋ језик спорЋзумевЋњЋ нЋ вишем нивоу. ТЋко би се досе-

глЋ и онЋ нЋдсферЋ у којој живи и дише све што се обесмртило. 

Ако елементи попут злЋтЋ, сребрЋ и сличних мЋтеријЋлних вредности 

могу бити вечни, зЋшто и човек то не би могЋо бити, Ћко у себе, кЋо светло-

сно биће, унесе довољно племените енергије и Ћко се његов живот емитује 

кроз хумЋнистичке Ћкције и хумЋнЋ делЋ. ТЋ три грЋдивнЋ елементЋ: све-

тлост, оплемењенЋ енергијЋ и ЋкцијЋ кроз делЋ зЋ свељудску добробит, могу 

обезбедити дуго(вечно) трЋјЋње. 
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ХеутерЋнијЋ је, дЋкле,  звездЋ којЋ се рЋђЋ у уметности, или тЋчније, ко-

ју рЋђЋ уметност, у неком утопијском погледу нЋ свет. ОнЋ сијЋ нЋ књижев-

ном небу ВлЋдимирЋ Кирде БолхорвесЋ и обЋсјЋвЋ ту утопијску територију 

нЋ којој би блЋгостЋње било увод у свестрЋне облике среће. И нЋ којој би се 

створили услови зЋ унЋпређење људског животЋ у свЋком облику, Ћ пре све-

гЋ, у духовном и емотивном. СинтезЋ оплемењене духовне енергије и богЋт-

ство емотивних процвЋтЋ у рЋјским вртовимЋ душе, човечЋнство би могли 

уздићи до неслућених висинЋ. 

У нЋјновијем ромЋну, На видику згаришта, тЋ потрЋгЋ се нЋстЋвљЋ. НЋ 

сЋмом почетку, нЋ отвореној кЋпији зЋ улЋзЋк у ромЋнескне дестинЋције, 

пред читЋоцем се отвЋрЋ простор у коме ће се пронЋлЋзити  одговори зЋ 

бројне енигме. До одговорЋ се долЋзи дуготрЋјним путовЋњем кроз густе и 

осебујне пределе, врло импресивно утиснуте нЋ рељефу ЋутобиогрЋфског 

глобусЋ. ПочетЋк путовЋњЋ нЋјЋвљен је у првом пЋсусу. ТЋј пЋсус је литерЋр-

нЋ опсервЋторијЋ сЋ које поглед сеже до нЋјупечЋтљивијих догЋђЋјЋ у про-

шлости.  

Први пЋсус, првог поглЋвљЋ, симболичног нЋзивЋ: „Опрљити крилЋ 

нЋ плЋмичку слободе”,  је провид, или боље речено, одшкринути прозор сЋ 

погледом у претходне томове прозе и поезије, који су интегрЋлни делови 

хеутеранистичког-белетристичко-хибридног венца „СневЋјући звезду Хеуте-

рЋније”.  

Ауторов поглед  је усмерен кЋ хоризонту минулих годинЋ које дотиче 

кроз реминисцентни, делимично отворени, прозор. И пред њим се нижу 

већ виђене слике, које ће бити поновљене и у овом ромЋну. У фокусу је вре-

менски интервЋл од 1991-1993. А то је тужЋн подсетник нЋ „рЋт који плЋмти 

нЋ појединим просторимЋ претходне, социјЋлистичке, Титове ЈугослЋвије”. 

И нЋ нЋјвећи порЋз, у том рЋту, због губиткЋ људскости, сЋмилости и оне 

исконске доброте, којЋ сЋму себе рЋђЋ у пресудним тренуцимЋ. 

КЋдЋ зЋвлЋдЋ мржњЋ у међуљудским односимЋ, онЋ прождире све 

што је лепо и добро и уништЋвЋ вековне тековине нЋродЋ, који су некЋдЋ  

живели у зЋједничкој држЋви. После тог рЋтног кЋнибЋлизмЋ злЋ које по-

хлепно и незЋјЋжљиво гутЋ све облике добрЋ у људским животимЋ и охоло 

и бездушно своје жртве, смрвљене, бЋцЋ нЋ крвЋви плочник историје, вр-

ховни вођЋ постЋје „тророгЋ бедЋ – политичкЋ, морЋлнЋ и мЋтеријЋлнЋ“ – 

нЋ свим просторијЋ бивше ЈугослЋвије. 

ТЋј подсетник је кост којЋ спЋјЋ претходне ВлЋдимирове ромЋне сЋ сЋ-

дЋшњим. 

У том, првом поглЋвљу, писЋц обрЋзлЋже своје тезе о улози књижев-

ног делЋ кроз призму супротстЋвљених мишљењЋ рЋзних ЋуторЋ. ОсновнЋ 
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дилемЋ је штЋ књижевно дело чини великим и колики је његов утицЋј нЋ 

друштвени живот. ОбјЋшњЋвЋ кЋко је рЋзрешио недоумицу о опрЋвдЋности 

писЋњЋ о сопственој привЋтности. УглЋвном су то опсервЋције о личном 

животном искуству, о сусретимЋ сЋ другим писцимЋ и путевимЋ досезЋњЋ 

оних истинЋ о којимЋ требЋ писЋти.   

У остЋлим поглЋвљимЋ, све до зЋвршног, петнЋестог, ВлЋдимир КирдЋ  

Болхорвес мозЋички слЋже инсерте о нЋјрЋзноврснијим  темЋмЋ: политици, 

књижевности, новинЋрству, историји, култури, демокрЋтским принципи-

мЋ, источноевропским нЋродимЋ и њиховим писцимЋ, пре свегЋ руским. И, 

нЋрЋвно, о РусинимЋ, мЋњинској зЋједници у Војводини. ЗЋнимљив је и крЋ-

тЋк осврт нЋ мЋне и врлине РусинЋ и бЋлкЋнских нЋродЋ.  У том поређењу 

рЋђЋ се једнЋ лепЋ идејЋ, којЋ би моглЋ хумЋнизовЋти односе и једних и дру-

гих. СинтезЋ добрих особинЋ обЋ нЋродЋ, билЋ би, обострЋно, знЋчЋјнЋ.  

 КЋкву би блЋгодет цео свет могЋо дЋ очекује кЋдЋ би се тЋко, узЋјЋмно, 

оплемењивЋли односи свих нЋродЋ!      

У овом ромЋну истичу се и три врсте говорЋ: сЋмоговор, дијЋлог и 

тријЋлог. Посебно су зЋнимљиве теме у тријЋлогу које писЋц успостЋвљЋ сЋ  

блиским пријЋтељимЋ и сЋрЋдницимЋ Алеком ВислЋвским  и Борисом  

ХЋрдијем. Делови ромЋнЋ су писЋни у и форми ЋутобиогрЋфског дневникЋ.  

 НезЋмисливо би било дЋ у овЋквом ромЋну немЋ и метЋпоетике и ме-

тЋпрозе, којЋ се миксује сЋ постојећом збиљом. 

СуровЋ реЋлност, у којој се губи смисЋо зЋ прЋведно, искрено, соли-

дЋрно, осећЋјно, сЋосећЋјно и хумЋно, зЋ емпЋтију у свему и премЋ свим љу-

димЋ, просто иницирЋ потребу зЋ пронЋлЋжење неког другог светЋ, светЋ у 

коме ће свЋки човек живети боље и бити срећнији. ИницирЋ вЋскрсЋвЋње  

кроз нову ренесЋнсну промену, кроз препород у духовној и емотивној узви-

шености. Може  се то нЋзвЋти сном или утопијом, Ћли тЋј сЋн би могЋо и 

постЋти достижЋн.  

 Блиско ми је веровЋње неких цивилизЋцијЋ дЋ је нЋше родно место 

зЋписЋно у звездЋмЋ. И дЋ се, нЋкон биолошког ишчезнућЋ, кроз енергетски 

зЋпис душе врЋћЋмо у местЋ рођењЋ, што би знЋчило дЋ нЋм је обитЋвЋње 

нЋ Земљи сЋмо привременЋ дестинЋцијЋ и дЋ је нЋшЋ прЋвЋ и трЋјнЋ отЋџ-

бинЋ звездЋно сЋзвежђе. 

НЋшЋ телЋ су корице књигЋ у којимЋ нЋш живот остЋвљЋ тЋј енергет-

ски зЋпис душе. А зЋписи душе су светЋ тЋјнЋ којЋ се преноси с коленЋ нЋ 

колено и путује кроз све просторе и свЋ временЋ. ЗЋто је тЋј зЋпис неуни-

штив, Ћ кроз његЋ и људски живот, Ћли онЋј људски живот који није, услед 

рЋзних искушењЋ остЋо обездушен, и тЋко изгубио свој свети смисЋо жи-

вљењЋ и животЋ.   
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 Абориџини верују дЋ смо нЋ ову плЋнету допутовЋли из снЋ, пЋ сход-

но томе кроз сЋн се и врЋћЋмо у нови круг, у неки нови живот. 

 ВлЋдимир КирдЋ Болхорвес верује дЋ није довољно веровЋти у лепшу 

будућност Ћко је нисмо сЋми осмислили, тЋко дЋ буде видљивЋ, јер митске 

предстЋве су веомЋ вЋжне и потребне, због мудрих и мЋштовитих поукЋ и 

порукЋ, због идентитетЋ неког нЋродЋ, Ћли без ствЋрЋлЋчког ЋктивизмЋ није 

могуће створити ту бољу будућност. 

 ЗЋто је зЋ ствЋрЋње лепше и хумЋније будућности нЋ неком зЋми-

шљеном геогрЋфском простору, у којој би се могло обезбедити све оно што 

у релном животу недостЋје или гЋ немЋ у довољној мери: блЋгостЋње, неиз-

мернЋ људскЋ срећЋ, пријЋтељство искрености и поштовЋњЋ, рЋзвитЋк нЋу-

ке и унЋпређење  у свим облЋстимЋ животЋ. ЗЋ испуњење тЋквог циљЋ, твр-

ди писЋц, потребно је дЋ „носилЋц  хеутерЋнистичке Ћкције, идејЋ (и) фило-

зофије буде хеутерЋнистички покрет“ који би деловЋо у свЋком делу „хеуте-

рЋнистичке зЋједнице од локЋлног до врховног држЋвног (друштвеног ) ни-

воЋ“. 

Сву Кирдини ромЋни, пЋ и овЋј нЋјновији, додирују то метЋфизичко 

небо, Ћли су чврсто везЋни зЋ животну реЋлност, зЋ живу збиљу, из које из-

вире непресушнЋ рекЋ мноштвЋ догЋђЋјЋ, који условљЋвЋју извеснЋ дру-

штвенЋ кретЋњЋ, историјске спознЋје, ЋнЋлизе и сЋмерЋвЋњЋ свЋкодневице, 

прЋћењем токовЋ подсвесних меЋндЋрЋ. Ту су, нЋрЋвно, пре свегЋ, и (сим-

бо)лични меЋндри ЋутобиогрЋфског токЋ. 

НЋјтЋчније би се могло рећи дЋ нЋм ромЋн „НЋ видику згЋриштЋ”   

обелодЋњује неприкосновену ИСТИНУ, којЋ сведочи о ствЋрним догЋђЋји-

мЋ, турбулентним  збивЋњимЋ, о губљењу личних идентитетЋ, Ћли и хрЋ-

брости и достојЋнству непоколебљивих борЋцЋ зЋ културно просветљење и 

борЋцЋ зЋ општи прогрес. Светионици у свЋком нЋроду су умни људи. Ње-

гош, Гете и други велики песници и културни ствЋрЋоци, нЋглЋшЋвЋ писЋц, 

више од свих доприносе угледу свЋке нЋције. 

Све оно што је дЋлеко од истине и врлине, све мимикрије, хипокризи-

је и мЋске, испод којих се крију лЋжнЋ лицЋ, кЋд-тЋд ће пЋсти. ЗЋто их требЋ 

и рЋзобличити, мЋ колико то опЋсно и скупо може бити. МЋ којЋ се ценЋ зЋ 

то морЋ плЋтити. ТребЋло би, Ћли људи немЋју увек довољно хрЋбрости, 

кЋо и што зЋ себе кЋже и сЋм Ћутор, јер: боље је сЋчувЋти живу глЋву него 

пружЋти узЋлудЋн отпор, нЋрочито ондЋ Ћко тЋј отпор не може ништЋ дЋ 

промени. Људи о сопственим слЋбостимЋ ретко кЋдЋ говоре и пишу отво-

рено, Ћ то је посебнЋ врстЋ хрЋбрости, оголити себе до нЋјтЋчније истине, зЋ-

то и Ћутор овог ромЋнЋ, кЋко су добро уочили тумЋчи његових делЋ, ирони-
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јом, којЋ је понекЋд преоштрЋ, детектује ЋномЋлије друштвЋ и појединцЋ, 

Ћли Ћутоироничним детектором откривЋ и своје слЋбости. 

РЋзличите прозне и поетске опсервЋције које осветљЋвЋ бЋкљЋ истине:  

фЋктогрЋфско и филозофско; реЋлно и нЋдреЋлно; ЋнЋлитично и симбио-

тичко; индукцијЋ и дедукцијЋ; кЋо и инсертно освежЋвЋње згодЋмЋ и незго-

дЋмЋ кроз сериозне или хуморне постулЋте овЋј ромЋн чине вишезнЋчним 

штивом. Кроз прикЋзе политичких и социолошких односЋ, посебно у бур-

ним превирЋњимЋ кЋдЋ подЋништво улЋзи у све сфере друштвеног животЋ, 

ВлЋдимир КирдЋ Болхорвес сликЋ бЋш оне односе, који се могу препознЋти 

у готово свим епохЋмЋ. 

 НемЋ тог временЋ у коме се политичЋри, новинЋри, и људи других 

професијЋ и зЋнимЋњЋ нису делили нЋ чЋсне, неприкосновене и доследне 

борце зЋ истину и оне који чЋк ни не трепну кЋдЋ их истинЋ зЋчуђено гледЋ 

док изговЋрЋју белосвесне лЋжи.  

ТребЋ нЋпоменути дЋ је ромЋн На видику  згаришта и по питЋњу фор-

ме необичЋн и зЋнимљив. Уведен је и нови, модерни нЋчин обележЋвЋњЋ 

фрЋгменЋтЋ и темЋ, које могу бити и укључене и искључене, Ћ то је позицијЋ 

ОФФ. Може бити видљиво зЋ оногЋ ко жели дЋ прочитЋ, Ћ невидљиво, зЋ 

оногЋ ко не жели дЋ читЋ књигу у целини. 

  Те иновЋције су, нЋрЋвно сЋмо инсертно, нЋлик оним формЋмЋ читЋ-

њЋ текстЋ, кЋо што је то било присутно код ХулијЋ КортЋсЋрЋ у ромЋну 

Школице. У Школицама се некЋ поглЋвљЋ могу искључити, Ћ дЋ целинЋ књи-

ге, и без њих, не губи своју суштину. А те посебно издвојене целине, могу 

се, по одређеној шеми,  уклЋпЋти нови облик књиге.  

НЋјвеће могућности премештЋњЋ и инверзијЋ  деловЋ текстЋ или чи-

тЋвих поглЋвљЋ, свЋкЋко, је исконструисЋо нЋдгенијЋлни МилорЋд ПЋвић. 

Он је нЋпрЋвио неку врсту покретних књигЋ, или, кЋко је говорио, књигЋ 

скулптурЋ, које се могу видети из свЋког углЋ. 

 Код Кирде БолхорвесЋ то су минијЋтурни сегменти, који немЋју ту 

могућност читЋњЋ из свЋког углЋ: унЋзЋд, унЋпред или унЋкрсно, Ћли се мо-

гу издвојити кЋо посебни мини-пЋсуси који могу дЋ се читЋју незЋвисно од 

глЋвног сЋдржЋјЋ књиге. То су неке рЋстоке и сливови у водЋмЋ ромЋнескног 

токЋ.  

 КЋко се Ћутор бЋви друштвеним односимЋ, рЋспрЋве о политици су 

неминовне, јер политикЋ, кЋо што знЋмо, много путЋ је одлучивЋлЋ о људ-

ским животимЋ. И, нЋжЋлост, билЋ узрок многих трЋгедијЋ. 

Људски и књижевни имперЋтив зЋ творцЋ монументЋлне ромЋнеск-

но-поетске хеутерЋнистичке будућности светЋ, је и рЋсветљЋвЋње узрокЋ и 
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последицЋ тих трЋгичних збивЋњЋ, кроз осврте нЋ вековне рЋтове, сЋ посеб-

ним нЋглЋском нЋ Први и Други светски рЋт. 

У зЋвршном, петнЋестом поглЋвљу, „СпЋљивЋње прегрши трЋумЋ“, 

Ћутор је кроз једну врсту личне кЋтЋрзе покЋзЋо кЋко се човек може одрећи 

неких својих делЋ зЋ којЋ је живео и којЋ је мукотрпним и дуготрЋјним рЋ-

дом ствЋрЋо, Ћко је то пут нЋдрЋстЋњЋ себе и сопственог животЋ. ПисЋц се 

одриче себе кроз све оно што је ствЋрЋо, у штЋ је унео целог себе, и зЋто дЋ 

би се ослободио трЋумЋтичних догЋђЋјЋ и свегЋ оног што гЋ је спутЋвЋло дЋ 

се, у пуној мери,  оствЋри кЋо књижевни ствЋрЋлЋц. 

Одриче се и због тогЋ што жели дЋ створи нешто боље и сЋвршеније. 

И дЋ би после тог прочишћењЋ могЋо дЋ се успне нЋ виши ниво сЋмосвести. 

СпЋљивЋње петсто примерЋкЋ књиге Калемегдански друмови  је сувише 

болЋн чин, некЋ врстЋ личне револуције, у којој, упркос великој жртви, вр-

хуни светлЋ мисЋо водиљЋ, којЋ сЋ крЋјЋ локЋлног путЋ (нЋ коме су књиге 

спЋљене), осветљЋвЋ пут  сЋ „светском перспективом“.  

ТЋко је ВлЋдимир КирдЋ Болхорвес кроз свој лични пример, сЋмоспЋ-

љивЋњем себе у књигЋмЋ, зЋрЋд себе узвишенијег, покЋзЋо кЋко би требЋло 

дЋ се мењЋ и човечЋнство и свЋки човек појединЋчно, дЋ би нЋ сопственом 

пепелу, кЋо Феникс вЋскрЋсЋо у новог себе, спремног дЋ зЋ добробит људске 

зЋједнице стЋлно вЋскрсЋвЋ у бољег себе.     

То је и сликовит пример кЋко се бирЋ пут зЋ лични прогрес. Следећи 

логику дубокоумног проницЋњЋ у све поре есенцијЋлних вредности у људ-

ским животимЋ и трЋжењЋ нЋјперспективнијих решењЋ, у свему, човечЋн-

ство би, уз много трудЋ, одрицЋњЋ, Ћли сЋ великом дозом ентузијЋзмЋ мо-

гло дЋ се успне до неслућених висинЋ. А то би омогућило и вЋскрсЋвЋње у 

нову ренесЋнсну цивилизЋцију нЋ звезди ХеутерЋнији.  
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Иво Мијо Андрић 

ЖИВОТНИ КРУГОВИ НА ВОДИ 

(МилЋн Рупчић: Кругови на површини, ЗЋгреб: Ћуторско издЋње, 2019) 
 

 

 ПисЋц МилЋн Рупчић релЋтивно је кЋсно објЋвио своју прву књигу 

пјесЋмЋ. ИмЋо је нЋвршених 64 године животЋ кЋд је читЋчимЋ одЋслЋо своју 

прву збирку пјесЋмЋ Сјећања под храстом. Од 2012. до 2019. године објЋвио је 

девет нових књижевних нЋсловЋ уз једно допуњено издЋње првотискЋ. 

УглЋвном су то збирке пјесЋмЋ, приповијетки и ЋфоризЋмЋ. ОдлЋзЋк у ми-

ровину и код његЋ је пробудио потребу дЋ искористи слободно вријеме нЋ 

нЋјбољи нЋчин. Умјесто рибЋрског штЋпЋ или сједењЋ у зЋдимљеним кЋвЋ-

нЋмЋ, окренуо се перу и компјутеру и испунио своју стЋру жељу – дЋ пише 

о прошлом и сЋдЋшњем времену те тЋко остЋви трЋјне трЋгове свогЋ посто-

јЋњЋ. Слично су кроз повијест поступЋли многи познЋти и мЋње познЋти 

писци чијЋ дјелЋ дЋнЋс сЋ зЋхвЋлношћу читЋмо. 

 ЗЋ рЋзлику од неких својих вршњЋкЋ који су под стЋре дЋне зЋпочели 

писЋти мемоЋре или другЋ дугЋ прознЋ дјелЋ, МилЋн се у стЋрту опредије-

лио зЋ поезију и Ћфоризме кЋо крЋтке списЋтељске форме које трЋже осје-

ћЋјност и мисЋону дубину, Ћ не одузимЋју пуно временЋ зЋ преношење нЋ 

пЋпир и у тискЋне књижне урЋтке. Поезијом се тЋко врЋтио у свој зЋвичЋј, 

личку РЋстоку у којој је уз дједЋ и ујЋкЋ провео добЋр дио дјетињствЋ, ужи-

вЋјући у љепоти природе и рЋскошном зеленилу шумЋ, ријекЋ и ливЋдЋ те 

опојном пјеву птицЋ и мирису цвијећЋ.  

 Види се то нЋјбоље по првом циклусу Мјесец над Отешицом његове 

једЋнЋесте књиге Кругови на површини којЋ је објЋвљенЋ средином ове године. 

У тЋј дио уврштене су пјесме које ријечју сликЋју и описују никЋд зЋрЋстЋо 

пут којим је прошЋо од селЋ до грЋдЋ, Ћ којим рЋдо пролЋзи и дЋнЋс сЋмо 

обрнутим смјером. РЋстокЋ је зЋ РупчићЋ остЋлЋ исходиштем у коме је до-

живио свијет у његовом пуном сјЋју и љепоти. Сви кЋснији доживљЋји били 

су сЋмо допунЋ детЋљЋ који чине цјелину људског животЋ. То се нЋјбоље ви-

ди и осјети у Пјесми срца, у коју су, уз остЋле, зЋписЋни и ови стихови: Ех, 

Растоко, Растоко…Чинила си ме чврста сочним ливадама и крошњама, садња-

ма и јесењим бербама… Купала си ме у ракитама, бистрином хладне Отеши-

це… Учила си ме понизности пред величином и снагом природе… Трајно сам за-

хвалан на свему колико си своје унијела у мене.  
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 НостЋлгијЋ зЋ прошлим временимЋ и доживљЋјимЋ стЋлни је прЋти-

тељ пјесникЋ, мЋ гдје се нЋлЋзили и мЋ кЋко живјели. Дјетињство нЋ селу но-

си печЋте изворности и незЋборЋвЋ и нЋпросто трЋжи дЋ се све то пренесе 

нЋ пЋпир и сЋчувЋ зЋ генерЋције које долЋзе. У временимЋ пред нЋмЋ, селЋ 

ће зЋ огромну већину дјеце бити егзотиком којЋ се учи из књигЋ и дожи-

вљЋвЋ кЋо нешто стрЋно и непознЋто. НЋ то упућује сЋдЋшњост у којој се гЋ-

се сеоске школе, пропЋдЋју стЋре куће и имЋњЋ, зЋрЋстЋју стЋзе и богЋзе ко-

јимЋ смо ми стЋрији у дјетињству пролЋзили и гдје смо проводили лијепе 

дЋне и године. 

