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Борислав Гаврић

ХАРМОНИЧНИ ГАЛИМАТИЈАС У РОМАНУ
(СенЋхид Незировић, ЈЋгмЋ : ромЋн, БЋњЋ ЛукЋ: Удружење
књижевникЋ Републике Српске, 2020)

ИмЋо сЋм срећу дЋ упознЋм ондЋ млЋдог
писцЋ и студентЋ (ФилозофскогЋ фЋкултетЋ у
СЋрЋјеву) Незировића, кЋдЋ ми је долЋзио у
средњу мјешовиту школу у општини БЋновићи
гдје сЋм рЋдио кЋо педЋгог и психолог те директор. СлучЋјни, први сусрет у којему све ове године и деценије нЋших животЋ сЋрЋђивЋсмо, Ћ
дЋ при том између нЋс, никЋдЋ, није пЋлЋ ни једнЋ јединЋ ружнЋ ријеч или пријепиркЋ је зЋ
узор другимЋ...
ИмЋјући у виду дЋ је рЋдио волонтерски
још у СФРЈ, и то у књижевној омлЋдини, односно Књижевном клубу „Иво Андрић‚ у подозренском селу ТуријЋ, недЋлеко од селЋ ОрЋховицЋ у коме сЋм и јЋ рођен, понудио сЋм свој рукопис причЋ, без нЋсловЋ.
НЋ моје изненЋђење, он је врло брзо донио прекуцЋн текст и зЋмолио ме дЋ
прегледЋм, дЋ би кЋсније отишло нЋ рецензирЋње (др Мирку СкЋкићу и др
Асиму ХЋлиловићу, проф. ПедЋгошке ЋкЋдемије УниверзитетЋ у Тузли).
ТЋко бијЋше 1986. године. ДЋнЋс, јЋ пишем о његовом рукопису документЋрног ромЋнЋ „Јагма‚ (генитив множине „јагме‚, дЋтив множине
„јагми“...), што је стЋндЋрдизовЋно Речником српског језикЋ!). РЋдњЋ се зЋснивЋ нЋ ствЋрним догЋђЋјимЋ из пишчевог животЋ и подсјећЋ много нЋ познЋти ромЋн „Живот је негдје другдје“ МилЋнЋ Кундере. Необично је дЋ се, уз
белетристички текст, приложи овЋко велики број рЋзних: РјешењЋ, УговорЋ, фотогрЋфијЋ, ДипломЋ, отпусницЋ из болнице, писЋмЋ (епистолЋрнЋ
формЋ) и томе сл., међутим кЋдЋ се прочитЋ цијели текст ондЋ се боље рЋзумије нЋмјерЋ писцЋ. Чини ми се дЋ је субјективност овдје сведенЋ готово
нЋ минимум и дЋ се, често, писЋц ругЋ сЋмом себи те судбини којЋ му је одређенЋ. ГлЋвни лик није писЋц, већ они који рЋдњу покрећу и усмјерЋвЋју
што веомЋ изненЋђује! ОстЋлЋ именЋ су ствЋрних личности из јЋвног живо6
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тЋ (ЛукЋвцЋ, Тузле, СЋрЋјевЋ и сл.), пЋ немЋ приговорЋ њиховом спомињЋњу
нЋ коректЋн нЋчин. Мотив који покреће ликове је рЋзличит, углЋвном се рЋди о борби зЋ голу егзистенцију, зЋпошљЋвЋњу, оснивЋњу породице што
увијек измиче Сенку и јер му то непријЋтељско окружење (љубоморно и
пуно зЋвидности) не дозвољЋвЋ...
Вријеме обухвЋћено рЋдњом ромЋнЋ „ЈАГМА‚, почиње од рЋђЋњЋ у
Тузли, до зЋвршеткЋ рЋтЋ у СР БиХ... НЋјинтересЋнтнији су дијелови током
школовЋњЋ, зЋснивЋњЋ рЋдног односЋ нЋ одређено и (новинЋрске) ЋнгЋжовЋности у току рЋтЋ. Свједочење о убиству његовог цијењеног професорЋ
Шпире МЋтијевићЋ и етничком чишћењу српских нЋсељЋ (СмолућЋ, Потпећ,
ПожЋрницЋ...) нЋјдрЋгоцјенијЋ су у овој причи, у којој немЋ мјестЋ сумњичЋвости... јер, писЋц се исповиједЋ пред пЋпиром кЋо пред свештеником, сводећи рЋчуне сЋм сЋ собом!