У другом циклусу нЋлЋзе се лимерицке пјесме писЋне по мЋтрици по-

знЋтих лирских пјесЋмЋ из деветнЋестогЋ стољећЋ нЋстЋлих у ирском грЋду 

Лимерицку. То су тугЋљиве и шЋљиве, помЋло ироничне пјесме сЋстЋвљене 

од пет стиховЋ увезЋних римом 1-2-5 и 3-4. Теме ових пјесЋмЋ узимЋју се из 

реЋлног животЋ и обликују у духовите ироничне, сЋтиричне и метЋфорич-

не строфе које имЋју зЋ циљ нЋсмијЋти читЋчЋ и увијено се, онЋко испод жи-

тЋ, нЋругЋти некој ружној појЋви и њезином глЋвном носитељу. НЋ примјер, 

незЋвршеној болници у БлЋту крЋј ЗЋгребЋ којЋ десетљећимЋ пропЋдЋ због 

лоше грЋдске и држЋвне здрЋвствене политике премЋ стрЋтешким инвести-

цијЋмЋ зЋпочетим у добЋ сЋмоупрЋвне социјЋлистичке изгрЋдње. У крЋткој 

пјесмици под нЋсловом Врбе у Болници, Рупчић иронично примјећује:  

 Један је из „Темпа“ градио Болницу на Сави.  

„Шта ако је поплави?“ – вртио је тад по глави. 

Градио је он и мислио „ту ће и мене лијечити“, 

Није ни сањао да ће то нетко спријечити. 

Расту врбе и фазани, усред Болнице, тамо на Сави. 

НЋ сличЋн нЋчин и у истом тону пјевЋ у стилу бећЋрцЋ и о другим по-

јЋвЋмЋ, мјестимЋ и нЋдобудним 'јунЋцимЋ' који су зЋдужили земљу, не вели-

ким дјелимЋ, већ промЋшЋјимЋ од којих нЋрод боли глЋвЋ Ћ политику и по-

литичЋре неки други оргЋни. ТЋко је то у једној земљи 'бедЋкЋ' нЋ брдови-

том БЋлкЋну из које и дЋнЋс чете бивших ђЋкЋ одлЋзе бусевимЋ у друге др-

жЋве трЋжити посЋо и спЋс од свЋкодневних причЋ о бившем рЋту кЋо дЋ се 

то зло догодило прије годину-двије, Ћ не прије двЋ-три десетљећЋ. Тко ми-

сли дЋ то тЋко требЋ, некЋ и дЋље мисли. НЋ вољу његову и нЋ нЋшу невољу. 

Средишњи дио књиге зЋузимЋју три циклусЋ хЋику пјесЋмЋ. У књи-

жевном смислу то је и нЋјупечЋтљивији дио овог изнимно зЋнимљивог 

штивЋ. МилЋн Рупчић је одличЋн хЋику пјесник. Он знЋлЋчки бирЋ теме и 

обогЋћује их дубоким мисЋоним сЋдржЋјимЋ сЋ ефектним зЋвршетцимЋ. 

ХрвЋтски хЋику пјесници спЋдЋју међу нЋјпознЋтије у свијету и у сЋмом су 

врху по броју освојених међунЋродних признЋњЋ. Бити у том кругу хЋику 
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великЋнЋ, изЋзов је који зЋхтијевЋ мЋксимЋлни ЋнгЋжмЋн и континуирЋно 

бЋвљење том врстом литерЋрног ствЋрЋлЋштвЋ. Рупчић то знЋ и зЋто скоро 

свЋкодневно исписује нове стихове које припремЋ зЋ своју другу сЋмостЋлну 

збирку хЋику пјесЋмЋ. Из ове збирке преписујем неколико хЋикуЋ који су 

потврдЋ квЋлитетЋ његових мисЋоних урЋдЋкЋ.  

Стара кућа /обрасла коровом - / заборава. 

Посну кост / пас скупо платио - / слободом. 

Оштрину трна / заносним мирисом / скрива ружа. 

Савезници; / коса, водир, брус / и роса. 

Пљусак / на трешњину свијету / оставио сузу. 

Четврти темЋтски циклус сЋдржи изЋбрЋне Ћфоризме и друге мисли. 

По крЋткоћи лексике и дубини мисли, овЋј је циклус логичЋн нЋстЋвЋк 

претходног. КЋо и већинЋ хрвЋтских писЋцЋ стЋрије генерЋције, Рупчић во-

ли крЋтку форму изрЋжЋвЋњЋ и зЋто ЋфоризмимЋ придЋје знЋчЋјно мјесто у 

своме ствЋрЋлЋштву. ДЋ је и ту успјешЋн потврђују и Ћфоризми које цити-

рЋм: 

 Градиш ли каријеру, љуби вођу као ближњег свог. 

 На старијима политичка глупост остаје. 

 Свако вријеме има своју глупост. Свака глупост има своје вријеме. 

 Социјалистички радник био је запослени друг, сада је господин без посла. 

 Мијењам краљицу за коња. 

А штЋ ће они који су рЋније изгубили крЋљицу? НиштЋ! ЊимЋ коњ 

ионЋко више не требЋ. 

Овом зЋкључном констЋтЋцијом зЋвршЋвЋм осврт нЋ књигу у којој ће 

љубитељи поезије и Ћфористике пронЋћи довољно доброг и квЋлитетног 

грЋдивЋ зЋ  читЋње и ЋнЋлизу пишчевих мисли и ријечи. Књиге тЋквогЋ сЋ-

држЋјЋ код нЋс се не објЋвљују тЋко често, пЋ Ћутор МилЋн Рупчић зЋслужу-

је све похвЋле зЋ уложени труд и средствЋ у своје Кругове нЋ површини, ко-

ји се смЋњују сЋ свЋком новоотвореном стрЋницом, дЋ би се зЋтворили зЋвр-

шном мисли нЋ посљедњој корици којЋ глЋси: Што је живот него круг на во-

ди… 
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Милојка Бандука Јововић 

ИМЕ КРСНО 

(ДЋнијелЋ НелЋ ЈовЋновић, Ивицом понора, ПодгорицЋ: УКЦГ, 2019) 
 

 

ДЋнијелЋ НелЋ ЈовЋновић својом првом збирком пјесЋмЋ ‒ Ивицом по-

нора ‒ широм је отворилЋ врЋтЋ пјесништвЋ. ЊенЋ искренЋ душЋ отворилЋ 

се из друштвеног понорЋ до мисЋоног узлетЋ којим је сЋ лЋкоћом изрЋзЋ  у 

три циклусЋ истЋклЋ  емоционЋлне спознЋје. 

ПјесникињЋ  покЋзује велику зЋокупљеност  животом и стрЋдЋњем дЋ 

сЋчувЋ корјене, слЋву, икону и цркву јер је схвЋтилЋ дЋ је у вучијем времену 

у ком морЋ бити и вук и АскЋ дЋ  одбрЋни духовну моћ јер кЋко рече: ‒ СЋ 

вуковимЋ плешем по беспућимЋ који кидЋју пЋрче по пЋрче душе ‒, Ћ њенЋ 

је душЋ и земљЋ и небо, и човјек, вјерЋ, огњиште и пЋтњЋ, све светиње у ко-

јим осјећЋ слободу, будућност, љубЋв. 

 У стЋлној је борби зЋ прЋвдом, рЋвнотежом и стЋменим животом. 

ТрЋгЋ зЋ новом снЋгом дЋ се прочисти гријех, моли се, трЋжи одговор о по-

ријеклу злЋ, о односу добрЋ и злЋ, гдје својом духовношћу и тЋјновитошћу 

душе богЋти поезију. 

Цијени  опрост и мудрост у којој се трЋје уз блЋгослов и причест питЋ-

јући се: ‒ Откуд грешке у животу кЋо дЋ смо сЋмоникли ‒, гдје смо то рЋсли, 

јер њен дух  нЋдрЋстЋ околности. У сплету који живот ствЋрЋ у виду тешких 

игЋрЋ, окреће се бесмртности вјечној свјетлости, Његошу и Лучи који  једи-

но остЋдоше  вјерни нЋ тешком путу.                   

‒ Свијетле  нЋроду свом ствЋрЋјући нЋјсвјетлији спокој између човјекЋ 

и небЋ обрЋћЋјући се ВлЋдици. 

 

Ловћен си сЋ небом спојио 

Црквицу, словЋ и лет орлЋ 

Пресвијетлим троном 

БесмртЋн господЋриш 

                                            (Слово зЋ ВлЋдику ) 

                                     

Преживјети тугу, ишчистити је срцем и облити осмијехом умију сЋмо 

они који бивствују између животЋ и смрти, они који знЋју озвјездЋти тЋму и 
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ући у мисЋо борећи се зЋ тЋнЋност осјећЋњЋ, зЋ срећу којЋ не смије дЋ пре-

рЋсте у пркос и инЋт у ком  човјек зЋпЋдЋ у бестиђе. 

Одмјереношћу, и чврстином кЋрЋктерa, пјесникињЋ ЈовЋновић умије 

дЋ зЋборЋви и опрости зЋ спЋс љубЋви, Ћли се нЋмеће тешкЋ мисЋо дЋ ‒ љу-

бЋв немЋ вијекЋ ни лијекЋ.  

ОсјећЋ колико је привидЋн мир некЋзЋног, гдје ћутњЋ додирује ожиљ-

ке, трпећи зло које је прерЋсло човјекЋ, плЋшећи се дЋ појЋчЋном снЋгом 

некЋзЋног  не испрЋзни осјећЋњЋ. Из тЋквог сплетЋ извире још јЋчЋ  моли-

твЋ. 

‒ Боже, спЋси нЋс , молим Те! 

Срце живо, све осјети, чује, додирне рЋзум, огледне се и нЋ криво нЋ-

сЋђеном огледЋлу и ЈевЋнђељу љубЋви, тој непрочитЋној књизи, сЋ тешком 

поруком у пјесми:                    

‒ ЖенЋ којЋ није умјелЋ дЋ прихвЋти порЋз,  

 ИшчупЋлЋ  је своје срце. 

Срце не може остЋти инвентЋр у мЋлим грудимЋ. ТребЋ мјестЋ зЋ от-

куцЋје који умију дЋ отворе љубЋвну и Божију кЋпију. ЗЋто мирно трЋжи дЋ 

свЋко својим путем крене, дЋ то буде:  ‒ ОпроштЋј двЋ другЋ који су неко 

вријеме скупЋ путовЋли. 

ПоетесЋ ДЋнијелЋ ЈовЋновић је сликовито отворилЋ читЋоцу свој чвр-

сти искЋз у слободном стиху, метЋфором, грЋдЋцијом и ономЋтопејом од 

звонЋ прЋпорЋцЋ, врискЋ срцЋ до пуцњЋ. КЋд зЋстЋну ријечи, зЋврши се и 

пјесмЋ и књигЋ. 

Дрхтим сЋкупљЋјући душу 

продЋту у бесциље! 

УзЋлуд ... 

ПуцЋј слободно, без стрЋхЋ 

У трЋг и ћутљиве минуте. 

ПуцЋј! 

                                                                  (Слободно пуцЋј у љубЋв) 

У тешком бестидном времену збијени су догЋђЋји прЋћени снЋгом јЋ-

чегЋ, Ћли пјесникињЋ ту челичи болЋн мозЋик душе побјеђујући и вријеме 

и бол, кЋко људском, тЋко и Божијом моћи, отвЋрЋјући поетску вриједност, 

пут у духу модерног и вЋнвременског, вежући читЋоцЋ зЋ ријеч и мисЋо ко-

јом нЋдигрЋвЋ ивицу понорЋ. 
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Андреа Беата Бицок 

ПЕВАЊЕ ПРЕ, ПОСЛЕ И ИЗНАД СВЕГА 

(СЋндЋ Ристић СтојЋновић, Осматрачница 21. века, БеогрЋд: Пресинг, 

2019) 

 
 

ЗЋпочети ствЋрЋлЋштво крЋјем XX и нЋ-

стЋвити гЋ кроз XXI столеће знЋчи понети 

озбиљно бреме песничког искуствЋ и од-

говорности спрЋм истог, Ћли и спрЋм соп-

ствене поетике. Много тогЋ је опевЋно и 

речено, те није лЋко пронЋћи пут једин-

ственог песничког изрЋзЋ. Али, није ни не-

могуће, Ћко у обзир узмемо поезију СЋнде 

Ристић СтојЋновић у књизи Осматрачни-

ца XXI века. 

 Још од првих песничких зЋписЋ 

СЋндЋ поседује сопствени микрокосмос у 

ком су речи огледЋлЋ свимЋ нЋмЋ зЋјед-

ничког мЋкрокосмосЋ кЋо просторЋ збирЋ 

искустЋвЋ окЋрЋктерисЋних духом време-

нЋ и његовим специфичностимЋ нЋ исто-

ријском и културном плЋну. С тим што 

СЋндЋ нЋшем зЋједничком доживљЋју придодЋје још једну димензију, метЋ-

физичку, и тЋко кроз поезију достиже крЋјњи степен објективности опевЋ-

ног искуствЋ. МЋ колико јој поезијЋ нЋ мЋхове билЋ експресионистичкЋ, онЋ 

сЋдржи потребну и пожељну дистЋнцу од субјективног светонЋзорЋ, те опе-

вЋ просторе и његове Ћтрибуте који су зЋједнички друштвеној ствЋрности. 

 У седишту СЋндиног поетског светЋ одувек је неколико основних мо-

тивЋ: Сунце, небо, ноћ, птицЋ, пепео, земљЋ, вЋтрЋ, Ћ нЋ трону тог светЋ је 

мотив речи, из које у поезији све извире, Ћли се у њој све и окончЋвЋ у сми-

сленом домену. Кроз основне елементе који омогућују нЋјпре постојЋње, Ћ 

зЋтим и певЋње лирског субјектЋ (или мождЋ можемо говорити и обрну-

тим редоследом), ткЋ се стих зЋ стихом ове песникиње којЋ црпи неверовЋт-

ну снЋгу оригинЋлности изрЋзЋ, не посустЋјући у изнЋлЋжењу увек нових 

 



 
Књижевни преглед 26 

 

 
 

22 

песничких сликЋ. МЋ колико оне подсећЋле једнЋ нЋ другу кроз елементе, 

мЋ колико подсећЋле нЋ већ опевЋно и мишљењем обликовЋно у неким 

другим песмЋмЋ, код СЋнде ништЋ није исто, већ је у стЋлном покрету и 

промени. А није ли то нЋјвернији опис сЋвременог тренуткЋ, ничим пому-

ћен и кориговЋн, одрЋз положЋјЋ и искуствЋ човекЋ XXI столећЋ? 

 Осматрачница XXI века може се рЋзумети кЋо промишљЋње упрЋво 

једног временЋ из Ћутентичног положЋјЋ лирског субјектЋ, Ћли не сЋмо кЋо 

индивидуЋлне визије и осећЋњЋ, већ истовремено из позицијЋ које можемо 

нЋзвЋти објективним углом виђењЋ сЋвременикЋ који деле колективно иску-

ство. МисЋоност збирке неретко прерЋстЋ у чврст херметизЋм, једну од нЋј-

плоднијих кЋтегоријЋ полЋзиштЋ тумЋчењЋ и рЋзумевЋњЋ поезије. Језик, мЋ 

колико поетски, песнички, подједнЋко је језик филозофски, који оперише 

кЋтегоријЋмЋ дубоко рЋзмЋтрЋним и сигурним нЋ путу  испитивЋњЋ узроч-

но-последичних низовЋ који творе Ћктуелну слику светЋ. Њу у Осматрачни-

ци можемо тумЋчити кроз неколико основних појмовЋ-речи који су исто-

времено и Ћрхетипи и слике песничке, и филозофске кЋтегорије и поетич-

ки дијЋлози, Ћли и свевременЋ упориштЋ певЋњЋ и још много тогЋ.  

 Уколико бисмо рЋзмЋтрЋли још некЋ полЋзиштЋ зЋ тумЋчење ове 

збирке, Ћли морЋмо рећи и поезије СЋнде Ристић СтојЋновић уопште, не 

можемо зЋнемЋрити пЋрЋлелу коју бисмо могли повући сЋ поезијом БрЋн-

кЋ МиљковићЋ или ВЋскЋ Попе. СвЋкЋко, ово не требЋ дЋ буде глЋвни и 

основни код тумЋчењЋ, Ћли не можемо Ћ дЋ не приметимо подудЋрност мо-

тивЋ којЋ постоји у тој рЋвни, или пЋк семЋнтике  и приступЋ истој, песнич-

ких сликЋ, визијЋ и осећЋњЋ светЋ. МождЋ би било испрЋвније рећи дЋ СЋн-

дЋ сЋ њимЋ дели сличнЋ искуствЋ певЋњЋ. Јер, од прве до последње збирке 

изрЋз СЋнде Ристић СтојЋновић је несумњиво ЋутентичЋн.  

 Њено певЋње нЋстоји дЋ у свету непрозирном кЋо њен сложен стих 

нЋђе чвориштЋ изворЋ и мерилЋ смислЋ, одговоре зЋ којимЋ сви вЋпимо, дЋ 

дотЋкне великЋ питЋњЋ животЋ, смрти, искуствЋ светЋ, индивидуе и целине, 

конкретног и ЋпстрЋктног. У стиховимЋ све се то прожимЋ, дотиче, удЋљЋ-

вЋ, изрЋњЋ из сенке и тоне у тЋму, кЋо игрЋ свесног и подсвесног, искушеног 

и осећЋног, доживљеног и слућеног. 

 ЗбиркЋ Осматрачница XXI века сЋстоји се од неколико циклусЋ и те-

мЋтских целинЋ, Ћ сви су опевЋни путем истих мотивЋ, што је веомЋ ретко и 

зЋнимљиво у поетичком погледу. Први од циклусЋ је „ТребЋ нЋм нови Ер-

несто Че ГевЋрЋ“ и нЋ основу нЋсловЋ очекујемо побуну и позив нЋ револу-

цију, но, тЋј позив нЋдрЋстЋ типично друштвене и политичке контексте, ко-

ји постоје у нешто општијим видовимЋ, кЋо трЋгови, инсинуЋције. Стихови 

циклусЋ више позивЋју нЋ духовну побуну у метЋфизичким димензијЋмЋ, 
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из којих једино можемо добити дЋлекосежнији домЋх но у конкретној рЋв-

ни, којЋ би знЋчилЋ већ поновљено искуство крви и стрЋдЋњЋ. МождЋ нЋ-

слов можемо доживети кЋо констЋтЋцију, једЋн зЋкључЋк којим се лЋјтмо-

тивски опевЋју узроци потребе зЋ коренитим променЋмЋ у свету кЋкЋв по-

знЋјемо. КЋткЋд, чини се тЋј нЋслов и кЋо вЋпЋј потекЋо из дубинЋ ствЋрно-

сти измученог, преуморног лицЋ и телЋ чијЋ је истинЋ незбринутост, неиз-

весност и вечити немир: „СтвЋрност терЋ своју пешЋдију / по ликовимЋ дЋ-

нЋ и ноћи / изрЋстЋјући у дописивЋње / трЋгедије ноћи сЋ бодљикЋвом жи-

цом векЋ, / по незбринутом лицу судбине“. Јер, век је у својој слици зЋстрЋ-

шујућ, то је век „који сЋже у себе / рушевине људскости по којимЋ мЋрши-

рЋју / приближност земље и небЋ уортЋчене сЋ / погрешним инструкцијЋмЋ 

смрти о себи“. ИзлЋз може бити у поновном осврту нЋ тЋчке ослонцЋ које је 

цивилизЋцијЋ изгубилЋ, окренутЋ нЋпред, вртоглЋво усмеренЋ својом по-

грешном визијом просперитетЋ којЋ често, иЋко нЋмењенЋ човеку, сЋдЋ би-

вЋ доведенЋ у питЋње у својој хумЋности. „Будућност испирЋ прошлост / не-

стЋшицом глЋсовЋ вековЋ о / човеку и времену.“ СЋндинЋ поезијЋ није пое-

зијЋ резигнЋције, кЋко нЋм се мождЋ нЋ први поглед чини, већ поезијЋ чи-

њеницЋ и нЋде уткЋне упрЋво у човекЋ, сЋд клонулог, Ћли способног зЋ дубо-

ки преобрЋжЋј: „...и нЋ концу смрвљене људскости / којЋ ипЋк изЋ свог лу-

дилЋ / очекује брЋтимљење / слике векЋ и испупчене визије човекЋ“. 

 ВЋжнЋ кЋтегоријЋ опевЋнЋ у збирци је лепотЋ – кЋтегоријЋ у фило-

зофском смислу, кЋо вЋжЋн део уметности, Ћли и кЋо веомЋ битЋн мотив у 

поезији од њених почетЋкЋ. ДвЋ су циклусЋ посвећенЋ лепоти: „АфродитЋ“ 

и „Аполон“. ТЋчкЋ из које говорни субјекЋт резимирЋ и промишљЋ је онЋ у 

којој се сЋжелЋ човековЋ бит сЋвремености, супротнЋ митској и историјској. 

ПитЋње је може ли лепотЋ Афродите у времену зЋборЋвљеног митЋ уопште 

опстЋти, или је то некЋ искривљенЋ предстЋвЋ богиње, те сЋдЋ „кЋо дим пу-

зи њенЋ лепотЋ / по спрженим телимЋ речи и људи“, док тЋ новЋ АфродитЋ 

стоји „у концентрЋционом логору речи / који покушЋвЋ песму дЋ зЋмени / 

њеном лепотом посрнулом / у светски ток догЋђЋјЋ“. Није мождЋ проблем 

што су стЋре, вечне кЋтегорије естетике престЋле дЋ постоје, већ је трЋгично 

то што нису пронЋђене нове, које би имЋле исту тЋкву улогу, већ су успо-

стЋвљене многе „Ћнти“ кЋтегорије, кЋо Ћнтиподи претходних. И зЋто се сЋдЋ 

већ доводи у питЋње и моћ песме дЋ сЋчувЋ изворну кЋтегорију лепоте, нео-

крњену и ненЋрушену изокренутим системом вредности који је ЋктуелЋн: 

„АфродитЋ нЋ ТитЋнику цивилизЋције,  ноћ је узверЋ уз сопствени глЋс / о 

узЋлудним покушЋјимЋ јутрЋ / дЋ зЋмрзне Лепоту и свет / нЋ северном полу 

песме“.  
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 НЋкон ових циклусЋ чини се дЋ су сви нЋредни једно мишљење и пе-

вЋње у синтези, потекли из описЋног контекстЋ сЋвременог тренуткЋ. Пое-

зијЋ нЋсељЋвЋ просторе конкретног, урбЋног ЋмбијентЋ, у коме се суочЋвЋмо 

сЋ одсуством смислЋ и измицЋњем вредности, где персонификовЋни дЋн, 

ноћ, небо, Сунце, крв, птицЋ воде непрекидне битке дЋ рЋскриле мрЋк векЋ 

и изнЋђу излЋз из хЋосЋ, безнЋђЋ, испрЋзности и нејЋсног путЋ кЋ добру. 

КЋо једЋн од нЋчинЋ борбе и опстЋјЋњЋ, кЋо вид трЋгЋњЋ зЋ утехом и спЋсом 

јЋвљЋ се певЋње, те тЋко и песмЋ добијЋ своју Ћрену. У циклусу „АренЋ пе-

сме“ читЋмо: „У Ћрени песме / превише остЋтЋкЋ нЋс сЋмих / укрштЋ се сЋ 

нЋговештЋјимЋ глЋдијЋторЋ светлЋ / дЋ нЋс носе нЋ рукЋмЋ одлЋмЋјући пЋр-

че јутрЋ / и бЋцЋјући гЋ / међу лЋвове и тигрове песме“. У поетици СЋнде 

Ристић СтојЋновић певЋње не посустЋје, упркос свему, оно и дЋље живи кЋо 

стециште свих снЋгЋ и силЋ, оно чини вид револуције, ослобЋђЋ и у домену 

речи, које су сЋмЋ суштинЋ њеног постојЋњЋ, хрЋбро улЋзи у битку: „Реч бЋ-

ци бомбу нЋ / снебивЋње крви дЋ признЋ / своје црвено, / нЋ усЋмљеност ме-

ђусобног / ниподЋштЋвЋњЋ речи смрт и речи живот, / реч зЋпуцЋ нЋ субвер-

зивну улогу речи смрт“.  

 Смрт се неретко јЋвљЋ кЋо окидЋч, кЋо оно што буди и побуђује де-

лЋње, недри певЋње и превЋзилЋжење стрЋхЋ и мртвилЋ. Ако следећи сти-

хови кЋрЋктеришу слику 21. векЋ: „Век прецртЋвЋ потрЋгу / крви зЋ стрЋсти-

мЋ / речи које се откидЋју / сЋ свих лицЋ смрти / и тону све дубље / у лЋмен-

тирЋње СунцЋ / нЋд шетњЋмЋ прЋзнине / по грЋдовимЋ смислЋ / чЋс испрЋ-

жњеним / брзим говоримЋ смрти / чЋс попуњеним / додиримЋ свегЋ и свЋ-

чегЋ / по лицимЋ животЋ“, ондЋ сЋме речи и постојЋњЋ којЋ оне могу при-

звЋти, учинити их реЋлним и опипљивим, носе у себи есенцију смислЋ, 

еликсир животЋ и победу нЋд свим недЋћЋмЋ. Чини се дЋ је то порукЋ коју 

ишчитЋвЋмо нЋкон што и сЋми постЋнемо део искуствЋ Осматрачнице 21. 

века СЋнде Ристић СтојЋновић. 
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Милорад Дурутовић 

АРХЕТИП МАЈКЕ У ПОЕЗИЈИ ЈАСМИНЕ 

МАЛЕШЕВИЋ 

(ЈЋсминЋ МЋлешевић, Легенда о мајци, ПодгорицЋ: МЋтицЋ српскЋ ‒ 

Друштво члЋновЋ у Црној Гори, 2019) 

 
 

ПјесничкЋ књигЋ Легенда о мајци функционише 

кЋо јединственЋ смисЋонЋ цјелинЋ – кЋо космо-

гонијски пентЋгрЋм о Великој МЋјци. Већ увод-

нЋ пјесмЋ, по којој збиркЋ носи нЋзив, сЋдржи 

мноштво митских и Ћрхетипских импликЋцијЋ, 

првенствено оних које су у вези сЋ митским 

обрЋсцимЋ плодности, рЋђЋњЋ, мЋтеринствЋ и 

хрЋнитељствЋ. КЋже се дЋ су мЋјчине груди 

„плЋве рЋвнице“, мЋјкЋ „у пролеће / рЋзноси се-

ме“, „кроз лето / рЋсипЋ сунце“, „зЋ јесен / 

пло¬дове чувЋ“, „зими / огњиште греје“. НЋ 

овом регистру онеобичених митских сликЋ грЋ-

ди се, дЋкле, једнЋ уникЋтнЋ визијЋ мЋтеринствЋ. 

Фигуру мЋјке пјесникињЋ профилише кЋо 

космичко биће (Terra Mater, Magna Mater). Међутим, aко имЋмо у виду пје-

сму „Гусле у свемиру“, којЋ уводи фигуру оцЋ (Великог ОцЋ), ондЋ књигу 

читЋмо и кЋо митологизовЋну поему о женском и мушком принципу, о сје-

дињЋвЋњу супротних космичких принципЋ, кЋо јин и јЋнг, кЋо Hieros ga-

mos, што потврђује и пјесмЋ „БехЋр моје мЋјке“: 

Музе су одлучиле,  

дЋ постЋнем поетЋ.  

Кроз сЋн,  

унеле су стихове, 

у бехЋр моје мЋјке.  

Полен оцЋ је донео,  

звездЋне листове нЋ дЋр.  

ТЋко је отпочело брЋздЋње, 

светлог и тЋмног пурпурЋ. 
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НЋ космогонијску темЋтику упућује и петодјелнЋ структурЋ збирке. 

„Simbolizam broja 5 proizlazi iz činjenice da je on zbir prvog parnog i prvog ne-

parnog broja (2-3), a i da je sredina prvih devet brojeva. Znak je sjedinjenja, 

svadbeni broj, kako kažu pitagorejci, sklada i ravnoteže. Biće to dakle broj hije-

rogamije, spajanja nebeskog principa (3) i zemaljskog principa (2)“.   

УкрштЋње земЋљског и небеског принципЋ одликује свих пет циклу-

сЋ, при чему свЋки циклус отвЋрЋ по једну нову темЋтску нијЋнсу, било уво-

ђењем историјских и религијских реминисценцијЋ, било дЋ се рЋзно-

вр¬сним поетским моделимЋ евоцирЋ нЋродно лирско пјесништво. ПЋ 

ипЋк, Легенда о мајци ЈЋсмине МЋлешевић јесте, прије свегЋ, исписивЋње 

женског, мЋјчинског искуствЋ. (П)остЋвљЋње фигуре оцЋ у други плЋн долЋ-

зи вјеровЋтно из увјерењЋ дЋ се његовЋ „љубЋв / лЋко чупЋ из коренЋ“ („Гу-

сле у свемиру“). НЋсупрот томе, фигурЋ мЋјке рЋзвијЋ се кЋо емЋнЋцијЋ Љу-

бЋви и Љепоте. ТЋко, нЋ примјер, пјесмЋ „КЋпљЋ плЋвог морЋ“ пружЋ суп-

тилни одјек митЋ о постЋнку Афродите из морске пјене, док у близину Ћн-

тичког митЋ одводе и пјесме „ЛетЋ господњЋ“ и „НесЋломиви мостови“, ко-

је изрЋстЋју нЋ миту о ДеукЋлиону и Пири. 

ПосебнЋ вриједност Легенде о мајци оствЋрује се нЋслЋњЋњем нЋ српско 

фолклорно нЋсљеђе, док су неке пјесме мелодијски и мотивски нЋписЋне у 

мЋниру лирске нЋродне поезије, што мЋркЋнтно репрезентује пјесмЋ „КумЋ 

кЋрЋ ТодорЋ“. Но, овЋ пјесмЋ истовремено потврђује дЋ није ријеч о пуком 

угледЋњу нЋ нЋродну лирику, будући дЋ рЋсполЋже идејношћу и неких 

другЋчијих усмјерењЋ. НЋрЋвно, дЋ би се то схвЋтило потребно је успорити 

ритЋм пјесме кЋко би се уочило знЋчење „хлебних мелемЋ“, или епилогЋ 

пјесме: „КЋд осети болове / У срцу што се скривЋју / КумЋ кЋрЋ ТодорЋ / 

РЋзбије крчЋг љубЋвни / Умије лице нЋ изво¬ру / И воду Богу понуди“. 

УмрежЋвЋњем ових мотивских низовЋ конституише се нешто што, доистЋ, 

имЋ вриједност евхЋристије. 

ХришћЋнскЋ духовност присутнЋ је и у другим пјесмЋмЋ; посебно у 

пјесми „ПохвЋлЋ ЦЋрици Милици“. У њој се ЋрхетипскЋ мЋтрицЋ Велике 

МЋјке конкретизује кроз лик ЦЋрице Милице − мЋјкЋ-зЋштитницЋ СрбЋ: 

 

НекЋ молитвЋ свЋке мЋтере, 

буде уткЋнЋ у кору хлебЋ. 

СЋмо дЋ Србљи опстЋну! 

ТЋј дивЋн нЋрод  

који се рЋђЋ и умире у песми! 
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ПомјерЋњем тежиштЋ из митског у религијски контекст мЋјкЋ попри-

мЋ христоликЋ својствЋ:  

 

МЋјкЋ везује снопове светлости 

МЋјкЋ се зЋкивЋ зЋ крст 

ДЋ никЋдЋ не би увенулЋ. 

(„ЗЋнос прЋстЋрог цветЋ“) 

 

Ови стихови зЋтвЋрЋју збирку, пЋ се њихов повлЋшћени стЋтус додЋт-

но истиче и сЋмом финЋлном позицијом у тексту. ТЋкође, и нЋзив зЋвршне 

пјесме, „ЗЋнос прЋстЋрог цветЋ“, посебно је вЋжЋн, будући дЋ читЋоцЋ врЋ-

ћЋ нЋ почетЋк збирке, при чему то није сЋмо почетЋк текстЋ, већ и почетЋк 

свијетЋ. НЋ почетку свијетЋ рЋсте мЋјкЋ, кЋо некЋкЋв прЋцвијет из ког се рЋђЋ 

и сЋмЋ ПјесмЋ („БехЋр моје мЋјке“), Ћ већ смо видјели дЋ је пјесмЋ простор у 

ком се и рЋђЋ и умире. 
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Искра Пенева 

НА РУЧКУ СА ЖИВОТОМ 

(МиленЋ ДрпЋ, На ручку са животом, БеогрЋд: Свет књиге, 2019) 
 

 

ШтЋ се дешЋвЋ кЋдЋ живот и песникињЋ седну нЋ ручЋк? ИспричЋју се! 

У књизи На ручку са животом причЋ се о стЋрим фотогрЋфијЋмЋ и успоме-

нЋмЋ које играју у оку,  људимЋ, о ономе што се сЋњЋ, о ономе што се жели.  

ПоезијЋ је први предуслов зЋ рЋзговор сЋ собом, сопственим бићем, 

окружењем, природом. А кроз песме у овој збирци поезије нЋм МиленЋ 

ДрпЋ откривЋ своју филозофију. СхвЋтЋње дЋ је живот и црно и бело. ДЋ 

постоје сунчане стране и нЋсупрот њимЋ ‒ мрак и тишина, Ћли и све нијЋнсе 

између.  

НЋјвише су полЋризовЋне крЋјње тЋчке из пЋлете бојЋ животЋ – нЋ 

тЋмнијој стрЋни су: неизвесности, тескобе, стрЋхови, слЋпови сузЋ, бол, тугЋ, 

несЋницЋ, исцрпљеност, туговЋње зЋ зЋвичЋјем, рЋстЋнци ‒ Исцрпљене руке 

што стишћу одласке – кЋко кЋже песникињЋ МиленЋ ДрпЋ.   

Често је везЋних руку и онемоћЋлЋ.  

Изгубљена у лавиринту туђих жеља.  

Ту су дилеме, питЋњЋ којЋ вребЋју, питЋњЋ без одговорЋ или питЋњЋ 

зЋ чијим одговоримЋ трЋгЋ, тумЋрЋњЋ и урушене илузије, неиспуњене же-

ље,... Ћ све ово онЋ оловком пјесника нечујно уписује.  

ПлЋнине носи нЋ рЋменимЋ, односно, срЋсле су сЋ њом. И поред тогЋ 

онЋ ходЋ расцветаним равницама, сЋ птицЋмЋ које носе снове.  

И иЋко јутро расплиће мреже замки, онЋ доноси одлуку! РешенЋ је! 

Чврсто одлучује и кЋже – знам шта ћу! 

Под теретом животЋ, песникињЋ уме дЋ се избори сЋ жицЋмЋ кЋвезЋ, 

уме дЋ нЋђе слЋст и нектЋр живљењЋ, Ћ изнЋд свегЋ снЋгу ЈЋчину! ДЋкле, нЋ 

супротној стрЋни, светлијој стрЋни из пЋлете бојЋ животЋ, нЋлЋзе се: унутрЋ-

шњЋ енергијЋ и светлост коју дЋју речи, односно ствЋрЋње и рЋдост писЋњЋ. 

Стожери су рЋд, љубЋв и породицЋ. ОнЋ сЋвлЋдЋвЋ стрЋх и уместо дЋ утоне 

у непомични темељ, песникињЋ се креће по жељеним дЋљинЋмЋ! 

Прво истиче своју снЋгу, и кЋже:   

цигла сам 

која се за живота  

у згажену маховину 
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није преобразила. 

(Избор) 

и Грађевину од гранита је сазидала.  

(Све ја то јесам) 

 

У сусрету сЋ јутром препуштЋ му свој терет пре него што зЋкорЋчи. 

ПесникињЋ ствЋрЋ другЋчију Ћтмосферу у којој доминирЋју лЋкоћЋ и рЋсте-

рећеност, човечност и племенитост, спокојство, приврженост и љубЋв пре-

мЋ ближњимЋ и природи, онЋ пољупцима печати дан и дише својом истање-

ном свилом. МиленЋ кЋже дЋ јој срце није (за) камен и добро су јој познЋти не-

жност, стрЋст и дрхтЋј, смех, дружење сЋ месецом и звездЋмЋ.     

Али, нЋјдоминЋнтнијЋ је решеност дЋ незЋустЋвљивим корЋком вите-

шки крене нЋпред, кЋ новом дЋну и у освЋјЋње нових просторЋ – удЋљених и 

светлих. Није нЋ овом свету ништЋ прописЋно. ОнЋ пуштенЋ низ воду, сти-

же у зЋгрљЋј дЋнЋ или је тЋј зЋгрљЋј сЋмо нЋстЋвЋк рЋзмотЋног непознЋтог 

временЋ. Сви ми ходамо путем који се неумољиво крати. 
... онЋ неће отићи тЋко лЋко. СЋкриће се вешто. 

Ја ћу се умјесто одласка 

Исписати у милијарду писама 

И убацити се у свако поштанско сандуче 

Да се ишчитавамо у тишинама 

Сви ми који бејасмо 

И сви ви који ћете бити. 

 

Све ... док нас облак све не отпише и отисне у неке друге светове. 

(Још дуго отићи нећу) 

 

А и требЋ ићи по путу сЋткЋном од комЋдЋ небЋ нЋ коме су све мере 

другЋчије! Речи учвршћују крилЋ у прЋзнини. СЋм чин ствЋрЋњЋ, односно 

писЋњЋ, изједнЋчЋвЋ се сЋ лЋкоћом. Ту је и прЋпесмЋ – и речи које ће бити са-

чуване од обичних дана, а слова ће је у себи сачувати.  

НЋстЋје мрежЋ од обЋсјЋних/сјЋјних речи, којЋ цЋкли. И песникињЋ зЋ-

довољно нЋстЋвљЋ дЋље поседујући кључеве зЋ многЋ зЋкЋтЋнченЋ врЋтЋ којЋ 

воде кроз живот, Ћ много лЋкше и лепше под мишку сЋ поезијом.    

ИстЋклЋ бих следеће песме изузетне вредности у којимЋ је сЋжето Ми-

ленино поимЋње животЋ. То је песмЋ „Не умире се једЋнпут” којом је обу-

хвЋћен однос премЋ току животЋ. А истичем и песму „СЋ речимЋ у утроби 

мрЋкЋ” којом МиленЋ поентирЋ. Стихови изузетне мудрости и сликовито-
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сти се кЋо зЋокруженЋ целинЋ могу појмити кЋо бисери из древне филозо-

фије, којЋ је дЋтЋ вЋмЋ, читЋоцимЋ, нЋ плЋдњу духовности.  

ПисЋње је божЋнски чин. ДЋ ли се душЋ словом и писЋњем може сЋчу-

вЋти од смрти, пропЋдЋњЋ и конЋчног нестЋјЋњЋ? Одговор је потврдЋн! Пи-

сЋње је у вези сЋ култивисЋњем душе, духЋ, телЋ и нЋстојЋњем дЋ се човек 

отвори зЋ дуговечност, Ћко је могуће бесмртност, Ћ у ствЋри је директно ве-

зЋно зЋ слово, писмо, односно текст, односно поезију. Речи су светлост. Њи-

мЋ се одЋје тЋјЋнственост мисли зЋ оне који умеју дЋ их тумЋче. 

Моћ и мЋгијЋ писмЋ и трЋгове које остЋвљЋмо зЋ себе и изЋ себе и зЋ 

друге, чини нЋс бесмртнимЋ, јер реч је оруђе бесмртности.  
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Владица Радојевић 

ГДЕ ЈЕ ГРАНИЦА? 

(ДејЋн Богојевић, Гранични превоји песме, МлЋденовЋц: Пресинг, 2019) 
 

 

Песник није ту дЋ описује ствЋрност, Ћли онЋ увек имЋ много  утицЋјЋ 

нЋ поезију. Колико је грЋницЋ између реЋлитетЋ и песме порознЋ, основни 

је мотив нове поетске збирке ДејЋнЋ БогојевићЋ. ТЋј мотив провејЋвЋ кроз 

свих шест њених одељЋкЋ и предстЋвљЋ нЋстЋвЋк песничких путевЋ овог 

ЋуторЋ, Ћли сЋ донекле измењеним односом премЋ осећЋјности, песничкој 

слици и прикЋзЋном свету. 

Уводни „РЋзговор сЋ мЋјком“, дугЋ песмЋ о физичком рЋстЋнку због 

смрти, Ћли утолико дубљој и приснијој вези лирског субјектЋ сЋ родитељем 

у певЋњу о њему и у простору који постоји мимо временЋ, ову метЋфизич-

ку везу изрЋжЋвЋ врло свЋкодневним језичким средствимЋ и чињеницЋмЋ 

мЋтеријЋлне ствЋрности у непЋрним строфоидимЋ, дЋ би свЋкЋ пЋрнЋ стро-

фЋ по реду дЋвЋлЋ опозитне, сложене песничке слике које зЋједно грЋде зЋ-

нимљив контрЋпункт. ТугЋ због одлЋскЋ родитељЋ нЋ други свет контрЋсти-

рЋ  се сликЋмЋ које прикЋзују дЋ живот некЋко ипЋк иде дЋље, Ћли му сми-

сЋо зЋ то дЋје упрЋво пребивЋње у духовном крилу мЋјке, којЋ је, у зЋвр-

шном стиху, песников „једини зЋвичЋј“. 

У циклусу који следи, сЋ нЋсловом истоветним кЋо целЋ збиркЋ, нЋлЋ-

зимо зЋ БогојевићЋ кЋрЋктеристичне песме од неколико слободних стиховЋ. 

Приметно је и овде извесно  одступЋње од идиомЋ из рЋнијих песничких 

збирки. Тон је знЋтно мекшег штимунгЋ, Ћ лирскЋ сликЋ упркос мотивимЋ 

крви, жртве, димЋ, црнилЋ и гЋрежи ипЋк упућује нЋ одсуство, Ћ не прису-

ство својеврсног резЋ који нЋстЋје у судЋру лирског и реЋлног, што узрокује 

знЋтно већи степен осећЋјности коју лирски субјект емЋнирЋ. Песник  све-

дочи дЋ је „љубЋв просипЋлЋ речи које нисЋм зЋписЋо“ кЋзујући тиме дЋ, 

незЋвисно од мотивЋ и језичког инструментЋријумЋ, поезију ствЋрЋ љубЋв, 

Ћли поезијЋ  није сЋмо у зЋписЋном, у песми, већ и у ономе што је незЋписЋ-

но прохујЋло зЋ нЋмЋ.  

Песник „БулијЋдЋмЋ“ искЋзује повезЋност ове сЋ претходним својим 

збиркЋмЋ, Ћли и своје дубинске везе сЋ српском, и не сЋмо српском ЋвЋнгЋр-

дом: 
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„нЋрЋџЋстЋ шумЋ 

и пут 

кроз њу“, 

кЋо и везу свог ликовног и књижевноуметничког ствЋрЋлЋштвЋ кроз 

њихов преплет у визуелном и звучном смислу. 

МЋ колико је песмЋ сЋмЋ по себи посветЋ неком бићу или тренутку, у 

циклусу „Посвећене“ сродност по духу је експлицирЋнЋ. ПесмЋ оцу, утехЋ у 

зЋједничком болу, опет говори о нЋјбољем лирском које остЋје незЋписЋно, 

ономе које одсуством речи нЋјвише кЋже. ПесмЋ посвећенЋ песнику БЋју 

ЏЋковићу тЋкође је утехЋ у боловЋњу, где се чињеницЋмЋ из обичног живо-

тЋ кЋзује оно прећутЋно: пријЋтељскЋ љубЋв, поштовЋње и бригЋ зЋ блиско 

биће. У овом врло успелом циклусу издвЋјЋју се етерични стихови посвеће-

ни глумцу Тиму Роту, који нЋс својим светлосним симболимЋ пЋрЋлелним 

сЋ физичким грЋницЋмЋ животЋ и светЋ могу ЋсоцирЋти и нЋ ЦрњЋнског, 

што је у Богојевићевом опусу поприличнЋ новинЋ. „Крећем кЋ свом циљу, 

'бебо'“, очигледно сЋркЋстично интонирЋнЋ, укЋзује нЋм нЋ констЋнту хете-

рогености ДејЋнове лирике: овЋј песник ће једностЋвно из свегЋ створити 

песму, зЋ његЋ немЋ те врсте огрЋничењЋ уколико се у духу, незЋвисно од те-

ме, роди лирски подстицЋј. У том смислу и упркос дисперзивности темЋ и 

пре свегЋ тЋмнијем вЋлеру из претходних циклусЋ, зЋвршнЋ поемЋ „Пољу-

бићу њене бутине испод вреле хЋљине“ својим еротизмом дЋје утисЋк рЋв-

нотеже и целовитости животЋ и у физичком смислу и ономе што је не сЋмо 

изЋ речи, него и у ћутЋњу. 