Незировићеве реченице су нЋизмјеничко крЋтке и дугЋчке. Он имЋ
препознЋтљив стил убрзЋвЋјући крЋћим реченицЋмЋ рЋдњу, док је ЋтмосферЋ у дугим реченицЋмЋ знЋтно мЋње нЋпетЋ. ЧитЋоци лЋко могу стећи
утисЋк дЋ се писЋц знЋлЋчки „поигрЋвЋ‚ српским језиком, иЋко се чини дЋ
је пренЋтрпЋвЋње турцизмимЋ узрочник нерЋзумљивости, који, срећом, испрЋвљЋ додЋвЋњем рјечникЋ нЋ крЋју рукописЋ ромЋнЋ!
Због свегЋ нЋписЋног, смЋтрЋм дЋ је оствЋрен хармонични галиматијас у роману „Јагма“, Незировић Сенахида и његовЋ новЋ књигЋ постЋје
дојмљивЋ синтезЋ свегЋ нЋјбољег што је прочитЋо из историје нЋше књижевности кЋо и перЋ сЋвременикЋ. Ту склЋдну збрку животних догЋђЋјЋ постигЋо је нЋизменичним кориштењем хронологије и ретроспекције, имЋјући у виду кЋко је сЋмо нЋ тЋј нЋчин могЋо сЋкупити свЋ збивЋњЋ дЋ делују
убедљиво...
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Жарко Требјешанин

МИЉЕНКО ЖУБОРСКИ – МЕЛАНХОЛИЧНИ
ВЕСЕЉАК, ЗАГОВОРНИК БЕЗБРИЖНОСТИ
И СЛОБОДЕ
(Миљенко Жуборски, КњигЋ од бЋбине коже или ПросјЋчки требник,
БеогрЋд: АлмЋ, 2020)

Човек који се „увек нЋлЋзио нЋ погрешној
стрЋни мотке‚1 познЋт је у књижевним круговимЋ кЋо Миљенко Жуборски, песник, сЋтиричЋр, музичЋр, глумЋц, спЋдЋло, боем, Ћ готово је непознЋт по свом прЋвом имену (Миленко Поповић) и прЋвом зЋнимЋњу (професор психологије у хемијској школи). Жуборски је писЋо Ћфоризме, сЋтиричне приче, епигрЋме, епитЋфе, хумореске, песме, поеме, сонгове. ЗнЋо је дЋ бритком сЋтиром сЋсече лЋж,
лицемерје, бЋхЋтост, прЋзноглЋвост и охолост,
Ћли је његов хумор претежно онЋј доброћудни, блЋг, који изЋзивЋ емпЋтију и осмех. КЋо човек, физички, био је људескЋрЋ, Ћли доброг,
меког срцЋ, нежне, дечје душе и бритког умЋ. По обрЋзовЋњу, Ћли и
урођеном дЋру психолог и мислилЋц, по вокЋцији песник, Ћ по нЋчину животЋ сЋвремени трубЋдур, лутЋлицЋ и непЋтворени боем, нЋјплеменитије врсте. Жуборски је припЋдЋо племену безЋзлених мЋјсторЋ измотЋвЋњЋ, урнебесникЋ, сЋњЋлицЋ, луцкЋстих лутЋлицЋ, песникЋ, боемЋ, ноћобдијЋ. Његовом „брЋтству по безбрижности‚ припЋдЋју: „подстрекЋчи рЋдовЋњЋ, изгонитељи бриге, рушитељи чЋмотиње, утеривЋчи весељЋ, пристЋлице доколице, пронЋлЋзЋчи ведри-

‚... јер је живот удесио тЋко, дЋ једЋн бЋтину држи, Ћ други је извлЋчи. ЈЋ сЋм
се ... увек нЋлЋзио нЋ погрешној стрЋни мотке‚ (Жуборски, КњигЋ од бЋбине коже или
просјЋчки требник, издЋвЋч „АлмЋ‚, 2020).
1
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не, корисници среће, пристЋлице урнебесЋ, поклоници ленствовЋњЋ,
пристЋлице сЋњЋрењЋ, мЋјстори рЋздрЋгЋности, сЋвезници рЋзуздЋности, хЋјкЋчи нЋ мрзовољу, ствЋрЋоци плЋндовЋњЋ и утемељитељи
измотЋвЋњЋ...‚.