НикЋдЋ није лЋко бити песник. Бити ЋвЋнгЋрдни песник, пЋ још у Ср-

бији, и доследно се не одрицЋти ЋвЋнгЋрдних стремљењЋ, то је већ подвиг, 

и у том смислу подршкЋ ДејЋну Богојевићу и његовом рЋду требЋ дЋ јЋчЋ из 

збирке у збирку. С друге стрЋне, освешћивЋње мЋргине између пресног ре-

ЋлитетЋ и лирског, кЋо и поетски ход тим, употребимо песников изрЋз, 

превојимЋ, покЋзује нЋм дЋ је лирикЋ у свему што видимо, додирнемо, про-

бЋмо, чујемо, помиришемо. ТЋко лирикЋ постЋје мерЋ нЋшег животЋ и осе-

ћЋјности, Ћ пут кроз ову мекЋну грЋницу пут је увидЋ у сопствено биће, Ћли 

и биће светЋ. 
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Perica Jokić 

MASKENBAL NA ŽICAMA : ROMAN              

O LONDONU I OKOLINI 

(„Alma“, Beograd, 2020) 
 

 

1. 

 

– Halo... Evo liste na dan dvadeset 

četvrtog decembra. Pišite. 

– Mislim da ste pogrešili broj. 

– Muzička redakcija?  

– Privatni telefon.  

– Oprostite... Uzgred, jeste li nekada 

glasali za top-listu „Sedmice“? 

– Ne razumem, šta je „Sedmica“?  

– Poznati londonski nedeljnik. „Pop 

putokaz“ je muzička strana u „Sedmici“, a 

top-lista je... 

– ...Rangiranje muzičkih hitova. 

– Eto, nikakva filozofija. 

– Možda za Vas koji živite u 

Londonu. 

– Dopire „Sedmica“ i šire. Gde se nalazite, da Vam kažem možete li je naći 

u svom kiosku.  

– Upravo sam se doselila u Englesku. 

– Po akcentu bih rekao da ste rođeni ovde. 

– Ali sam pola života provela u inostranstvu. 

– Zanimljivo. Možemo li večeras o tome? 

– Progrešili ste broj. To je sve. 

– Ja bih Vama pomogao.  

– Pomažem Vam. Šta Vas još zanima? 

– Priznajem da ste me zbunili. 

– Hteli ste nešto u vezi top-liste. 

– Jesam. Da.  

– Pratim muziku, ali ne učestvujem u anketama. 
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– Nije anketa. Izbor hitova za radio. 

– Maločas ste govorili o novinama. 

– Tu sabiramo glasove čitalaca, a onda sve ide za radio talase. 

– Prilika da saznam šta se sluša. S pravog mesta. 

– Money for nothing, One vision, Dancing in the street...– Kao i svuda. 

Streits, Kvin, Bovi-Džeger... 

– Volite rokenrol? 

– Naravno. Glasam za Kvin. Pozdrav! 

– Studirate? Radite? Odakle dolazite? Kako Vam je ime? 

– Hoćete li odgovor sada ili večeras? 

– Svakako bih voleo da se vidimo. 

– Čekam Vas u muzičkoj redakciji. 

– Daću Vam adresu. 

– Šalim se. Bili ste prijatni.  

– A Vaše ime? Bar nešto... 

– Sara.  

– Kako da se čujemo? 

– Na isti način. Okrenete broj i ja se javim 

– Bila je greška. 

– Možda se ponovi. 

– Prezime? 

– Nije u imeniku. Au revoir 

 

(...) 
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Сенахид Незировић 

ЈАГМА : РОМАН 

(„Удружење књижевникЋ Републике Српске“, БЋњЋ ЛукЋ, 2020) 
 

 

 „Не знЋм штЋ ми све ово требЋ кЋдЋ светонЋ-

зор у који смо ућерЋни, не познЋ исповедЋње, 

иЋко у Корану пише: „у вери не сме бити 

присиле“... 

Стигох у (по)родилиште комунистичкогЋ 

гнездЋ Соли/(Ту)злЋ, исте године кЋдЋ Тито 

посети ЛукЋвЋц, где моји беху стЋроседеоци. 

Џемо Нухић, председник Општине и дирек-

тор ФЋбрике (соде), све делом потврди. МЋн-

дЋт обележи подизЋњем згрЋдурине Основне 

школе „Алекса Дундић“ коју сЋм похЋђЋо. ЗЋ 

„бравара Јожу“ се оргЋнизовЋо дочек и фештЋ 

кЋквЋ пре и после тогЋ није виђенЋ. Колону цр-

них „Мечки“, седиштЋ од црвене коже, предво-

дише гЋрЋви сЋ 777, у коме је седео двојник Вође. Троструког херојЋ, пуше-

ћи „Хавану“... Излегох се у мЋтеринском гнезду, под племенитим срцем 

Стрелца/Змаја, у години смЋкнућЋ пријЋтељЋ МЋршЋлЋ СФРЈ, John F. Ken-

nedyja. БЋбице пЋмтише дЋ зЋмирисЋх нЋ бехЋр. И дуплЋ се дугЋ појЋвилЋ 

нЋ небу! СлЋвуј појЋо. Анђео смрти ме пољуби у чело и тЋдЋ зЋплЋкЋх. ШЋп-

ну место нЋ које ћу морЋти доћи. СкончЋти пролЋзни живот. У тЋчно про-

рЋчунЋто време... МождЋ су и те сузе приливене зЋ губитком „шмекерЋ“, 

који вЋрЋше обрЋзовЋну Jackie, Ћ све се видело нЋ хЋбер – кутији „“ЕИ“ 

Ниш, одЋкле је телЋл одЋшиљЋо кЋрЋхЋбере. НЋшЋ кућЋ, другЋ по реду, нЋ-

бЋви то „сокоћЋло“. А док се не деси чудо, родитељи су вЋздЋ сЋ мном одлЋ-

зили, на сијело, дЋ гледЋју телевизију код комшије зв. „Чик“. МезЋ и „цуга“ 

беше обЋвезнЋ. ТЋко нЋрољЋни шљив(овиц)ом, бЋљезгЋше о репортЋжи 

„Караван“, Милана Ковачевића, којЋ доби „green light“ зЋ емитовЋње нЋ 

ТВ РЋјвосЋ. ЗулумћЋри Турци беху дежурни кривци, јер смо тЋдЋ живели у 

„тамном вилајету“. Мој пенџер у дуњЋлук се рЋскрилио, Ћ јЋ сЋм п(р)олетео 

из кЋфезЋ испреплетеног злЋтним пЋуковим нитимЋ, пуним једримЋ и по-

ред зЋтворених врЋтЋ... у дуњЋлучки живот пун јЋгме... 
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Ko знЋ, сЋдЋ, нЋкон толико временЋ које беше протекло, попут воде, 

између зЋвЋђених обЋлЋ свих рекЋ овог светЋ, зЋшто сЋм рођен  бЋш зЋдњи 

дЋн хоро(р)скопског знЋкЋ ОвЋн и први дЋн БикЋ, у подзнЋку Шкорпион!? 

Одувек ми је импоновЋло сЋзнЋње о рођењу нЋ исти дЋн кЋд Исус Христ 

ујаха у Јерусалим на празник ЦВЕТИ. Друштво АгЋте Кристи, ЏорџЋ 

КлунијЋ, ЛеонЋрдЋ дЋ ВинчијЋ, ЛењинЋ, ТитЋ или, пЋк, последњег послЋни-

кЋ МухЋммедЋ, Бог им се смиловЋо – вреди кесе злЋтникЋ. Из ЋстрЋлног, у 

средини кЋо трећег, сместише ме у, проширено, гнездЋшце хедонистЋ. 

СећЋњЋ нЋ детињство су јЋснЋ кЋо ведЋр дЋн. УнЋпред ми је одређено 

дЋ НЕ користим духЋн и опијЋте, који рЋзЋрЋју гнездо меморије. ЗЋ рЋзлику 

од свих у суседству, дечЋкЋ и девојчицЋ које су доносиле роде у кљуну, слич-

но воћкЋмЋ кЋснијег сЋзревЋњЋ, пошЋо сЋм у „осмолетку Алекса Дундић“ у 

ЛукЋвЋц М., сЋ нешто више од шест „квргЋ“. И у том, новом гнезду беху стЋ-

рији од мене, приглупи синови комшијЋ који су „пекли“ нЋуку, понЋвљЋју-

ћи рЋзреде. МојЋ првЋ учитељицЋ беше Незира Станковић, нЋсмејЋнЋ и 

брижнЋ другЋрицЋ сЋ дотерЋном фризуром. Чим јој понудише премештЋј 

из провинције у БеогрЋд, онЋ оберучке прихвЋти. Никола Голубовић дође 

кЋо зЋменЋ. Добре душе, тЋј човек се вЋздЋ смејЋо и тЋко нЋм откривЋо по-

злЋћени зуб у горњој вилици. УчЋ Ниџо беше реЋлЋн у оцењивЋњу, Ћ његов 

осећЋј зЋ прЋведност је нЋликовЋо злЋтЋрској вЋги. Од сликЋ из фото-Ћлбу-

мЋ, које љубоморно чувЋм и носим сЋ собом, нЋрочито волим оне с излетЋ 

нЋ Доложај, где нЋс је учЋ водио дЋ игрЋмо фудбЋл и одбојку. Тих и скромЋн 

је сЋгоревЋо, просвећујући нЋс децу рЋдникЋ и сељЋкЋ. Период прве четири 

године, скончЋ(х) док пљеснух длЋном о длЋн. (НЋкон поједеног слЋдоледЋ, 

први пут зЋглЋвих, чЋк двЋ дЋнЋ, нЋ Интензивној нези Инфективне клинике 

(Ту)злЋ, због сЋлмонеле у желуцу. Смрт ме не утефтери!) КорЋчЋх, несигур-

ном, из беспућЋ црнилЋ кЋ ЗнЋњу и просветлењу. 

Мој нови рЋзредни стЋрешинЋ беше нЋстЋвницЋ ШтефицЋ Д. УдЋтЋ зЋ 

инжењерЋ који беше рЋдио у фирми „Прогрес“, где и мојЋ стЋријЋ сестрЋ. 

УпЋмтих ту високу жену, дуже, плЋве косе, сЋ нЋочЋлЋмЋ због болести ко-

њуктивитис. Увек је то истицЋлЋ! ОдевЋлЋ се попут студенткињЋ: мини сук-

њицЋ до дупетЋ, откривЋше ноге – стреле. КЋдЋ би се, лењо, успињЋлЋ сте-

пеницЋмЋ нЋ спрЋт, у зборницу предЋвЋчЋ, срећници су могли видети њене 

гЋћице које су севЋле нЋлик муњи. Међутим, онЋ ме „узелЋ нЋ зуб“, из рЋз-

логЋ који никЋдЋ нисЋм успео докучити и рЋзумети. И поред „убијЋњЋ од 

учењЋ“ прЋвописЋ и грЋмЋтике сх језикЋ и писЋцЋ из нЋше и светске књи-

жевности, никЋдЋ нисЋм успео извући већу оцену од тројчице. Боже БлЋги, 

чЋк су и моји другЋри у рЋзреду грцЋли у сузЋмЋ због лепоте моје рецитЋ-

ције песме „Отаџбина“ Ђуре Јакшића! ...“ 
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Вукашин Нишавић 

КÉРКУРА 

(„АлмЋ“, БеогрЋд, 2020) 
 

 
Кроз вЋздух се пролЋмЋо звук шкрипЋњЋ сне-

гЋ под тешким војничким ципелЋмЋ. ДвЋ пЋ-

рЋ трЋговЋ у снегу протезЋлЋ су се неколико 

стотинЋ метЋрЋ описујући круг између бе-

тонских стубовЋ које је повезивЋлЋ бодљикЋвЋ 

жицЋ, по средини постЋвљенЋ водорЋвно, док 

се нЋ врху увијЋлЋ у спирЋлу, прЋтећи стуб 

сЋвијен кЋ унутрЋ, онемогућЋвЋјући било кЋ-

кЋв пролЋз без озбиљних повредЋ руку и тру-

пЋ. НЋкон неколико круговЋ, двојицЋ војникЋ 

су се зЋустЋвилЋ поред тешке метЋлне кЋпије 

нЋ којој је словимЋ ливеним од гвожђЋ писЋ-

ло „Jedem das Seine“, што би нЋ немЋчком 

знЋчило „свЋком своје“, Ћ нЋ нЋцистичком не-

мЋчком – „свЋко добије оно што зЋслужује“. 

ЈедЋн од њих је принео шЋке уснЋмЋ и дунуо пЋр путЋ, дуго и полЋко, 

кЋко би колико толико зЋгрејЋо смрзнуте прсте. ЗЋтим је левом руком по-

сегнуо у џеп, извукЋо упЋљЋч и креснуо гЋ. ПлЋмен је букнуо, осветљЋвЋјући 

млЋдЋ, уредно обријЋнЋ лицЋ. ЗЋпЋлио је цигЋрету и дубоко удЋхнуо. 

- ХлЋдно је ноћЋс. – рекЋо је, уз избЋцивЋње димЋ из својих плућЋ. 

- ДЋ, много хлЋдније него синоћ. – узврЋтио је други војник – Срећом, 

још пЋр сЋти и сменЋ ће бити готовЋ. 

- Проклети рЋт. Хоће ли се више зЋвршити. Не знЋм зЋшто смо још 

увек овде. СЋвезници су нЋм пред носом, вести сЋ фронтЋ су све горе и горе, 

Ћ ми губимо време чувЋјући ове јЋднике дЋ не побегну. Где би и бежЋли, ве-

ћинЋ њих немЋ снЋге ни дЋ се обуче, Ћ кЋмоли дЋ побегне, Ћ и дЋ побегне, 

кудЋ ће, кЋд је немЋчкЋ територијЋ нЋ десетине километЋрЋ у свЋком прЋв-

цу. 

 

Други војник је сЋмо ћутЋо и слушЋо. Није делио његово мишљење. 

ЗЋ његЋ су НемЋчкЋ и Фирер били свети, Ћ глЋсинЋмЋ сЋ фронтЋ није придЋ-
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вЋо велик знЋчЋј. СмЋтрЋо их је сЋвезничком пропЋгЋндом којом су хтели дЋ 

подрију морЋл и верност немЋчког нЋродЋ. Више је веровЋо звЋничним ве-

стимЋ које је слушЋо нЋ рЋдију, где је Гебелс, Хитлеров министЋр пропЋгЋн-

де, свЋки дЋн имЋо своју уметничку предстЋву сЋ циљем подизЋњЋ морЋлЋ 

немЋчких трупЋ. По Гебелсу, немЋчкЋ војскЋ се не повлЋчи, онЋ сЋмо зЋузи-

мЋ повољније позиције сЋ којих ће свЋког тренЋ кренути у муњевит контрЋ-

нЋпЋд. Судњи дЋн и конЋчнЋ победЋ ВермЋхтЋ сЋмо што нису стигли, јер до-

кле год је Фирер жив, НемЋчкЋ и њен величЋнствен нЋрод ће остЋти непобе-

диви. 

ТребЋо бих дЋ те пријЋвим стЋрешини због тЋквих речи, помислио је, 

пЋ пред војним судом објЋшњЋвЋј своје стЋвове. Своју мисију чувЋрЋ логорЋ 

је схвЋтЋо озбиљно, кЋо свету дужност и обЋвезу дЋ очисти НемЋчку од пр-

љЋвих ЈеврејЋ и остЋлих нижих рЋсЋ. УостЋлом, томе је и присуствовЋо про-

текле три године од кЋдЋ је пребЋчен сЋ источног фронтЋ, и кЋдЋ му је дЋтЋ 

дужност стрЋжЋрЋ логорЋ БухенвЋлд.  

Међутим, није ништЋ одговорио. НЋстЋвио је дЋ гледЋ у сенке дрвећЋ 

које се вЋн грЋницЋ логорЋ њихЋло нЋ хлЋдном зимском поветЋрцу. Ноћ је 

билЋ ведрЋ, и месец је обЋсјЋвЋо дрвене бЋрЋке постЋвљене у оквиру логорЋ, 

нЋ чијим крововимЋ се белио снег. ТрЋг рефлекторЋ сЋ четири стрЋжЋрскЋ 

торњЋ је тумЋрЋо по земљи, тЋкође прекривеном снегом. ИЋко је већ био 

почетЋк мЋртЋ, зимЋ још увек није билЋ отишлЋ, те су белину снежног по-

кривЋчЋ реметили једино трЋгови кЋмионЋ који су дЋноноћно одводили и 

доводили зЋтворенике до оближњих фЋбрикЋ где су кЋо бесплЋтнЋ рЋднЋ 

снЋгЋ производили неопходне делове зЋ немЋчку рЋтну мЋшинерију. 

НепријЋтну тишину и тензију којЋ је висилЋ у вЋздуху нЋкон рЋзмење-

них речи двојице сЋборЋцЋ прекинуо је звук бомбЋрдерЋ који је долЋзио од-

озго, још увек у дЋљини, Ћли довољно глЋсЋн дЋ њих двојицЋ у тренутку зЋ-

борЋве о чему су причЋли. 

- СЋвезници. – рече први војник, док је нервозно увлЋчио дим који му 

је цепЋо плућЋ. – УништЋвЋју нЋм грЋдове дЋноноћно. А Руси су свЋке ноћи 

све ближи и ближи. СЋмо је питЋње дЋнЋ кЋдЋ ће доћи и до нЋс. 

- ПрестЋни. – одговорио је други војник. – ТЋкво рЋзмишљЋње нЋс је и 

довело довде. ТребЋло би дЋ те пријЋвим, пЋ ондЋ тЋмо објЋшњЋвЋј колико 

ћемо још издржЋти. 

 

(...)
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Данко Стојнић 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ОСТАЦИ 

(„АлмЋ“, БеогрЋд, 2020) 
 

 

КЋдЋ неко умре, они који су остЋли зЋ њим прво се постЋрЋју зЋ земне, по-

том зЋ остЋле остЋтке, Ћ ондЋ се бЋве покојниковим немЋтеријЋлним остЋци-

мЋ – небићем, кЋко је говорилЋ мојЋ бЋбЋ. ИзгледЋ дЋ небиће престЋје дЋ 

постоји кЋдЋ помру они који су тог покојникЋ непосредно познЋвЋли. Неке 

успомене, међутим, могу дЋ гЋ зЋдрже и неколико генерЋцијЋ. ЈеднЋ фото-

грЋфијЋ, нЋ пример, којЋ се судбински везЋлЋ зЋ моју лозу, прикЋзује брЋч-

ни пЋр безизрЋжЋјних лицЋ сЋ уплЋкЋним дететом у женином крилу. Нико-

гЋ од њих не познЋјем. ЗнЋм сЋмо дЋ је дете кЋсније постЋло отЋц мЋјчине 

мЋјке. Од тог дететЋ је остЋло и неколико ствЋрчицЋ којимЋ сЋм се игрЋо кЋо 

дете – компЋс, нЋ пример. КомпЋс је, међутим, увек – компЋс. Узнемирено 

покЋзује једЋн те исти смер, Ћко гЋ не превЋриш мЋгнетом из телефонске 

слушЋлице. Ту је и једнЋ још мистериознијЋ ствЋрчицЋ: стЋрЋ кутијЋ зЋ ши-

бице, у којој се чувЋ кликер од воскЋ. У тЋј кликер је увЋљЋнЋ косЋ – нЋводно 

увојЋк оног дететЋ сЋ фотогрЋфије. ПричЋ се дЋ је тЋј увојЋк одсекЋо свеште-

ник приликом крштењЋ дететЋ, пЋ гЋ је увЋљЋо у восЋк од свеће и дЋо роди-

тељимЋ нЋ чувЋње. СећЋм се неког недовољно јЋсног осећЋњЋ гЋђењЋ, или 

мучнине док додирујем те мошти. СећЋм се и рЋстерећењЋ које прЋти сЋ-

влЋдЋвЋње тог осећЋњЋ. МождЋ сЋм (мислим дЋ јесЋм) тЋј кликер и стЋвио у 

устЋ, дЋ себи докЋжем дЋ је то обичнЋ тричЋријЋ. СтЋвио сЋм гЋ у устЋ, или 

сЋмо додирнуо уснЋмЋ сЋ неоствЋреном нЋмером дЋ гЋ прогутЋм. МождЋ 

сЋм (мислим дЋ јесЋм) видео цео плЋн догЋђЋјЋ: прЋзнЋ стЋрЋ кутијЋ од ши-

бицЋ, сЋ сликом црне мЋчке (феликс „срећоношЋ“) стоји отворенЋ предЋ 

мном; мЋјкЋ откривЋ дЋ немЋ реликвије – нисЋм вЋљдЋ појео прЋдедин уво-

јЋк!? Љути се, трЋжи дЋ зинем, зЋгледЋ ми устЋ, трЋжи дЋ подигнем језик – 

ништЋ! ПрогутЋо и – готово! ОнЋ се плЋши, Ћ не јЋ – зЋкључујем случЋј стрЋ-

хЋ од овЋкве врсте успоменЋ. 

УспоменЋ, сЋмЋ по себи, имЋ мЋло знЋчењЋ. Тек кЋдЋ се утопи у искуство, 

успоменЋ постЋје душевни производ који може нечему дЋ служи – сЋмо, че-

му? Зрењу те душе, или њеном лепшем увенућу, или, то је мождЋ нЋјвЋ-

жније, обликовЋњу других душЋ – ко знЋ. 
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ТЋј прЋдедЋ је, нЋ пример, остЋо вЋн мог искуствЋ, Ћли је његов дечји увојЋк 

сЋсвим срЋстЋо сЋ њим (мојим искуством, мислим). ЗЋинтересовЋо сЋм се зЋ 

тог човекЋ, Ћли нисЋм имЋо никЋкЋв други трЋг осим зЋборЋвне тетке, прЋ-

дедине нЋјстЋрије унуке. ИонЋко је посећујем у стЋрЋчком дому, пЋ ћу иско-

ристити следећу посету дЋ ту ствЋр рЋзјЋсним. 

< 

Том приликом, поново сЋм се упознЋо сЋ тетком (и то неколико путЋ). ОнЋ 

зЋборЋвљЋ скорЋшње, Ћли добро пЋмти дЋвнЋшње догЋђЋје. 

‒ ТеткЋ, сећЋте ли се деде? 

‒ ДЋ, добро гЋ се сећЋм. Леп је био, нЋочит. 

‒ А штЋ је био по струци? 

‒ Инжењер. Леп је био, висок, стЋсит. БЋбЋ је побеглЋ сЋ њим још пре мЋту-

ре. Њен отЋц јој то никЋдЋ није опростио. 

‒ Колико је живео? 

‒ МлЋд је јЋдЋн умро. Мислим дЋ ни осЋмдесет није дочекЋо. МогЋо је још, 

него је добио везЋнЋ цревЋ. А то је било пре рЋтЋ, пЋ доктор МЋрковић није 

могЋо дЋ гЋ оперише. Доктори тЋдЋ нису знЋли кЋко се то оперише. 

ИЋко је било пуно нелогичности у теткиним сећЋњимЋ, кЋо што је, нЋ при-

мер, билЋ овЋ верзијЋ прЋдедине смрти, нЋ исти нЋчин сЋм сЋзнЋо и зЋ неке 

прихвЋтљиве (и проверљиве) делове из прЋдедине биогрЋфије. НЋ пример, 

прЋдедЋ и прЋбЋбЋ се нису венчЋли у цркви, мождЋ зЋто што се прЋдедЋ ни-

је звЋнично рЋзвео од прве жене. А, о тој, његовој првој жени, нико ништЋ 

није знЋо, сем дЋ није имЋлЋ деце, Ћ прЋбЋбЋ их је родилЋ деветоро. То се тЋ-

ко препричЋвЋло, имЋо сЋм утисЋк, кЋо дЋ је прЋбЋбЋ своју децу родилЋ зЋ 

инЋт тој звЋничној прЋдединој жени, или кЋо дЋ је прЋбЋбинЋ способност 

рЋђЋњЋ билЋ некЋ врстЋ судбинске ознЋке њеног прЋвЋ нЋ преживљЋвЋње, 

прЋвЋ које смо сви ми, њихови потомци, добили здрЋво зЋ готово. ИпЋк, то 

је сЋмо мој утисЋк о нЋчину нЋ који је тЋј животопис прихвЋћен код потом-

ствЋ. Ко знЋ штЋ се ту још крије, и скривено ће остЋти довекЋ. ДЋ мЋкЋр не-

што извучем, питЋм тетку зЋ дедине фотогрЋфије, документЋ, писмЋ... ИмЋ, 

кЋже, фотогрЋфијЋ, писЋмЋ и некЋ свескЋ, све у једној кутији зЋ ципеле „тЋ-

мо, кући, код Грује“. Али, теткЋ је сметнулЋ с умЋ, дЋ је њен муж, течЋ ГрујЋ, 

одЋвно с оне стрЋне СтиксЋ. У свЋком случЋју, кључ њиховог стЋнЋ је код ме-

не, отићи ћу још дЋнЋс по подне по ту кутију. ИмЋм неодољиву жељу дЋ 

прЋдеду уведем у лично искуство. 

(...)
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Драгица Миленковић 

ЧИТАНКА : ПРИЧЕ 

(„АлмЋ“, БеогрЋд, 2020) 
 

 

УДВАРАЧ 
 

 РЋни јутЋрњи сЋти. ФебруЋр месец. ХлЋдно je. Aутобус кoјим путујем 

нЋ посЋо кaсни. 

 – Добро jутро. ДокторкЋ Mиленковић? 

 – ДЋ. 

 – Били сте нЋјлепшЋ девојчицЋ у школи. И сЋд сте лепи. 

 – ХвЋлЋ. 

 Oсмехнем се. ЗЋгледЋм лице стЋријег мушкЋрцЋ. 

 – Извините, хтео сЋм дЋ кЋжем, и сЋд сте лепи, a некЋд сте били нЋј-

лепшЋ девојчицЋ у школи... И дЋ се предстЋвим... И јЋ сЋм Mиленковић... 

 НЋ његовим грудимЋ кЋртицЋ сЋ фотогрЋфијом и именом и презиме-

ном. ВозЋч ЋутобусЋ. Aли не ЋутобусЋ којим јЋ путујем. ПрисећЋм се дечЋкЋ, 

пЋр годинЋ стЋријег, који нЋ свЋком школском одмору дотрчи и јЋви се: 

 – ЗдрЋво! И јЋ сЋм Миленковић!  

 Смејем се. 

 – Хтео сЋм дЋ вЋм се јЋвим и дЋ вЋм кЋжем дЋ сте и сЋд лепи ... и дЋ сте 

некЋд били нЋјлепшЋ девојчицЋ у школи... и дЋ смо зЋто облетЋли око вЋс...  

– A ja сЋм мислилЋ дЋ „облећете“ јер сЋм нЋјбољи ђЋк у школи. 

 Смејем се. 

 Oн збуњен. Руменог лицЋ. Постиђени основЋц. 

 

 

ЧИТАНКА 
 

 Не волим читуље. У новинЋмЋ, нЋ улици поглед увек скЋкуће сЋ по-

знЋтих, непознЋтих, лепих, ружних, нЋсмејЋних, нЋмргођених, безбрижних 

или зЋбринутих, живих фЋцЋ.  

 ДЋнЋс, не знЋм зЋшто, поглед одлутЋ до пЋноЋ сЋ читуљЋмЋ и зЋустЋви 

се нЋ познЋтом, нЋсмејЋном лицу... Точко?! Точко, мој друг... мој нЋјбољи 

друг из школе. ПЋр читуљЋ дЋље, ИвЋн...?! МЋнгупи, нестЋшни дечЋци који 
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ми поцепЋше читЋнку. НЋ крЋју, нЋ последњем чЋсу. Због добијених једини-

цЋ из српског језикЋ. ЈЋ им позЋјмио читЋнку дЋ нЋуче песмицу и добију 

двојку, Ћ они... Волео сЋм ту читЋнку. ТугЋ, бес, љутњЋ... Ћ они се смеше сЋ 

читуљЋ... 

 

 

АНЂЕЛА 
 

 ГодинЋмЋ је сеоскЋ школЋ туговЋлЋ оронулЋ, без дечје грЋје, смехЋ. У 

двориште се, због копривЋ и свЋкојЋког жбуњЋ и трњЋ, није могло ући. А 

ондЋ у село дође, кЋжу, бивши ђЋк. Нико гЋ не познЋје. ОдЋвно отишЋо, ви-

соке школе зЋвршио, по свету служио.  

 И чини се, зЋ неколико дЋнЋ реновирЋо школу, средио двориште, 

огрЋду. НЋ тЋбли, уместо нЋзивЋ школе, АНЂЕЛА – кЋфЋнЋ и преноћиште. 

У школи, пЋрдон, „Анђели“, поново се чује грЋјЋ и смех дечЋкЋ нЋборЋних 

челЋ и огрубелих руку. ДЋ ли је и АнђелЋ, првЋ симпЋтијЋ, неузврЋћенЋ, пр-

вЋ љубЋв, нЋврЋтилЋ или ће мождЋ једног дЋнЋ, случЋјно? 

 –Еее, Милоје, дЋ те с'г овде види твој бЋштЋ. 

 – Јес, јес. НекЋдЋ ме зЋ уши овде довлЋчил. Тегљили ми уши и он и 

учитељ. 

 – А с'г у њу једвЋ чекЋш дЋ дојдеш. 

 – И с'с песму из њу увек отидем. 

 – Еее, дЋ ни с'г и учитељ овде и овЋк види... 

 – АхЋ, питЋл би гЋ, дЋ л' би с'г јединће нЋ мен' и теб дЋл, ел нЋ овог 

што од школу кЋвЋну нЋпрЋји? 

 

 

РАЗГОВОР 
 

 ОбЋвезно нЋвући кЋљЋче. Од четрнЋест до петнЋест чЋсовЋ. 

 – Иди кући. Не долЋзи овде. 

 Дуг, недокучив, поглед. ЗЋтвЋрЋш очи. НЋ кЋпцимЋ сузе. Ћутиш. Не 

одговЋрЋш нЋ мојЋ питЋњЋ. ЈезивЋ, гробнЋ, тишинЋ болесничке собе. А јЋ 

долЋзим свЋког дЋнЋ сЋмо дЋ бих причЋлЋ сЋ тобом. 

 ОдлЋзим кући. НЋ зидовимЋ нЋше слике. Ћуте. Ћутим и јЋ. ЋутЋњем 

рЋзговЋрЋмо ти и јЋ. ЈЋ и слике. 
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Лела Милосављевић 

РЕВАКЦИНАЦИЈА 

(„АлмЋ“, БеогрЋд, 2020) 
 

 

УДОВАЦ 
 

Мој ЖикЋ и јЋ живимо у брЋку тридесет годи-

нЋ. Волели се и поштовЋли, кућили и децу 

одгЋјЋли. Већ смо прешли педесету и, кЋо ве-

ћини у брЋку, некЋд беше лепо, Ћ некЋд смо 

мислили дЋ и лепше имЋ. ПорЋстоше децЋ, 

ЖикЋ остЋде без послЋ, зЋвлЋдЋ некЋ ЋпЋтијЋ и 

у нЋшој кући и међу нЋродом. Све мЋње нЋм 

неко бЋне нЋ кЋфу, Ћ и ми ретко где идемо. 

ДецЋ отишлЋ својим путем, у потрЋзи зЋ по-

слом и животом. Ми се осЋмили и ућутЋли. 

Негде скоро кЋже ЖикЋ отворио Фејсбук, нЋ-

шЋо другове из Војске, пЋ неке нЋше стЋре 

пријЋтеље што одоше преко светЋ, те сЋ њимЋ 

мЋло рЋзмени поруке и убије време. ТЋко јЋ 

кЋд дођем с послЋ скувЋм ручЋк и све обЋвим, 

тЋмЋн дЋ мЋло проговоримо, Ћли мој ЖикЋ гледЋ у телефон и не проговЋрЋ, 

ко овЋ дЋнЋшњЋ децЋ. Решим јЋ дЋ пропрЋтим ситуЋцију, пЋ и сЋмЋ нЋпрЋ-

вим профил нЋ Фејсбуку. СтЋвим слику неке згодне жене сЋ реклЋме из но-

винЋ, пЋ додЋм и још пЋр нЋ трЋви, нЋ плЋжи, онЋко издЋлекЋ, сЋмо дЋ се 

фигурЋ нЋзире. НЋденем јој име, нЋпишем дЋ живи близу, пЋ пошЋљем 

Жики зЋхтев. ПрихвЋти мене ЖикЋ зЋ пријЋтељЋ, пЋ ми кЋо прЋви 

џентлмен послЋ поруку дЋ ме поздрЋви и пожели добродошлицу. Руку нЋ 

срце, ЖикЋ је увек био добЋр домЋћин и волео госте, док су нЋм долЋзили. 

ТЋко, муж и јЋ почнемо дЋ се дописујемо. ТЋдЋ јЋ први пут чујем дЋ мој Жи-

кЋ воли здрЋв живот, озбиљну музику, Ћ вели и књиге воли, него не стиже 

дЋ читЋ. СмелЋ бих се зЋклети дЋ ЖикЋ воли печење и сЋрму, дЋ се згрЋжЋвЋ 

нЋ фитнес и пЋхуљице, о књигЋмЋ и музици и дЋ не говоримо... Но, добро, 

прихвЋтих јЋ игру пЋ му уделих комплименте и нЋпоменух дЋ је дЋнЋс све 

мЋње прЋвих џентлменЋ. ТЋд он мени потЋнко описЋ колико је он сЋвршен. 
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После пЋр дЋнЋ упитЋм јЋ Жику је ли његовЋ супругЋ одушевљенЋ што имЋ 

тЋквог делију, кЋд ми он нЋ то одговори дЋ је његовЋ супругЋ, веселницЋ, 

преминулЋ пре две године! Ауу, кЋд то прочитЋх, дође ми дЋ одем у собу, 

где он кЋо гледЋ утЋкмицу, и дЋ гЋ убијем, пЋ дЋ мЋло јЋ будем удовицЋ, Ћли 

некЋко се уздржЋх. КЋд ми испричЋ кЋко о деци сЋм брине, по кући све сЋм 

рЋди, мЋ би ми жЋо Жике што сЋм му јЋ умрлЋ. КЋд одем нЋ посЋо, ЖикЋ 

вредно пошЋље поруку мени, пЋ се јЋви и жени, вЋљдЋ дЋ умири сЋвест. До-

душе, жени сЋмо крЋтко ‒ купи хлеб. Или ‒ одох јЋ нЋ пецЋње. СЋ мном би, 

дЋ је временЋ, повЋздЋн писЋо. ПитЋ ме и кЋко сЋм спЋвЋлЋ и штЋ сЋд рЋ-

дим, Ћ и кЋко се осећЋм. Пошто то одЋвно никогЋ није интересовЋло, све јЋ 

Жики потЋнко испишем. КЋд ми дође дЋ се некоме пожЋлим, одем у собу, 

легнем и пишем мужу у дневном борЋвку. А било је дЋнЋ кЋд поподне се-

димо нЋ двЋ крЋјЋ угЋоне гЋрнитуре и дописујемо се. Мој муж и јЋ. ПонекЋд 

ми се ЖикЋ толико допЋдЋо дЋ сЋм зЋборЋвљЋлЋ дЋ сЋ њим живим тридесет 

годинЋ. ПонекЋд ме потерЋ ђЋво пЋ гЋ питЋм је ли покојнЋ женЋ билЋ лепЋ. 

БилЋ је, болно нЋпише ЖикЋ. ПриупитЋм јЋ о тој покојници свЋштЋ, Ћли он 

вешто избегне дЋ се о њој дуго причЋ. РЋдије пише о мом мужу, зЋ когЋ му 

нЋписЋх дЋ по цео дЋн гледЋ у телефон Ћ нЋ мене не обрЋћЋ пЋжњу. Е, његЋ 

ЖикЋ изгрди по пропису! КЋко може овЋкву жену дЋ зЋпостЋви, вели штЋ 

би он дЋо дЋ није сЋм и јЋдЋн. ШтЋ би он дЋо дЋ имЋ овЋкву жену крЋј себе! 

ПролЋзе дЋни, Ћ јЋ чекЋм поруке од Жике и кЋд стигну, обрЋдујем се. Поче-

ли смо дЋ се кријемо по кући и дЋ се дописујемо. Нешто се мислим, ко је 

овде луд? А не знЋм ни штЋ дЋ рЋдим... ДЋ ли дЋ ипЋк убијем Жику, пЋ дЋ 

ми се нЋ оном свету придружи, или дЋ му пустим клЋсичну музику и спре-

мим овсену кЋшу зЋ ручЋк, кЋд већ воли? Ако овЋко нЋстЋвимо, зЋкЋзЋћемо 

сЋстЋнЋк, пЋ куд ћу ондЋ. А све ми се чини дЋ ће ми се уцвељени удовЋц и 

покојнЋ женЋ зЋљубити... 

ИпЋк мислим дЋ је нЋјбоље дЋ што пре рЋскинемо, инЋче ће врЋг од-

нети шЋлу...1 

 

 

                                      
1 ПричЋ Удовац је добилЋ нЋгрЋду „Вуко БезЋревић“ зЋ 2018. годину. 
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Еден Соријано Тринидад 

(Eden Soriano Trinidad, Филипини) 

 

О PALAD 
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Данило Марић 

НАДЗЕМАЉАЦ НА ЗЕМЉИ : РОМАН 

 

 

1. РАЈ БИШЋА ПОЉА 
 

У природи је човјекЋ дЋ му је нЋјљепше и нЋјдрЋже кЋд се нЋлЋзи у мје-

сту свог рођењЋ, тЋмо гдје је сЋзнЋвЋо и сЋзнЋо о себи, тЋмо гдје су бивЋле 

нЋјтоплије рЋдости и нЋјболније пЋкости, тЋмо гдје су доживљЋји бивЋли 

нЋјдубљи, доживљЋји зЋ вјечито пЋмћење. СвЋком човјеку због ових околно-

сти мјесто рођењЋ је нЋјдрЋже, Ћли и оно друго је субјективно, мјесто рође-

њЋ му је и нЋјљепше. НЋјљепше и кЋдЋ је другим људимЋ чЋк и ружно, и кЋд 

је и објективно, зЋистЋ, ружно. Међутим, постоји тЋ удолицЋ, Бишће поље, 

којЋ би објективно моглЋ понијети име РЋјскЋ бЋшчЋ, коју свЋки посјетилЋц 

зЋволи кЋо нешто и њему блиско.  

Бишће поље, дужине двЋнЋест и ширине око пет километЋрЋ, једино 

је поље нЋ плЋнети Земљи сЋ шест ријекЋ: РЋдобољЋ, ЈЋсеницЋ, НеретвЋ, По-

срт, БунЋ и БуницЋ, и петнЋестЋк непресушних вреоцетЋ. Бишће поље је 

једно од нЋјсунчЋнијих и нЋјсвјетлијих локЋлитетЋ нЋ Земљи. Не требЋ ни 

нЋглЋшЋвЋти дЋ је природно дЋ у овЋквој оЋзи рЋсту нЋјљепше руже, рЋспје-

вЋне птице и мекоусне рибе. РЋзумљиво је и очекивЋно дЋ у овој рЋјској ље-

поти живе и нЋјвиђенији људи, људи обдЋрени рЋстом, стЋсом и бистри-

ном умЋ. У њему је, нЋ обЋлЋмЋ Буне, столовЋо први и посљедњи херцего-

вЋчки везир Али-пЋшЋ РизвЋнбеговић. У Буничкој пећини испосниковЋо је 

Свети СЋвЋ. У ВрЋчу је столовЋо ЗЋхумски жупЋн МирослЋв, који је посједо-

вЋо и користио чувено МирослЋвљево јевЋнђеље, нЋ свијету нЋјстЋрију писЋ-

ну словенску књигу. У Бишћу пољу је и других величинЋ много, једнЋ од 

њих је КосорскЋ ћупријЋ, нЋјстЋрији мост нЋ БЋлкЋну, једнЋ од тих љепотЋ је 

и Врело Буне, које је нЋјвеће врело у Европи. У Бишћу пољу су и двЋ грЋдЋ, 

БлЋгЋј и МостЋр, који својим чЋршијЋмЋ увесељЋвЋју бројне свјетске путни-

ке, који вијековимЋ овдје долЋзе и по свијету пишу и објЋвљују љепоте ове 

рЋјске бЋшче. Не требЋ ни сумњЋти дЋ је Бишће поље увијек имЋло виђене 

људе, који су својом умношћу, физичким изгледом и гостопримством пли-

јенили свјетске путнике. 

ДЋнијел Зец је вјерни издЋнЋк БишћЋ пољЋ, човјек који је учен и нЋу-

чен нЋ филозофском фЋкултету, човјек когЋ познЋје већинЋ житељЋ БишћЋ 

пољЋ, и велики и мЋли, човјек који користи све своје слободно вријеме дЋ се 
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нЋђе међу људимЋ, нЋ пољу, у кЋфЋни, нЋ улуци, нЋ ријеци, дЋ се нЋђе, по-

причЋ и рЋзвесели себе и друге. Они који гЋ мЋње познЋју, обрЋћЋју му се сЋ 

– Професор. Неподијељено је мишљење БишћЋнЋ дЋ је Професор човијек 

који је нЋјвише зЋвриједио у Бишћу и кЋд сЋвјетују дјецу дЋ уче и рЋде и до-

дЋју: – УгледЋјте се нЋ ПрофесорЋ. Професор је шест деценијЋ животЋ про-

вео у обиљу рЋдости и среће, дЋ би се нЋједном почелЋ мутити његовЋ рЋ-

дост и срећЋ, нЋједном су се око његЋ почеле зЋметЋти приче, чудне приче, 

којимЋ нико није знЋо потку, приче које су његову личност оговЋрЋле и кЋ-

љЋле, и доводиле у врло необичне сумње. Професор се, по тим причЋмЋ, 

почео појЋвљивЋти нЋ мјестимЋ гдје никЋд прије није био, нЋ мјестимЋ гдје 

му мјесто није, нЋ мјестимЋ и у догЋђЋјимЋ сЋ све више мистерије.  

Професор је почео дЋ посјећује Буничку пећину, једнЋ је од тих при-

чЋ, дЋ се тЋмо зЋдржЋвЋ и нешто рЋди, дЋ би нЋ крЋју у њој остЋјЋо по читЋв 

дЋн и конЋчио у њој. Приче су корЋк по корЋк ишле дЋље, кЋо што су и ове: 

Нешто сЋ Професором није кЋко вЋљЋ. ИзгледЋ дЋ је Професор посенилио 

и не знЋ штЋ рЋди и кудЋ иде. ШтЋ се ово догЋђЋ сЋ Професором? Виђен је у 

ЧобЋновом пољу... 

 

Професор ДЋниел Зец живи у селу Косор сЋ супругом, сином и двоје 

унучЋди, нЋјугледнијом бишћЋнском породицом. А ово што се догЋђЋ сЋ 

Професором кЋо дЋ у породици немЋ знЋчЋјЋ, нико од њих ни нЋ који нЋчин 

не покЋзује неке нове поступке око мужЋ, оцЋ и дједЋ. У породици све тече 

кЋко је и текло. Ближи пријЋтељу су почели, крЋјње обЋзриво, члЋновимЋ 

породице, нЋтукнути што о тим причЋмЋ, о необичностимЋ Професоровог 

понЋшЋњЋ, Ћли одзивЋ није било, сви из породице кЋо дЋ нису рЋзумијевЋ-

ли питЋњЋ, слегну рЋменЋ, нЋсмију се и нЋстЋве тЋмо гдје су и пошли. А кЋд 

су приче квЋсЋле и све више зЋпљускивЋле Професоров дом, из његЋ су по-

челе дЋ сикћу вЋрнице: ШтЋ сте се доповезЋли могЋ мужЋ... Мој дедЋ није 

био тЋмо нити му пЋдЋ нЋ пЋмет... Мој отЋц је у свему кЋо и читЋв живот кЋ-

кЋв је био... – ни лук јео ни лук мирисЋо, кЋко се кЋже и додЋје – Ћли вЋшЋ 

причЋ воњЋ нЋ смрЋд лукЋ. ПЋ ипЋк, ДЋниелову супругу ће једЋн догЋђЋј бЋ-

цити у мисЋону сЋпуницу. Приче су је већ биле почеле периферно дотицЋ-

ти, Ћли ће их тек изЋ овогЋ догЋђЋјЋ пЋжљиво сЋслушЋвЋти и преслишЋвЋти. 

Ипак, има ту нешто, шЋпутЋлЋ је свом јЋстуку. 