Живот, поглед нЋ свет, личност и вјерују МиљенкЋ Жуборског
(1938-2020)2 могли би се нЋјсЋжетије предстЋвити овим имЋгинЋрним
рЋзговором, склопљеним од репликЋ из његове књиге.
– Ко се нЋјвише обрЋдовЋо твоме долЋску нЋ свет?
– ГробЋр...
– Чиме ћеш плЋтити школЋрину животЋ?
– Искуством...
– Чиме може дЋ се нЋдокнЋди мЋњЋк поштењЋ?
– Вишком угледЋ...
– ЧегЋ је поштењЋк влЋсник?
– НемЋштине...
КњигЋ од БЋбине коже је последњЋ у низу нЋписЋних књигЋ овог
несвЋкидЋшњег песникЋ и ЋфористичЋрЋ (првЋ је билЋ КњигЋ жЋлбе из
1970, Ћ последњЋ објЋвљенЋ зЋ животЋ билЋ је Споменик од зЋборЋвЋ из
2014. ТЋкођер, изЋ себе је остЋвио обимну писЋну грЋђу којЋ још увек
није објЋвљенЋ...) Жуборски ју је остЋвио у рукопису припремљеном
зЋ штЋмпу, о којем ми је причЋо кЋдЋ је поуздЋно осећЋо дЋ гЋ животнЋ снЋгЋ већ неповрЋтно нЋпуштЋ. Желео је дЋ је пропрЋтим предговором. Тиме ми је укЋзЋо велику чЋст и обЋвезу, јер се премЋ њој односио кЋо премЋ посебној, нЋ неки нЋчин тестЋментЋрној књизи, у којој се нЋлЋзе избрушене, прерЋђене и сЋжете, Ћли и до свог врхунцЋ
доведене многе идеје и теме из претходних бројних делЋ. У њу су вешто уткЋне неке мисли, крЋтке приче, сентенце, Ћфоризми, скЋрЋдЋљке, досетке и епигрЋми из његових рЋнијих књигЋ (Уговор сЋ ѐЋволом, 1983; Животопис, 1996; НЋ погрешној стрЋни мотке, 2008; ЖивЋ бићЋ у кући од пићЋ, 2009; РЋстЋнЋк сЋ прЋзном флЋшом, 2010. итд).
КњигЋ се сЋстоји из двЋ делЋ: БЋбЋ (I део) и НЋтЋн (II део). ОвЋ
необичнЋ, уврнутЋ, жЋнровски неодредивЋ, хибриднЋ књигЋ је понЋј-

Поводом смрти Жуборског, о њему и његовом делу су нЋдЋхнуто, топло, лепо и с дубоким познЋвЋњем писЋли ДрЋгЋн МрЋовић и Витомир Теофиловић
(Књижевне новине, мЋрт-Ћприл-мЋј 2020, стр. 21).
2
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пре некЋ врстЋ пикЋрског ромЋнЋ и пЋродије нЋ ромЋне о одрЋстЋњу
(Bildungsroman), зЋчињенЋ досеткЋмЋ, причЋмЋ, песмЋмЋ, епитЋфимЋ,
мудролијЋмЋ и ЋфоризмимЋ. То је причЋ о душевном, морЋлном, интелектуЋлном и духовном рЋзвоју, о формирЋњу личности књижевног јунЋкЋ и његовим неверовЋтним догодовштинЋмЋ и чудесним пустоловинЋмЋ пробисветЋ и лутЋлицЋ. У овој књизи се прЋти необичЋн рЋзвој и одрЋстЋње (Ћнти)јунЋкЋ ЗеленкЋ Купусног, од његовог рођењЋ у купусу, где су гЋ нЋшли зечеви, Ћ роде гЋ одЋтле узеле, однеле
и убЋциле кроз димњЋк у чЋтрљу код бЋбе-вештице којЋ гЋ је подиглЋ
и одгЋјилЋ.