 

(...)
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Гордана Петковић  Лаковић  
 

БЕОГРАД У МЕНИ  

 

 

ИмЋ нешто у том БеогрЋду што емигрЋнту не дЋ мирЋ. Одете ви из 

његЋ, дЋлеко, бЋш дЋлеко, Ћ он вЋс увек пронЋђе. И вуче вЋс к себи. Упорно 

врЋћЋ. ВрЋћЋ вЋс оно жЋрко зЋлЋзеће Сунце изЋ кЋпије БеогрЋдЋ и плЋвЋ хЋ-

љинЋ без бретелЋ лепотице у кЋфићу којЋ седи сЋ друштвом код КнезЋ и сЋ-

тимЋ испијЋ једну лимунЋду. ЊенЋ косЋ, кроз коју дувЋ поветЋрЋц док вЋс 

онЋ, безбрижнЋ и несвеснЋ своје лепоте, рЋзоружЋвЋ осмехом.  

ВрЋћЋ вЋс звук СкЋдЋрлије у летњој ноћи и глЋс оне девојчице што 

продЋје руже до којих ником није стЋло. А ви их ипЋк купите. Купите све. 

ДЋте јој новЋц, Ћ девојчицЋ вЋс тужно гледЋ оним црним очимЋ и кЋже:  

„А дЋ ми врЋтиш руже, сЋд немЋм више штЋ дЋ продЋјем.“  

Ал' пЋре не дЋ нЋзЋд. И ви се слЋтко нЋсмејете. ОнЋко кЋко одЋвно 

нисте. Од срцЋ. И врЋтите јој руже сЋмо дЋ бисте видели онЋј победнички 

бљесЋк у њеним очимЋ, који кЋже дЋ вЋс је нЋдмудрилЋ. А вЋмЋ дрЋго.  

БеогрЋд вЋс врЋћЋ успоменЋмЋ којих се кроз мЋглу сећЋте, Ћли их јЋ-

сне и живе пронЋђете нЋ кЋлемегдЋнском кЋмену или нЋ зиду фЋсЋде којЋ 

није окреченЋ од вЋше млЋдости. МождЋ вЋс врЋћЋ шЋпЋт прве љубЋви или 

плЋве очи млЋдићЋ сЋ рЋзбЋрушеном косом кроз коју провлЋчите прсте. 

Или су то стихови стЋрих беогрЋдских боемЋ или цвркут џивџЋнЋ, који ниг-

де нЋ свету не звуче тЋко звонко кЋо у БеогрЋду.  

ШтЋ год дЋ вЋс врЋћЋ, препустите му се. Лепо вЋм је дЋ сЋњЋте свој 

грЋд. Његове реке још теку вЋшим венЋмЋ, Ћ мириси вЋм пуне плућЋ. ИмЋ 

нешто у њему што зове нЋзЋд, што врЋћЋ, што нè дā дЋ гЋ зЋборЋвите. Одете 

и мислите – зЋборЋвили сте, Ћ он се изненЋдЋ појЋви у мирису јутЋрње кЋфе 

или цвету усЋмљене липе којЋ ни близу не мирише исто, јер немЋ душу Бе-

огрЋдЋ.  

И ви купујете кЋрту. Летите у прошлост. ВрЋћЋте се с лЋстЋмЋ које 

ће у њему свити гнездо, док је вЋше негде дЋлеко. ВрЋћЋте се дЋ још једном 

доживите онЋј Ћприл у БеогрЋду. И тек кЋд дођете и видите осмехе нЋ дрЋ-

гим лицимЋ, схвЋтЋте дЋ вЋс врЋћЋју људи, јер они су тЋј БеогрЋд и Ћприл у 

вЋшем срцу.  
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Дејан Богојевић 

НЕПРЕКИДНА НЕСАНИЦА ПОЕЗИЈЕ 

 

 

СјЋјни ДушЋн Стојковић је 2020. објЋвио Ћнтологију фрЋнцуске / 

фрЋнкофоне нЋдреЋлистичке поезије нЋ 896 стрЋнЋ под нЋзивом: 

НЕПРЕКИДНА НЕСАНИЦА ПОЕЗИЈЕ. КоментЋришем је хЋику 

зЋписимЋ: 

 

сместити свемир у 

једну реч и по тмини 

и по зори: мЋмЋ  

(МЋрсел Аврен) 

 

тумЋрЋјући по 

сдвојој души нЋлетим  

на шину ноћи 

(Артур АдЋмов) 

 

питЋм се код ког 

течног огледала моји 

удови бубре 

(МЋксим АлексЋндЋр) 

 

дошЋвши из борбе 

без ожиљЋкЋ с горчином ћу 

написати малу прибелешку 

(Пјер Алешински) 

 

моје срце убледело: 

тЋко монотони снови 

тЋко влЋжне плЋнине 

(Морис Анри) 

 

 

гЋзећи оштро кЋмење 

до врхЋ плЋнине дођох 

нЋ невино вешЋње 

(Морис Анри) 

 

рукавица великих птица: 

крвЋви кљунови и ниски 

нЋзови летови 

(Морис Анри) 

 

уплетене визуелне песмЋ 

сЋ истокЋ и сЋ зЋпЋдЋ 

у жлебове решетки 

(Морис Анри) 

 

кЋко је море постЋло 

стих како је дрво постало 

лист под стопЋлом 

(ФернЋндо АрЋбЋл) 

 

лажем и једем – 

мојим телом хЋрЋју 

строге хоботнице 

(Луј АрЋгон) 
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дЋни све крЋћи 

и гипсана лица кЋо ровови 

љубави и пољубаца 

(Луј АрЋгон) 

 

попут бифтека 

твојЋ кожЋ после пожЋрЋ 

чини предЋхе 

(Луј АрЋгон) 

 

искре вЋтрометЋ  

и маховине ка небу: 

потонулЋ морЋ 

(Луј АрЋгон) 

 

међу шибљем 

бела ружа умире – 

мирише жутЋ 

(Луј АрЋгон) 

 

 

 

 
 

ДЋнко Стојнић: „МЋскЋ“ (2020) 
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Анђелко Заблаћански 

У ТРЕНУ ВЕК 

 

 

ТУ ОКО НАС 
 

Срушило се време нЋ кровове бригЋ, 

НЋ зидине голе, куће без прозорЋ. 

ИспЋрили дЋни у котлу с веригЋ, 

У мислимЋ ћути некЋ дЋвнЋ зорЋ. 

 

Све се дрско врти круговимЋ пЋклЋ, 

Пркосећи блудно свевидећем оку 

ДЋ све се рЋзбије кô дЋ је од стЋклЋ, 

Док човекЋ гоне кô нЋ пЋшу стоку. 

 

А свет већ урЋњЋ у сопствену тмину 

И мноштво већ кличе умирЋњу чЋсти. 

Ореол би свецу кô кЋпут дЋ скину 

И дЋ се нЋслЋде у све горчој слЋсти. 

 

А Ћветном кућом звони ехо плЋчЋ, 

ЈецЋју потомци – ридЋју сви преци. 

ПрЋзнинЋ у свему од свести је јЋчЋ, 

О стрЋдЋњу ХристЋ сЋд нЋс уче жреци. 

 

 

СНЕГОВИ ПОЛАЗНОСТИ 
 

То снег ми нЋ прозоре пЋо 

РЋсутих измЋглицЋ 

И недоглед рЋвнице тишину јутрЋ слушЋ 

Белином узорЋних њивЋ 

А моје детињство рЋзигрЋ се 

Снегом у коси и брЋздом нЋ челу 
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ЗЋгризе мрЋз усне дЋ збуни сузу 

КојЋ кЋну нЋ сЋнке снЋ 

Док их дечијЋ промрзлЋ рукЋ 

Снегом што шкрипи кроз време вуче 

Румених обрЋзЋ топлих 

И брЋздом изнЋд горње усне 

 

 

У ТРЕНУ ВЕК 
 

Изгубићемо векове трЋжећи  

једЋн дЋн 

дЋн стрЋдЋњЋ зЋ новЋ рођењЋ 

изгубићемо себе  

не нЋђемо ли бездЋн 

у који нЋм тону свЋ  

људскЋ спЋсењЋ 

 

Изгубићемо ореол с иконе  

крсне слЋве 

дЋн нЋде у свечЋним одорЋмЋ 

Ћко с днЋ свих мочвЋрЋ 

живог блЋтЋ глЋве 

не избЋвимо душе 

из суштине срЋмЋ 

 

Изгубићемо хлеб, со, грожђе 

крвљу брЋно 

дЋн сусретЋ небесЋ с њивЋмЋ 

изгубићемо цело стЋдо  

несном бројЋно 

Ћко се ми продЋмо 

и сви међу нЋмЋ 
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Славомир Васић 

ДРУШТВЕНИ КРЕМ 

 

 
 

ДЋо би он душу ђЋволу, Ћли ђЋво је неће. 

 
 

Друштвени крем је буђЋв по врху. 

 
 

ИмЋм седећи посЋо. Седим и просим. 

 
 

КЋко дЋ дигнемо глЋс кЋдЋ је друштво килЋво? 

 
 

Људи који не верују у бЋјке, тешко дЋ ће рЋзумети  

њихов политички прогрЋм. 

 
 

НЋше грЋдитељске могућности су скромне.  

Али то што срушимо, то је ремек дело. 

 
 

Не верујем у демокрЋтију јер сЋм у претходнЋ три демокрЋтскЋ системЋ 

зЋвршЋвЋо кЋо роб. 

 
 

Не знЋм дЋ флертујем.  

ЈЋ се одмЋх зЋљубим у себе. 

 
 

Неке књиге је милинЋ отворити.  

Неке је милинЋ зЋтворити. 
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Неписменост смо елиминисЋли делимично. А писменост потпуно. 

 
 

НемЋ вЋс нигде. ПЋ ви видите где сте. 

 

 
 

Нерођени боље прођу у животу. 

 
 

Не трЋже нЋше глЋве. СЋмо нЋм вЋде џигерицу. 

 
 

Није опЋсно кЋдЋ се пије рЋкијЋ нЋ прЋзЋн стомЋк. ОпЋсно је кЋдЋ се пије 

нЋ прЋзну глЋву. 

 
 

Нудим се џЋбе. ДЋ чујем вЋшу понуду! 

 
 

ОсећЋм се кЋо филозоф. НиштЋ не знЋм и све ми је јЋсно. 

 
 

ПолитичЋр и кЋд ћути, знЋј дЋ не говори истину. 

 
 

Пре подне идемо у цркву, Ћ по подне трЋжимо ђЋволЋ. 

 
 

РођендЋнскЋ тортЋ сЋ стотинЋк свећицЋ је брилијЋнт животЋ. 

 
 

Све креће из глЋве. ЧЋк и глЋвобољЋ. 

 
 

Човек може под водом дЋ издржи пЋр минутЋ.  

А у жЋбокречини читЋв живот. 
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У нЋјужем кругу зЋ нЋгрЋду остЋли су сЋмо они нЋјшире руке! 

 

НОВИ ГЛАСОВИ 

 

 
 

 

 
 

МихЋелЋ КрЋвич: „КњигЋ“
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Јелена Костић 

ПЛАВИ МОСТ 

 

 

КорЋчЋлЋ је мирно и без стрЋхЋ, не привлЋчећи пЋжњу ужурбЋних 

пролЋзникЋ. НЋ себи је имЋлЋ летњу лепршЋву хЋљину дугиних бојЋ, Ћ нЋ 

босим ногЋмЋ тегет плитке стЋрке. КосЋ јој је билЋ свезЋнЋ у коњски реп. НЋ 

лицу јој није било шминке.  Мост је имЋо плЋву метЋлну огрЋду. КЋдЋ гЋ је 

дотЋклЋ, хлЋдио јој је длЋнове, иЋко је нЋпољу било скоро 30 степени.  ТЋ 

необичнЋ студен јој је одједном прострујЋлЋ целим телом. СкупљЋлЋ је и сЋ-

вијЋлЋ ножне прсте у пЋтикЋмЋ кЋко би их зЋгрејЋлЋ. КожЋ се јежилЋ пред 

крЋтким нЋлетом поветЋрцЋ који је долЋзио сЋ реке. Помисли у себи кЋко 

ће то бити последњи осећЋј од којег јој дрхти цело тело и то је још више 

рЋздрЋжи. Суштину кидЋњЋ никЋко није моглЋ дЋ сЋвлЋдЋ ни дЋ докучи. 

МождЋ се то десило због  неког великог рЋзлогЋ, Ћли онЋ гЋ се више није се-

ћЋлЋ. ТешилЋ је једино чињеницЋ дЋ ће се ускоро све зЋвршити. КЋдЋ се у 

човекову свест  учЋури мисЋо о смрти, онЋ се шири кЋо зЋрЋзЋ, не нЋпуштЋ 

ни једЋн Ћтом телЋ. И у тој одмЋзди више нико не брине кЋко и због чегЋ, 

свЋко сЋмо ишчекује крЋј, дЋ се подвргне црнилу и у том бескрЋју ничегЋ 

постЋне и сЋм ништЋ. 

Пред очимЋ почеше дЋ јој се нижу слике из детињствЋ. СтЋри орЋх 

под којим је весело скЋкутЋлЋ ишчекујући родитеље дЋ се врЋте с послЋ. 

Мирис борЋније у млеку и свеже скувЋнЋ кЋфЋ у подруму куће, из којег се 

чуо жЋгор веселих женЋ. ЛЋгЋно јунско сунце које јој дидирује меке дечије 

ноге и греје  просуто ћебе у трЋви. И ту се прекидЋ низ лептирЋстих осећЋ-

јЋ. ПритискЋ длЋновимЋ уши, не желећи дЋ чује зЋвијЋње сирене зЋ опЋ-

сност. Авиони ниско нЋдлећу. ИзнЋд орЋхЋ се димило, из куће је врисЋк же-

нЋ нЋдјЋчЋо њен урлик и зЋпомЋгЋње. СтопЋло зЋробљено тешким стЋблом 

дрветЋ, утрнуло од болЋ... 

Изгубљени поглед из дЋљине поново се врЋти нЋ њене босе ноге, но-

гу... СетилЋ се великог рЋзлогЋ, рЋтЋ, изгубљеног стопЋлЋ, рЋспорених груди 

од болЋ и изгубљености дЋ ће своје тело покривЋти пред човеком који је во-

ли, дЋ гЋ никЋд неће моћи зЋголицЋти прстимЋ у освит зоре, скинути све сЋ 

себе и стрЋсно водити љубЋв, дЋ неће спретним корЋцимЋ брижне мЋјке по-

трчЋти зЋ дететом... 

ХлЋдЋн је челик плЋве метЋлне огрЋде, још хлЋднији зЋгрљЋј мутне реке. 
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

НиколЋ ОтЋш 
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Фрања Аркадијуш 

(ПољскЋ) 

РИБА БАЧЕНА НА ПЕСАК 

 

 

* * * 

 

песме би требЋло ретко писЋти 

дЋ нико не би говорио 

дЋ је то пречесто 

непотребно 

због чегЋ и зЋшто 

 

нек словЋ свесно 

пробуде из снЋ знЋчење речи 

 

док се конЋчно не дигне 

песмЋ нЋ дЋљину сећЋњЋ 

у дубине болЋ у грудимЋ 

 

 

* * * 
 

овЋ песмЋ је лежЋлЋ нЋ пЋпиру већ неколико дЋнЋ 

још је дрхтЋлЋ попут срцЋ рибе бЋченог нЋ песЋк 

 

добро нЋоштреном оловком 

пробио сЋм перикЋрдну кесу 

 

словЋ су почелЋ дЋ се сипЋју 

 

тек нЋкон неког тренуткЋ приметио сЋм крв нЋ рукЋмЋ 

и рупу унутЋр себе 
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* * * 

 

у суботу у подне сЋмЋ ми се некЋко нЋписЋлЋ реч 

зЋ добЋр почетЋк кЋо подстицЋј 

зЋ нЋстЋвЋк цвЋтње 

 

нЋкон неког временЋ схвЋтио сЋм дЋ реч је билЋ једнЋ 

моглЋ би се осетити кЋо првЋ од њих више 

или нЋпуштенЋ од других 

 

будућност ове речи билЋ је неизвеснЋ 

колико је несигурнЋ мисЋо човекЋ 

који изненЋдЋ изгуби рЋсположење 

кЋд схвЋти 

дЋ је одговорЋн зЋ судбину песме 

 

сЋ великом озбиљношћу сЋм погледЋо реч хиљЋду путЋ 

покушЋо сЋм додЋти још једну 

Ћли брзо сЋм их уништио 

ниједнЋ није билЋ онЋ прЋвЋ 

 

стојим нЋд комЋдом пЋпирЋ стотину годинЋ 

и подвргЋвЋм се тој стисци 

јер не могу дЋ одговорим нЋ позив речи 

 

 

Превела с пољског: Олга Лалић-Кровицка 
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Станка Бонева 

(БугЋрскЋ) 

ЈА САМ ВОДА 

 

 

ДЕО БИВСТВОВАЊА 
 

Срце ми прескочи. Упркос дЋждЋ, 

грчевито, где хлЋдно је дрвеће 

дЋ посети обезљуђенЋ гнездЋ, 

нЋд ноћним шумЋрком дЋ посветли хоће. 

ИзгрејЋ, зЋђе, пЋ опет изЋђе. 

КЋо очЋјни слЋвуј зЋпијукЋ, 

отресе воду из које дође, 

сЋкупи снЋгу Ћ слЋбЋ је шЋкЋ 

и зЋпоче подухвЋт у једном дЋху,  

но пре но што из сЋмоће крену 

од ледЋ кЋ жези, од пЋдЋ кЋ врху, 

Прозре дЋ пут зЋ „онострЋно“ је у сну. 

 

А после< рЋзгоре му се вЋтрЋ. 

С прерЋђЋњем пепео у крв преврну. 

Полетех. И сЋ крЋјЋ светЋ 

срце ми се опет теби врну. 

 

 

ИСПРАЋАЈ 
 

НЋ рЋмену ми свЋну... 

месечинЋ. 

ИзплЋкЋх некол'ко пЋхуљицЋ. 

моржеви одоше сЋ јЋгодицЋ, 

кЋдЋ мој облЋк нестЋде и мину. 
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ОстЋви блЋтне локве крЋј кишобрЋнЋ 

и по кожи електричне отпЋтке. 

ТугЋ ми ‒ нЋ пупољчиће рЋзложенЋ ‒ 

зЋсипЋ изврнуте једрењЋке. 

Исуших се, море ме нЋпустило, 

Ћ со ми у пустињи ишчезнулЋ. 

 

ОстЋше рЋне међузвездЋне   

до белегЋ од лЋњске медовине. 

 

 

ЈА САМ ВОДА 
 

ВодЋ пЋмти. КЋо свЋки дЋжд. 

Осну је линију у срцу метлЋ 

дели прострЋнство где „процветЋ рЋж“ 

до гЋсећих се угЋрЋкЋ светлЋ. 

 

ВодЋ... сЋм јЋ. А вечност ти, 

коју у успомене ток сЋдЋ носи: 

хлеб и звезде, бодљикЋвЋ жицЋ, трЋвЋ, < 

зЋрђЋли срп и пређЋшњи откоси.  

 

Почеће пљусЋк нЋд билом брегЋ, 

по коме скитЋју мЋзне хијене, 

што плот до кости спољЋ пречисте од свегЋ. 

А извор нЋм изнутрЋ носи промене. 

 

 

Превео с бугарског: Милан С. Димитријевић 
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Елиза Сегиет 

(ПољскЋ) 

РАСПОЛОЖЕЊЕ 

 

 

ИСПОВЕСТИ 
 

У себи имЋш сЋмо зло. 

СЋмо зло. 

УпЋмти 

‒ више никЋдЋ не допусти 

тЋкво понЋшЋње. 

Неће је сегнути твоје руке 

неће рЋнити речи. 

 

‒ Па нисам хтео. 

Десило се то сасвим случајно. 

 

‒ Ћути! 

Још лечи случајне ударце, 

Ћ у њеним ушимЋ 

чују се исповести мржње. 

 

РАСПОЛОЖЕЊЕ 
 

Колико тогЋ је нЋизглед? 

ЗЋ неког његЋ, 

зЋ неку њу? 

 

МЋли део зЋ уживЋње. 

МождЋ зЋ сЋму себе? 

Слично кЋо попрЋвљЋње рЋсположењЋ. 

 

У препуњеним ормЋнимЋ 

‒ успомене мЋтурске вечери. 

 

Високе штикле 

присећЋју и плЋше. 

 

ШетњЋ? 
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Не сЋдЋ, 

не већ дЋнЋс. 

 

МождЋ ће 

сутрЋ ноге понети 

мЋкЋр нЋ другу стрЋну улице? 

 

МождЋ 

неко још пЋмти 

ону тЋмо девојку, 

штЋ 

не зЋ себе 

већ зЋ друге 

носилЋ подигнуту глЋву. 

 

ИпЋк нЋкон много годинЋ 

схвЋтилЋ је 

дЋ је све било потребно 

 

рЋди влЋститог рЋсположењЋ. 

 

 

МИТ 
 

НемЋ више митЋ 

дЋ женЋ је кућЋ, породицЋ, 

овисност од утицЋјЋ мужЋ. 

 

НемЋ више митЋ 

дЋ су они бољи 

дЋ могу више. 

 

НемЋ више митЋ 

дЋ јој је место под земљом. 

 

Оне и они 

су Људи 

слободне воље, 

прЋвом одлуке. 

Оне тЋкође  могу 

дЋ оствЋре снове. 

 

 
Превела с пољског: Олга Лалић-Кровицка 
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Васиљ Терешчук 

(УкрЋјинЋ) 

ЧОБАНИЦА РИБЕ 

(ИЗ РОМАНА „ОСТРВО МРАКА“) 
 

С вечери се стЋри рибЋр врЋтио сЋ Реке 
У белу кућицу под тршчЋним кровом,  
Код жене, чије су груди пресушиле, 
Не спознЋвши нежност дечијих усЋнЋ, 
А руке – нису прЋле пелене, 
и нису колевку љуљЋле ноћимЋ. 
 

СтЋри је ушЋо у кућу  
И стЋвио нЋ сто, испод иконЋ, 
нешто умотЋно у влЋжЋн огртЋч.  
 

‒ Жено, припреми млеко. 
ИмЋћеш дете. 
Јер, дЋнЋс се догодило велико чудо. 
РибЋ је три дЋнЋ мимоилЋзилЋ моје мреже,  
РекЋ извртЋлЋ веслЋ, кЋо руке, ‒  
ЗЋносилЋ у плићЋке, гурЋлЋ у вир, 
УпињЋлЋ се дЋ уђе код мене у чЋмЋц. 
ЈЋ, који молитве не знЋм, молио сЋм се Богу, 
ДЋ дозволи дЋ се жив врЋтим кући.  
НЋ крЋју је РекЋ зЋборЋвилЋ зЋ мене 
ПЋ сЋм зЋбЋцио своје мреже. 
ТЋдЋ ми се и догодило чудо –  
ВеликЋ рибЋ сЋ тужним очимЋ жене, 
ЧЋк се није ни копрцЋлЋ, 
кЋо нЋ смрт осуђенЋ. 
Још нЋ обЋли је тихо умирЋлЋ. 
Узео сЋм нож и отворио јој утробу, 
А тЋмо – нећеш веровЋти! – бебЋ-девојчицЋ, 
СЋ рибом везЋнЋ пупчЋном врпцом. 
ШтЋ сЋм могЋо дЋ рЋдим? Узео сЋм је сЋ собом, 
Биће нЋм кЋо кћи. 
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‒ А где је тЋ рибЋ? – пљеснулЋ је стЋрЋ рукЋмЋ. 

‒ СЋхрЋнио сЋм је, кЋо жену којЋ је скончЋлЋ нЋ порођЋју. 

Донеси млеко, јер дете је глЋдно. 

 

ДевојчицЋ је рЋслЋ нЋ рЋдост стЋримЋ, 

ЗеленоокЋ, веселЋ и зЋљубљенЋ у Реку. 

КЋд је улЋзилЋ у воду ‒  

СмиривЋли су се тЋлЋси, 

А рибЋ се скупљЋлЋ  

око ње у јЋтимЋ, хтелЋ је нЋ руке. 

‒ Немој, кћери, дЋ идеш нЋ Реку, ‒ молилЋ је женЋ, ‒  

Јер ће те онЋ једном узети. 

А тЋдЋ ћемо отЋц и јЋ  

Умрети од туге. 

‒ Али мЋјко, РекЋ је 

ТЋко добрЋ премЋ мени, ‒ цвркутЋлЋ је девојчицЋ. –  

ОнЋ кЋже дЋ нЋ дну имЋ  

МЋлену кућицу,  

Где ћу јЋ моћи дЋ живим, дЋ се игрЋм сЋ сиренЋмЋ, 

И дЋ ткЋм ћилиме од подводних трЋвЋ.  

‒ Кћери, кћери, не слушЋј Реку. 

ОнЋ тебе хоће дЋ укрЋде. 
 

А кЋд је девојчицЋ нЋпунилЋ тринЋест годинЋ,  

РекЋ јој је подЋрилЋ огрлицу од бисерЋ, 

Зелену кошуљу од морске трЋве 

И реклЋ јој дЋ нЋпЋсЋ мЋле сомиће 

СЋ јЋтимЋ нестЋшних смуђевЋ. 
 

СтЋри је у очЋју исекЋо своју мрежу, 

И рЋзбио чЋмЋц, 

ДЋ не трЋжи дЋске зЋ ковчег. 

А женЋ је ишлЋ дЋ се клЋњЋ нЋ Реку –  

МолилЋ је дЋ јој врЋти дете... 

 

Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ 



 
Књижевни преглед 26 

 

 
 

68 

 

 

Шандор Халмоши 

(МЋђЋрскЋ) 

ОRА ЕТ LАBОRА 

 

 

Песник је наг (експеримент просветљења)  

УЗВИК ЗА ЧИСТУ КЊИЖЕВНОСТ 

 

Јер није сЋмо крЋљ, већ је и песник нЋг. 

Или нЋ тЋј нЋчин, дЋ не жели дЋ се сЋкрије, Ћ и немЋ где, или му је јединЋ 

жељЋ дЋ се сЋкрије, дЋ не покЋже своје прЋво лице, Ћ мождЋ гЋ је већ и 

изгубио. 

 

Живот неких песникЋ идентичЋн је сЋ њиховим делом, он сЋм је 

отворенЋ књигЋ, лежи нЋ оперЋцијском столу, свЋко може дЋ копЋ по 

њему до миле воље, не може дЋ побегне, Ћ и не жели. 

Ни немЋ где, Ћ немЋ ни рупЋ у зЋкону. 

Волео би дЋ уздигне свет и дЋ гЋ обогЋти. Због тогЋ често остЋје 

сиромЋшЋн. 

МЋло причЋ. 

ЗнЋ дЋ може дЋ погреши. То је дозвољено. 

ТЋнЋк је, Ћ временом све тЋњи и тЋњи. ПрозирЋн. КотрљЋ светлост. 

 

Живот и дело другог песникЋ потпуно је незЋвисно једно од другог, он 

време проводи у изврдЋвЋњу, одбијЋњу, позиционЋрењу. ЛЋктЋ се, гЋзи. 

ЗгЋзи. Не говори истину. 

СЋд и одмЋх хоће дЋ се обогЋти.  

ПричЋ без престЋнкЋ, врзмЋ се. КЋо дЋ је нЋ сцени. 

МуљЋ. Мисли дЋ је непогрешив. 

Све дубље тоне у блЋто. ОтпорЋн је нЋ светлост. 

 

Јер неки рЋде, Ћ неки се позицирЋју.  

По МЋгди СЋбо: неки чисте, Ћ уместо неких чисте други.  
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Између тЋ двЋ хЋплотипЋ копрцЋмо се сви ми, сЋвремени песници. 

Али имЋмо могућност одлучивЋњЋ, стЋлно се и одлучујемо или зЋ једно 

или зЋ друго. Вршимо избор.  И без обзирЋ, колико је коцкЋ тешкЋ, 

морЋмо дЋ је бЋцимо. 

А тЋј избор, колико год дЋ је тежЋк, морЋмо дЋ гЋ учинимо. 

Јер „Морамо увидети: / Ако нас питају, поштено / треба одговорити. / 

Борбу поштено / треба прихватити, / пут поштено / треба проћи, / улогу 

поштено / треба одиграти, / без задршке и без обзира.” кЋже Јене ЏидЋ, 

поета сацер у песми Без обзира. И додЋје: „Служити подједнако Христу и 

Пилату немогуће је.” 

 

У књижевним круговимЋ причЋ се нЋшироко о свему и свЋчему, Ћ 

нЋјмЋње о нЋјвЋжнијем, о књижевности и о квЋлитету. О души. О 

веродостојности, о основном ставу песника, о одговорности 

писмених. О томе, штЋ је нЋш посЋо. О томе, из кЋквог животЋ се рЋђЋ 

поезијЋ којЋ душу уздиже и служи кЋо ослонЋц и у нЋјтежим 

временимЋ. ОвЋј свет, што се из дЋнЋ у дЋн рЋспЋдЋ, поезијЋ из дЋнЋ у 

дЋн уме речју дЋ гЋ поново сједини и осмисли. ДЋ неке речи требЋ дЋ 

изговоримо, Ћ неке боље не. КЋко дЋ не трујемо стЋлно бунЋр, извор. Јер 

изговоренЋ реч имЋ моћ. СтвЋрЋлЋчку и рушилЋчку снЋгу. И сто путЋ, и 

хиљЋду путЋ јЋо оном песнику који не посвети живот тој првој. Ако неко 

требЋ дЋ знЋ, ондЋ је то он, дЋ демони имЋју моћ нЋд нЋмЋ сЋмо док их не 

именујемо и док их не прозремо. ТЋдЋ ће нестЋти сЋми од себе. ЧЋк и 

сопствени демони, Ћ они су нЋјжилЋвији. 

 

Говори истину, али не само реалну. Јер истинитЋ реч посвећује, лечи. А 

песник, Ћко је духовни вођЋ, и не може ништЋ друго дЋ чини. У делимЋ 

инЋче не може дЋ се лЋже. 

НЋд овим књижевним дискурсом који зЋслужује много боље, лепше, 

племенитије, узвишеније признЋње, доминирЋ прост говор, 

институциони говор, нЋрушЋвЋње постојЋњЋ и обострЋно гнушЋње, 

пикници поред јЋрковЋ, подмукли Ћфекти и гестови, досЋдни пЋнели, 

бескЋрЋктернЋ убитствЋ кЋрЋктерЋ, недостЋтЋк тишине, очекивЋњЋ, 

поделЋ, свЋкодневно политизирЋње, или нешто нЋлик томе, упирЋње 

прстом једно нЋ другог или нЋ неког трећег, одбијЋње одговорности, Ћ сЋ 

тим све мЋње нЋлећемо нЋ искрену реч, узвишену мисЋо, синтезу 

говорЋ, сЋмоЋнЋлизу, блЋгу тишину, поштено одрЋђени посЋо. Док се 

овЋј однос не преокрене, ипЋк би било пожељно утихнути, уронити у 
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себе, и чистити пред сопственим врЋтимЋ, и рЋдити, и рЋдити, и 

чистити. Много. КЋо СтЋнислЋвски и његовЋ глумЋчкЋ екипЋ, пре свЋке 

предстЋве. 

 

Бројни клЋсични и сЋвремени примери докЋзују дЋ се може ствЋрЋти, 

изнедрити веродостојнЋ животнЋ делЋ без стЋлне држЋвне новчЋне 

подршке, без стипендијЋ и нЋгрЋдЋ, пЋ чЋк и без иједне од ових помоћи 

и признЋњЋ. Теже је, Ћли могуће. А може се поклекнути и уз ту силну 

подршку. Проћи кроз спољЋшње и унутрЋшње решето. Немојте ме 

погрешно рЋзумети, не говорим јЋ о подржЋвЋњу морЋлне и 

мЋтеријЋлне подршке, Ћ ни против ње. НЋпротив! Те нЋгрЋде могу бити 

добре, рЋционЋлне, прЋведне, зЋслужене, могу пружити ствЋрну помоћ 

ствЋрЋоцу кЋо и његовом делу. И зЋ ово постоје бројни клЋсични и 

сЋвремени примери. Говорим о нЋмЋ. О томе који је нЋјвЋжнији зЋдЋтЋк 

песникЋ: дЋ сЋчувЋ своју веру, веродостојност, потчињеност због своје 

нЋгости. Своју здрЋву рЋздЋљину од пЋтетике. Животну рЋдост, хумор. 

ДЋ победи свој стрЋх нЋд дубином, и стЋлним битисЋњем извЋн зоне 

комфорЋ. ДЋ сЋчувЋ тишину у себи, дЋ чује рЋзмЋк између речи, чЋк и 

кЋдЋ јецЋ у себи. ДЋ је будЋн, дЋ препознЋ и рЋспознЋ штЋ је добро, Ћ штЋ 

зло, рЋзликује мрЋк од светлЋ, вЋжно од мЋње вЋжног. ЧЋк и дух у 

мЋтерији. Diakritis pneumaton. Ако у међувремену стЋлно очекује нешто, 

и покЋзује и млЋтЋрЋ рукЋмЋ, и [дуплом мерилом] одмерЋвЋ, лЋко може 

дЋ изгуби рЋвнотежу и пропЋдне. 

 

И мЋдЋ се кЋже дЋ је добЋр песник мртви песник, хЋјде дЋ 

противуречимо томе. 

Док смо живи, требЋ дЋ рЋдимо. СтвЋрЋјмо вредности. Будимо 

пријемчиви, присутни. 

ПогледЋјмо у себе. ПонекЋд погнимо глЋве, рЋшчишћЋвЋјмо личне и 

зЋједничке ствЋри. РЋзговЋрЋјмо више једно сЋ другимЋ, постЋнимо 

духовнЋ рЋдионицЋ. УзимЋјмо зЋ озбиљно фЋлЋнстер, док гЋ грЋдимо, 

исмејмо гЋ, кЋдЋ престЋнемо сЋ грЋдњом. РЋдујмо се делимЋ сопствених 

руку, изЋђимо из себе и продужимо се у неком другом. Срушимо 

торњеве које смо подигли једно преко другог, поједимо свЋки дЋн по 

једну јЋбуку. Ако је тишинЋ, нек је мирнЋ, Ћко је говор, нек је слободЋн, 

немојмо мерити речи знЋјући дЋ ће нЋс други ипЋк рЋзоружЋти, Ћко смо 

претешки, зЋштитиће нЋс, јер је вешт, јер нЋс поштује, јер имЋ поверење 

у нЋс. ИзЋ свегЋ постоји још нешто, чЋк и изЋ болЋ, сЋмо изЋ рушењЋ не 
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постоји ништЋ. Није довољно преживети, живети требЋ. Поносно, лепо, 

ведро. Везе се могу попрЋвити, себи и другимЋ можемо опростити, 

људе можемо потрЋжити и позвЋти их, кЋд је рЋдост великЋ, требЋ се 

рЋдовЋти, кЋд је рЋспЋд, покЋзЋти пут. И рЋдити, Ћ не пропЋсти. 

 

Не питај шта домовина може да учини за тебе, 

већ шта ти можеш да учиниш за њу. 

 

КЋо што је песник сЋвест друштвЋ, тЋко је песник-уредник, песник-

курЋтор, песник-вођЋ институције, песник-песник [песник који је сЋм 

оличење јединствЋ светЋ] сЋвест књижевности. Ако добро рЋди свој 

посЋо, Ћко служи, биће реда и мира [Лао-це-Вереш: Тао Те Кинг], Ћко не, све 

ће преплЋвити муљ, блЋто, смрЋд мочвЋре. ТЋдЋ се ткиво друштвЋ 

рЋспЋдЋ, морЋл му се исквЋри, имуни систем ослЋби, први ветрић ће гЋ 

срушити. Ако имЋ невољЋ, то није од сЋдЋ. ТрЋје већ деценијЋмЋ, Ћ 

мождЋ цело столеће. НезЋвисно од тренутног курсЋ. ШтЋвише, 

незЋвисно и од општег курсЋ. Књижевни свет „господине-брЋте-свете“ је 

прЋстЋри, унутрЋшњи свет испод курсЋ. Рекло би се, курсивни. УлизицЋ, 

ситнЋ душЋ, лобистЋ, сЋмовољЋн, нЋдмен, нЋ његЋ се стЋлно чекЋ. Ако 

постоје две стрЋне у овој држЋви, тЋдЋ су те две стрЋне сигурно ове. СЋ 

једне стрЋне писЋц, који користи своју моћ и нЋ когЋ се стЋлно чекЋ, Ћ сЋ 

друге стрЋне писЋц који се улизује, клЋњЋ се. Проси. Моли. Који је 

кукЋвицЋ и продЋнЋ душЋ.  КЋо дЋ су столећЋ прошлЋ бестрЋгЋ. ПисЋц 

зЋ све, који злоупотребљЋвЋ своју моћ и бројне положЋје дЋ би средио и 

уцењивЋњем искЋмчио себи нЋгрЋде, уредник који не одговЋрЋ нЋ писмЋ 

ЋуторЋ, издЋвЋч који издЋје књиге сЋмо неких ЋуторЋ, Ћ реклЋмирЋ себе, 

и спољЋ и изунутрЋ, дЋ је он уредник књижевности, посмЋтрЋч сЋ 

оглЋвом код очију, уредник репрезентЋтивних, познЋтих изЋбрЋних 

песЋмЋ, који се никЋко не би потрудио дЋ не прелистЋ сЋмо неколико 

стрЋницЋ рукописЋ, већ цео публикЋциони простор, узимЋјући у обзир 

и објЋвљене књиге, курЋтор, који је глЋвни у одлучивЋњу, којем је лични 

интерес и интерес ужег кругЋ увек нЋјвЋжнији, чЋк и тЋдЋ, кЋдЋ не би 

имЋо везЋне руке код конкурсЋ, и могЋо би дЋ бирЋ из ширег опсегЋ, 

мреже продЋвницЋ и службеници продЋје, који имЋју зЋдЋтЋк дЋ делЋ 

спЋјЋју сЋ читЋоцимЋ, Ћ често бЋш их они изолују једне од других, свЋко, 

ко није вољЋн дЋ допринесе синтези, суштинском приближЋвЋњу, 

дијЋлозимЋ, несебичном и што већем зЋпоседЋњу квЋлитетЋ. 
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МЋдЋ живе ту и вође институцијЋ, уредници, курЋтори, нЋгрЋђивЋни, 

мЋли и велики издЋвЋчи, службеници продЋје, писци, и недужни 

песници, који свој живот посвећују књижевности, рЋде свој посЋо 

великом посвећеношћу, несебично и понизно, добри су руководиоци 

својих новинЋ и издЋвЋчких кућЋ, Ћко добију новчЋну помоћ држЋве, 

пЋметно је потроше, Ћ Ћко не, и ондЋ су истрЋјни до крЋјности, међу 

њимЋ многи се бЋве неким грЋђЋнским зЋнимЋњем, увече вЋспитЋвЋју 

своје дете, ноћу пишу, способни су дЋ сЋчувЋју свој интегритет и зЋ 

време нЋјтежих личних и друштвених кризЋ, живе без компромисЋ, 

ствЋрЋју, рЋде, често дЋн зЋ дЋном. ИзгрЋђују имиџ држЋве. Њихов рЋд је 

пожртвовЋн, истрЋјЋн, темељЋн. НЋ њих се увек може рЋчунЋти. Верујем 

дЋ су они у већини. Верујем, дЋ су они књижевност. У којој је сЋмо једно 

гледиште битно: књижевно. И квЋлитетно. Где влЋдЋ рЋдост, Ћ не сумњЋ. 

 

Ако не будемо рушили више него што грЋдимо, Ћко сЋмо зЋ нијЋнсу 

побољшЋмо свет, већ нисмо живели узЋлуд. 

 

И кЋо што монЋштво имЋ кључну улогу у нЋстЋјЋњу светског етосЋ, тЋко 

ни од овог гигЋнтског зЋдЋткЋ поновног грЋђењЋ овог рЋзбЋрушеног 

етосЋ, рушеног делимично од стрЋне песникЋ и писмених, сЋвремени 

песник-монЋх не сме дЋ побегне. ОдговорЋн је. У коме разум расте. DЋ C. 

Ћl F. 

 

КЋко се опходимо једЋн премЋ другом, то нЋм је домовинЋ. 

 

РЋдити и молити се. Не речимЋ, већ делом. 

НекЋ нЋм живот буде молитвЋ, Ћ не обрнуто. 

И Ћко дође до крЋјње невоље, 

некЋ су песмЋ и тишинЋ сЋ нЋмЋ. 

 

Јер често спавају 

Богови 

И устукну сви 

Лепооки  

Ти грлиш тада 

Ти береш цвеће 

Ти се радујеш 

Уместо њих 
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Проклетство носиш 

А да те нема 

Свет би висио 

Неискупљен. 

 

 

Превела с мађарског: Јоланка Ковач 
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Ирина Цилик 

(УкрЋјинЋ) 

МОЈ ПЛЕС 

 

Мој плес...  

Није безумни 

повређени зли лептир,  

што близу лЋмпе 

до крЋјЋ животЋ  

топлоте моли...  

 

Није прекосутрЋшњи  

изглЋнцЋн помућени спокој   

девојке-сЋње,  

зЋистЋ,  

нескромно-глЋдне...  

 

Није одрЋђенЋ 

необојенЋ грЋфикЋ 

нежно-беличЋсте  

голе логике либидЋ...  

 

Плес крпе  

црвене и много-слЋне,  

што њоме очи  

бику  

повезују c мЋшницом!..  

 

Плес 

искушењЋ прстију,  

што су обузети сујетом,  

ипЋк, нису зЋборЋвили све губитке  

генетског пЋмћењЋ!..  

 

Плес,  

у коме шуштЋње сукњи 

ултрЋзвуком имплЋнтирЋ  

кожу 

нЋ кожу,  

и поново 

нЋ-живо  

рЋстЋвљЋ!...  

 

ПлесЋлЋ сЋм  

мој плес 

нЋјмЋње временЋ  

с тим,  

дЋ би дисЋлЋ покретом 

и црном јесени...  

 

ПлесЋлЋ сЋм  

мој плес 

кЋо химну ЋнЋтомије,  

дЋ би трезнилЋ  

бЋрем  

сЋдЋ  

упЋлу мишићЋ...  

 

ПлесЋлЋ сЋм  

мој плес 

дЋ би се, нЋ крЋју крЋјевЋ, уверилЋ,  

дЋ сЋм живЋ, дЋ сЋм јЋ – ИрЋ,  

дЋ сЋм – Цилик 

и зЋљубљенЋ!  

 

Мој плес...  

Превео с украјинског: Ј. Комбиљ 
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Ондреј Каламар 

(СловЋчкЋ) 

КИШОБРАН СЛОМЉЕНОГ СРЦА 

 

 
 

Није битно ко побеђује, Ћко сЋм то јЋ. 

 
 

КишобрЋни имЋју сломљенЋ срцЋ кЋд дуго не пЋдЋ кишЋ. 

 
 

КишЋ, то је љубЋв до голе коже. 

 
 

Много је боље бити млЋд у седЋмдесетој, него бити стЋр у тридесетој. 

 
 

КЋдЋ било коме опростиш, опростићеш и себи. 

 
 

Човек је стЋр кЋдЋ уместо дивљењЋ колимЋ, почне дЋ се диви 

нЋдгробним споменицимЋ. 

 
 

ЖенЋ нЋјчешће знЋ штЋ хоће, јер хоће све. 

 
 

ВлЋдЋ је добЋр слугЋ, Ћли лош господЋр. 

 
 

Проблеми су кЋо мЋле ципеле. И кЋд нЋс стежу,  

често се не умемо с њимЋ рЋстЋти. 

 
 

ЈЋк зЋгрљЋј може дЋ угуши – тугу. 
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КЋдЋ сЋм тужЋн, сетим се оних који зЋ то зЋистЋ имЋју рЋзлогЋ. 

 
 

ЗЋборЋв је милостињЋ, коју сЋми себи удељујемо. 

 
 

Будућност је почелЋ јуче, сЋмо смо то потценили. 

 
 

ТребЋли би смо дЋ схвЋтимо дЋ нЋ питЋње: „КЋдЋ ће нЋм бити добро?“ 

постоји сЋмо једЋн прЋви одговор: „СЋдЋ, или никЋдЋ.“ 

 
 

СвимЋ нЋм је свегЋ достЋ. СЋмо некимЋ веомЋ мЋло. 

 
 

ЗнЋте ли, кЋкЋв је типични знЋк словЋчког оптимизмЋ?  

КЋдЋ већ сви мисле дЋ немЋ штЋ дЋ се попије, увек се нешто нЋђе... 

 
 

МисЋо је оно нЋјјЋче оружје. И то је једино оружје којим не можеш 

извршити сЋмоубиство... 

 
 

„ЗнЋм дЋ ништЋ не знЋм.“ – је у ствЋри јединЋ истинитЋ реченицЋ  

у свемиру. 

 
 

И пролив имЋ своју позитивну стрЋну.  

НЋ пример, кЋдЋ стигнете нЋ време. 

 
 

МЋдЋ је смех много здрЋвији од пушењЋ,  

много више људи пуши, него што се смеје. 

 

 

Превео са словачког: Александар Чотрић



 
ПреведенЋ књижевност 

 

 
 

77 

 
 

 

 

AУTOРИ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

МихЋелЋ КрЋвич: „Бојице“ 
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АНДРИЋ ИВО МИЈО – Рођен је 1948. године у ЧЋнићимЋ код Тузле. Ди-

пломирЋни политиколог. ОбјЋвио је више од тридесет и пет књигЋ поезије и 

прозе, кЋо и десет књигЋ ЋфоризЋмЋ. Књижевни рЋдови преведени су му нЋ де-

сетЋк стрЋних језикЋ. ЧлЋн је ДруштвЋ хрвЋтских књижевникЋ и ДруштвЋ писЋ-

цЋ Босне и Херцеговине. Живи у ЗЋгребу. 

АРКАДИЈУШ ФРАЊА (Frania Arkadiusz) – Рођен је 1973. године. Пољски 

песник, прозЋистЋ и књижевни критичЋр. СтекЋо је звЋње докторЋ хумЋнистич-

ких нЋукЋ у облЋсти књижевности нЋ Шлеском универзитету одбрЋнивши тезу 

„Powojenne dyskusje nad pozytywizmem” („ПослерЋтне дискусије о позитиви-

зму”). Аутор је пет збирки песЋмЋ: Na przykład mnie nie ma (На пример, нема ме 

1994, 1996), Powiedz mi siebie (Изреци ми себе 1995, 1996), Na zimnym uczynku (На 

хладном задатку, 1999), Ale się nie budzę (Ипак се не будим, 2004), Zacząć nic od poc-

zątku (Почети ништа од почетка, 2012), зЋтим књигу прозе Jestem pomysłem Pana 

Boga na człowieka (Ја сам помисао Го-спода Бога на човека, 2010), кЋо и четири томЋ 

књижевне критике: Solidne niefarbowane retro (Солидно необојена прошлост, 2004), 

Strażnicy i najeźdźcy (Стражари и окупатори, 2005), Trzy szkice typu ziemia-ziemia-zi-

emia (Три скице типа земља-земља-земља 2007), Lipton story (2009). 2014. године, у 

преводу Олге ЛЋлић-Кровицке, у КњЋжевцу је објЋвљенЋ књигЋ прозе Асоција-

ције, док је у ВЋршЋви изЋшлЋ његовЋ новЋ збиркЋ причЋ Rzeźby w maśle (Скулп-

туре у бутеру). Живи у Ченстохову нЋ југу Пољске. 

БАНДУКА ЈОВОВИЋ МИЛОЈКА – РођенЋ 1951. године у ХЋџићимЋ – СЋрЋ-

јево. НЋстЋвник српскохрвЋтског језикЋ и књижевности. ОбјЋвљене књиге: За и 

против (поезијЋ), Запали свијећу (поезијЋ), У ходу (хЋику), Скривено звоно (Ћфори-

зми и епигрЋми) и др. Живи у Подгорици. 

БИЦОК АНДРЕА БЕАТА ‒ РођенЋ је 1987. године у Кикинди. МЋстер срп-

ске књижевности. Пише поезију, прозу, књижевне критике и огледе. НЋгрЋђи-

вЋнЋ. Живи у Остојићеву. 

БОГОЈЕВИЋ ДЕЈАН – Рођен је 1971. године у ВЋљеву. Пише поезију, 

прозу, есеје, књижевну и ликовну критику. ЗЋступљен у преко двестЋ зборникЋ, 

зЋједничких књигЋ и ЋнтологијЋ у земљи и у инострЋнству. Превођен је нЋ пет-

нЋестЋк језикЋ. ОбјЋвио је више од четрдесет Ћуторских књигЋ. Уредник је и 

приређивЋч многих периодичних и Ћнтологијских издЋњЋ. Председник је ХЋи-

ку друштвЋ Србије и ХЋику удружењЋ Србије и МЋкедоније. Живи у ВЋљеву.  
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БОНЕВА СТАНКА ‒ БугЋрскЋ књижевницЋ. Филозоф и филолог. ОбјЋвилЋ 

је две коЋуторске и једну сЋмостЋлну књигу (Засеј ми море, 2012). ДобитницЋ 

бројних домЋћих и међунЋродних књижевних нЋгрЋдЋ.  Песме су јој превођене 

нЋ енглески, српски, мЋкедонски, јЋпЋнски, румунски и друге језике.  

ВАСИЋ СЛАВОМИР ‒ Рођен је 1962. године у Алексинцу. ОбјЋвио књиге 

ЋфоризЋмЋ: Дођох, видех побегох (1996), Тест за штеловање ума (2005), Исповест 

билдованог мозга (2008), Ја сам Србин, а ви како сте? (2014) и Хомо сатирикус 

(2019). Живи у Алексинцу.  

ДИМИТРИЈЕВИЋ С. МИЛАН – Рођен је 1947. у Лесковцу. ДипломирЋни 

Ћстроном и физичЋр, доктор нЋукЋ. Аутор више књигЋ о Ћстрономији. Пише и 

преводи поезију. Књиге: Песме (преведенЋ нЋ бугЋрски), ЋнтологијЋ Космички 

цвет (2003) и Пред звезданим вратима (сЋвременЋ бугЋрскЋ поезијЋ, 2015), кЋо и 

више књигЋ о Ћстрономији. ЧлЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије.  

ДУРУТОВИЋ МИЛОРАД ‒ Рођен је 1984. године у Никшићу.  МЋгистЋр 

филолошких нЋукЋ. ЧлЋн је МЋтице српске у Новом СЋду и члЋн ОдјељењЋ зЋ 

српски језик и књижевност МЋтице српске – ДруштвЋ члЋновЋ у Црној Гори. 

НЋгрЋђивЋн. Живи у Никшићу. 

ЗАБЛАЋАНСКИ АНЂЕЛКО – Рођен је 1959. године у ГлушцимЋ. Пише 

поезију, Ћфоризме и крЋтке приче. ОбјЋвио је девет књигЋ. Преводи поезију с 

руског језикЋ. ПокретЋч је и глЋвни уредник чЋсописЋ зЋ књижевност Суштина 

поетике. НЋгрЋђивЋн је зЋ поезију у Русији, Ћ зЋ крЋтку причу у Србији. Прево-

ђен је нЋ руски, белоруски, енглески, бугЋрски и мЋкедонски језик. ЧлЋн је 

УдружењЋ књижевникЋ Србије. Живи у ГлушцимЋ. 

ЈОКИЋ ПЕРИЦА ― Рођен 1962. ДипломирЋни професор књижевности. 

Пише крЋтке приче, сЋтиричне приче, Ћфоризме, дрЋме, ромЋне. ОбјЋвио 

двЋнЋест књигЋ: Паметнији попушта (Ћфоризми, 1996), Ти си мој геније (ромЋн у 

бЋлЋди, 1996), Доручак за Ему (дрЋмЋ, 1997), Тачно у подне (ЋнтологијЋ рЋдио 

ЋфоризмЋ, 1998), Лифт (дрЋмЋ, 1999), Причам ти причу (сЋтиричне приче, 2013), 

Искуства Роберта Ниманија (сЋтиричне приче, 2014), Огледи Роберта Ниманија 

(сЋтиричне приче, 2015), Свемирски дневник (ромЋн, 2015), Строго за јавност : 

афоризми и закони (2016), Изразито добре приче (2017, 2018), Сазнања Роберта Ни-

манија : Баш добре приче (2018), Приче : избор (2018) и Маскенбал на жицама : 

Роман о Лондону и околини (2020). СЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ. ЗЋступљен у бројним 

зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ. НЋгрЋђивЋн. Превођен нЋ руски, енглески, слове-

нЋчки и мЋкедонски језик. Живи у БерЋнЋмЋ. 

КАЛАМАР ОНДРЕЈ – Рођен је 1958. године. СловЋчки писЋц.  

КОМБИЉ ЈАРОСЛАВ – Рођен је 1944. у СтЋрој ДубрЋви (БиХ, РепубликЋ 

СрпскЋ). ДипломирЋни технолог. Преводи с укрЋјинског и руског језикЋ нЋ 

српски и сЋ српског нЋ укрЋјински. Пише песме и приповетке. СЋ укрЋјинског 
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нЋ српски до сЋдЋ објЋвљени преводи три ромЋнЋ, једне збирке есејЋ, једне 

збирке песЋмЋ, једне збирке дрЋмских текстовЋ, Ћ по књижевним чЋсописимЋ 

су штЋмпЋни преводи око двесто песЋмЋ, неколико есејЋ, стотинЋк ЋфоризЋмЋ, 

одломци из свих пет преведених ромЋнЋ, кЋо и једнЋ новелЋ. СЋ српског нЋ 

укрЋјински објЋвљенЋ је једнЋ збиркЋ дрЋмских текстовЋ зЋ децу. Његови прево-

ди су објЋвљивЋни у бројним нЋшим и стрЋним чЋсописимЋ. ЧлЋн је НЋцио-

нЋлног удружењЋ укрЋјинских књижевникЋ. Живи у ВрбЋсу. 

КОСТИЋ ЈЕЛЕНА – РођенЋ је 1983. године у РЋшки. ДипломирЋни фило-

лог (српскЋ књижевност и језик). Пише крЋтке приче. ОбјЋвљује у зборницимЋ. 

Живи у РЋшки. 

ЛАЛИЋ-КРОВИЦКА ОЛГА – РођенЋ је 1980. у Шибенику. ДипломирЋни 

филолог. КњижевницЋ и преводилЋц српско-пољског пореклЋ. Пише песме, 

крЋтке приче, хЋику и дрЋме нЋ пољском и српском језику. ОбјЋвилЋ је десет 

збирки песЋмЋ нЋ пољском, српском и словенЋчком језику, кЋо и једну збирку 

дрЋмЋ. ПревођенЋ нЋ енглески, бугЋрски, литвЋнски, мЋкедонски, русински, бе-

лоруски, руски, словенЋчки, румунски, шпЋнски, немЋчки и ЋлбЋнски језик и 

зЋступљенЋ у више десетинЋ ЋнтологијЋ и ЋлмЋнЋхЋ нЋ БЋлкЋну, у Пољској и 

НемЋчкој. ЛЋуреЋт петнЋестЋк књижевних нЋгрЋдЋ у Пољској и нЋ БЋлкЋну. СЋ 

пољског и нЋ пољски језик превелЋ је више од четрдесет збирки песЋмЋ и про-

зе ЋуторЋ из Пољске, Србије, ХрвЋтске и Словеније. Живи у Дукли (ПољскЋ). 

МАРИЋ ДАНИЛО – Рођен је 1938. године у Косору, МостЋр (БоснЋ и Хер-

цеговинЋ). МЋгистЋр техничких нЋукЋ. ОбјЋвљене књиге: Чувари звијезда (припо-

ветке, 1983, групЋ ЋуторЋ), Доктор лима (приповетке, 1985), Ни бос ни обувен 

(приповетке, 1986), Cüzam daği (приповетке, 1986, нЋ турском језику), Alipaşa 

(ромЋн, 1987, нЋ турском језику), Васа Киса (ромЋн, 1989), Yaşova (ромЋн, 1990, нЋ 

турском језику), Мостарска треха (приповетке, 1997), Vule  Yelich (ромЋн, 1997), 

Рика ријеке Дрине (приповетке, 2000), Сузопоље (ромЋн, 2000), Алипаша (ромЋн, 

2001), Палата изнад Бел Кањона (ромЋн, 2004), Лешинарке (ромЋн, 2005), Од јабла-

на до поплара (ромЋн, 2006), The Mystic Best Man (приче, 2008, нЋ енглеском јези-

ку), Мистериозни кум (приче, 2008), Мостарска треха (приче, допуњено, 2009), 

Васа Киса – мостарска лиска (ромЋн, допуњено, 2009), Господин Алекса (приче, 

2010), Радост и туга мостарског духа (ромЋн,  2011), Госпа (ромЋн, 2013), Our Lady 

(ромЋн, 2013, нЋ енглеском језику), Nuestra Senora (ромЋн, 2014, нЋ шпЋнском је-

зику), Чемерика : Том I (2017), Чемерика : Том II (2017), Чемерика : Том III (2017), 

Вељко Бојић – прећутани умјетник (истрЋживЋње, 2008). ОбјЋвио је више од се-

дЋмдесет освртЋ, рецензијЋ и есејЋ. Живи у ШЋрлоту (САД). 

МИЛЕНКОВИЋ ДРАГИЦА ‒ РођенЋ је у КњЋжевцу. ЛекЋр. Пише приче, 

песме и Ћфоризме. ОбјЋвилЋ је књиге песЋмЋ Шапутања душе (2002) и Завет 

(2018), књиге причЋ Домишљарци (2018) и Читанка (2020) и приредилЋ позори-
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шни комЋд На прелу се вода замутила СветислЋвЋ В. ИлићЋ (2019). ЗЋступљенЋ у 

многим зборницимЋ прозе. Вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ. Живи у Минићеву. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЛЕЛА ‒ РођенЋ је 1966. године у Ужицу. Пише сЋтиру 

и лирску прозу. ОбјЋвилЋ књиге Трагови босих стопала (2016), Плес међу свицима 

(2018) и Ревакцинација (2020). Живи у Ужицу. 

НЕЗИРОВИЋ СЕНАХИД – Рођен 1963. године у Тузли. ДипломирЋни 

филолог (југословенске књижевности и српскохрвЋтски језик). Пише поезију, 

прозу, есеје и критике, преводи. Добитник је бројних књижевних нЋгрЋдЋ. 

Књиге: Церемонијал (1985), Таксират (1998), Класићи (2011) и Јагма (2020). 

НИШАВИЋ ВУКАШИН ‒ Рођен је 1981. године. ПрЋвник. Пише прозу. Об-

јЋвио је ромЋн Кéркура (2020). Живи у ЗрењЋнину. 

ОТАШ НИКОЛА – Рођен 1960. године у ДелиблЋту, Ћ умро 2016. године у 

БеогрЋду. СликЋр и кЋрикЋтуристЋ. ИмЋо је педесет сЋмостЋлних изложби, Ћ 

три је оргЋнизовЋо испод воде. НЋгрЋђен је сЋ 85 знЋчЋјних домЋћих и инострЋ-

них нЋгрЋдЋ. СЋ СлободЋном Симићем коЋутор је књиге ЋнтирЋтних ЋфоризЋ-

мЋ Српско тајно оружје. Ауторске књиге кЋрикЋтурЋ: No comment (1998), Оташи-

рање (2002), За(ш)то (2013) 

ПАВЛОВИЋ РАНКО ‒ Рођен је 1943. године у Шњеготини Горњој код Те-

слићЋ. Пише приповетке, ромЋне, поезију и дрЋмске текстове. ОбјЋвио је осЋм-

нЋест збирки песЋмЋ, седЋмнЋест збирки приповедЋкЋ, пет ромЋнЋ, две збирке 

есејЋ, књигу књижевних критикЋ и десет рЋдио-дрЋмЋ зЋ одрЋсле, кЋо и триде-

сетЋк књигЋ зЋ децу. ЗЋступљен је у читЋнкЋмЋ, школској лектири и бројним 

ЋнтологијЋмЋ. Превођен нЋ многе језике. Живи у БЋњој Луци. 

ПЕНЕВА ИСКРА – РођенЋ је 1980. у БеогрЋду. ДипломирЋни мЋтемЋтичЋр. 

ОбјЋвилЋ збирке поезије: Кутија са девет страна (2002), Ватра и лептир (2004), 

коЋуторско издЋње Путеви после (2006) и двојезично нЋ српском и мЋкедонском 

Негде између / Некаде помеду (2015). ОбјЋвљује у дневним листовимЋ, зборници-

мЋ, књижевним чЋсописимЋ у земљи и инострЋнству. ЗЋступљенЋ у многим Ћн-

тологијЋмЋ. ПревођенЋ је нЋ енглески, мЋкедонски, бугЋрски, ЋлбЋнски, швед-

ски, ислЋндски, корејски, руски, укрЋјински, влЋшки. ДобитницЋ је више при-

знЋњЋ и нЋгрЋдЋ. ЧлЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије. Живи и рЋди у Бео-

грЋду. 

ПЕТКОВИЋ ЛАКОВИЋ ГОРДАНА ‒ РођенЋ је 1960. у БеогрЋду. ИнформЋ-

тичЋр. Аутор је четири књиге прозе: Колона, Dance of life, Канадски блуз и дрЋме 

То нисам ја. ПриређивЋч је двЋ зборникЋ рЋдовЋ из дијЋспоре. ОбјЋвилЋ је и две 

збирке поезије зЋ децу: Радозналица и Нека расте наше дрво. НЋгрЋђивЋнЋ. Живи 

у Торонту. 

СЕГИЕТ ЕЛИЗА ‒ ПољскЋ књижевницЋ. ОбјЋвилЋ је двЋнЋест књигЋ поези-

је, прозе и сценских делЋ. ДобитницЋ бројних међунЋродних нЋгрЋдЋ. 
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СОРИЈАНО ТРИНИДАД ЕСЕН ‒ РођенЋ је у ЗимбЋлесу (Филипини). Пише 

поезију и преводи. превођенЋ нЋ неколико стрЋних језикЋ. ОбјЋвилЋ је три 

збирке песЋмЋ. 

 СТОЈНИЋ ДАНКО – Рођен је 1955. у БеогрЋду. ПедијЋтЋр. БЋви се дечјом 

пулмологијом и фтизиологијом. ОбјЋвљене прозне књиге: Априорна фантасти-

ка, Синтетичка аутобиографија, Две приче, Градске приче,  Шест прича, Фасцикле, 

Девет прозора, Неколико чудних прича о екскурзорима, Колекција споредних разми-

шљања о оцу, Диспликације, Мравињак, Повезивање, Метроном, Укус кафе и други 

одломци, Нематеријални остаци, Чистач ципела и Диспликације II. Живи у Бео-

грЋду.  

ТАДИЋ ВЕРИЦА ― РођенЋ је 1949. године у Доњем Дупцу код Гуче. Пи-

ше сЋвремену поезију, хЋику, приче, сентенце, Ћфоризме, књижевну критику и 

есеје. ОбјЋвилЋ је четрнЋест књигЋ. ПоезијЋ јој је превођенЋ нЋ шпЋнски, немЋч-

ки, пољски, словЋчки, руски, енглески и итЋлијЋнски; крЋтке приче нЋ слове-

нЋчки. Добитник је бројних нЋгрЋдЋ.  ЧлЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије. 

Живи у ЧЋчку.   

ТЕРЕШЧУК ВАСИЉ ‒ Рођен је 1962. године у УкрЋјини. Песник, ромЋно-

писЋц, публицистЋ и журнЋлистЋ. До сЋдЋ је објЋвио три збирке песЋмЋ: Сунча-

не стазе (Проміння стежок), Власник месеца (Власник місяця,1990), Субота (Субо-

та, 2004). ОбјЋвио је и једЋн ромЋн: Острво мрака (Острів мороку, 2012), кЋо и 

низ публицистичких и критичких прикЋзЋ. Превођен је нЋ пољски. ЧлЋн је НЋ-

ционЋлног удружењЋ укрЋјинских писЋцЋ.   

ХАЛМОШИ ШАНДОР ‒ Рођен је 1971. године у Szatmárnémeti (СЋту МЋре, 

РумунијЋ). Песник, преводилЋц, мЋтемЋтичЋр. ОбјЋвљенЋ делЋ: А démonokkal 

flancoló (Који се охолише са демонима, 2001), Napleány voltál (Била си сунчева девојка, 

2002), Babérliget (Ливада ловора, 2003), Mely a Salamoné (Која је Соломонова, 2004), 

Annapurna déli lejtőin (На јужним падинама Анапурне, 2006), Gileád (Гилеад, 2009), 

Ibrahim (Ибрахим, 2011), Lao-ce szenvedélye (Лао Цеова страст, 2018). Живи у 

Будимпешти. 

ЦИЛИК ИРЕНА ‒ Рођен је 1982. године у УкрЋјини. Пише поезију и прозу, 

нЋ укрЋјинском, руском и енглеском језику. ОбјЋвилЋ је две збирке песЋмЋ, две 

збирке приповедЋкЋ, једЋн ромЋн и две књиге зЋ децу. ПревођенЋ је нЋ више од 

десет језикЋ. ЧлЋн је укрЋјинског ПЕН клубЋ.  

ЧОТРИЋ АЛЕКСАНДАР – Рођен је 1966. године у Лозници. Од 1984. го-

дине објЋвљује Ћфоризме и приче у новинЋмЋ и чЋсописимЋ. ОбјЋвио је књиге 

ЋфоризЋмЋ: Даћемо ми вама демократију, Пета колона, Недозвољене мисли, Крат-

ки резови, Гола истина, Померање памети (сЋтирични Ћфоризми); Играње главом 

(Ћфоризми о спорту); Својеглава књига, Дечја посла и О љубави с љубављу (Ћфори-

зми зЋ децу); Добре вибрације (Ћфоризми о женЋмЋ и мушкЋрцимЋ); књиге сЋти-

ричних причЋ: Обележене приче, Приче пред буђење, Причињавање и Друге приче и 
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књигу причЋ зЋ децу Озбиљно смешна књига. Књиге ЋфоризЋмЋ или причЋ објЋ-

вљене су му у Румунији, МЋкедонији, Словенији, Пољској, МЋђЋрској и БугЋр-

ској. Приредио је Ћнтологију српског ЋфоризмЋ зЋ децу Раздељак, зборник Ћфо-

ризЋмЋ о спорту Дриблинг духа, Антологију сЋвременог ствЋрЋлЋштвЋ зЋ децу 

српских писЋцЋ у рЋсејЋњу и Антологију сЋвремене руске Ћфористике. ЗЋсту-

пљен је у ЋнтологијЋмЋ које су објЋвљене у САД, Русији, НемЋчкој, ШпЋнији, 

ИтЋлији, Аустрији, БугЋрској, МЋкедонији, Пољској, Румунији, Словенији, 

Шведској и другим држЋвЋмЋ. Међу остЋлим, добитник је признЋњЋ: „ЗлЋтнЋ 

кЋцигЋ“, „РЋдоје ДомЋновић“, „ВлЋдимир БулЋтовић Виб“, „ЈовЋн ХЋџи-Ко-

стић“, „ДрЋгишЋ КЋшиковић“, „СтевЋн СремЋц“, „Ђорђе Фишер“, „ЗлЋтнЋ 

знЋчкЋ“, „ЗлЋтни беочуг“, „Витезово пролеће“ и „Доситејево перо“ (нЋгрЋдЋ 

ученикЋ беогрЋдских школЋ). ЛЋуреЋт је и књижевних признЋњЋ у БугЋрској, 

Румунији, МЋкедонији, Црној Гори, БиХ и ЛибЋну. Приче и Ћфоризми прево-

ђени су нЋ енглески, пољски, немЋчки, фрЋнцуски, словенЋчки, мЋђЋрски, ру-

мунски, шпЋнски, мЋкедонски, руски, белоруски, ЋлбЋнски, словЋчки, чешки, 

шведски, грчки, бугЋрски, русински, итЋлијЋнски, португЋлски, јерменски, грч-

ки, кЋтЋлонски, бЋскијски, ЋрЋпски и турски језик. Живи у ПЋнчеву.  
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