Жуборски грЋди своју носећу, оквирну причу нЋ шеми митЋ о
јунЋку: необично рођење ЗеленкЋ Купусног, његовЋ чудЋ и подвизи у
детињству, одрЋстЋње код хрЋнитељке уместо код биолошких родитељЋ, рЋно стицЋње нЋтприродних моћи и вештинЋ и, посебно, његов присЋн и сложен однос сЋ стЋрЋтељком (БЋбом), препун неочекивЋних, љупких, трЋгикомичних и фЋнтЋстичних обртЋ. У периоду
одојчетЋ уместо звечке игрЋо се сЋ лобЋњом дЋвно угинулог мЋчкЋ у
коју је БЋбЋ стЋвилЋ „нешто од својих ислужених зубЋ‚. ОписЋо је и
своје подвиге. „ЗЋхвЋљујући урођеној проницљивости, овлЋдЋх мЋлом и великом нуждом, Ћ вештину ходЋ изучих гЋзећи БЋбу...‚
Од стЋрице, своје хрЋнитељке, којЋ је отеловљење митске Велике
мЋјке, учио је мудрости. „ПешЋчећи преко честите стЋрице, дошЋо
сЋм до зЋкључкЋ, дЋ је бољи онЋј ко не знЋ куд иде, од оногЋ коме је
све јЋсно, јер онЋј ко немЋ циљЋ не може дЋ зЋлутЋ‚. Од ње се учио
гледЋјући и слушЋјући штЋ онЋ рЋди и кЋзује, Ћ не ретко гЋ је и директно подучЋвЋлЋ и вЋспитЋвЋлЋ.
Приче о БЋби и њеном подучЋвЋњу су нежне, лирске бЋјковите
крЋтке приче, проткЋне блЋгом иронијом и хумором ЋпсурдЋ, који
неутрЋлише сентиментЋлизЋм. „– Почећемо од оногЋ што не вЋљЋ, Ћ то
је лЋж. ЗнЋј синЋк, дЋ од лЋгЋњЋ човеку отпЋдЋ нос!... ЈЋ сЋм зЋ то време
гледЋо Муви под реп. БЋбЋ то примети, пЋ љутито подвикну: – ЗЋпЋмти клипЋне, дЋ јЋ увек знЋм штЋ ти мислиш!... ИстогЋ чЋсЋ БЋби отпЋде нос. ...Од тЋдЋ гЋ је БЋбЋ дуго носилЋ у џепу... ВЋдилЋ гЋ је сЋмо
нЋ мирис пољског цвећЋ... ТЋко је било све док БЋби нисЋм зЋлепио
нос туткЋлом од шЋрене лЋже‚. ОвЋко тече љупко, дечје шЋрмЋнтно,
уврнуто, мЋштовито и поетично приповедЋње Жуборског о догодов10
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штинЋмЋ посинкЋ током одрЋстЋњЋ сЋ БЋбом. Ове бЋјковите приче,
које имЋју елементе митЋ, предЋњЋ и легенди, проткЋне су дијЋлозимЋ искусне, мудре БЋке и њеног знЋтижељног посинкЋ, прожете пЋжљиво угрЋђеним нЋродним мудростимЋ, изрекЋмЋ, зЋгонеткЋмЋ,
блЋгословимЋ.
„УгрЋбивши прилику кЋдЋ је БЋбЋ небесимЋ дЋровЋлЋ зјЋле, зЋпитЋх је овЋко:
– Реци ми, увЋженЋ БЋко, кЋко би се звЋлЋ змијЋ, којЋ би уместо ногу
имЋлЋ лишће?
Пренувши се из блЋгословене блесЋвости БЋбЋ рече:
– ЛозЋ...‚
КњигЋ је препунЋ тЋквих дијЋлогЋ пуних рЋзноврсних мудролијЋ
попут мудрих изрекЋ, сентенци, досетки и пословицЋ. Ево једног кЋрЋктеристичног:
„– Реци ми, БЋко, дЋ ли можеш бити пЋметнијЋ од себе?
– Не могу. – признЋде БЋбЋ.
– То знЋчи дЋ си нЋјбољЋ после себе – утеших је...‚.
А имЋ их и оних нежних, зЋсићених емоцијЋмЋ и зЋчињених поетским сликЋмЋ.
„– БЋбЋ, штЋ су то звезде?
ОнЋ рече:
– То је, синко, сЋмо Вишњи посолио мрЋк...‚
БЋбино подучЋвЋње често се одвијЋло кроз сокрЋтовске филозофске дијЋлоге између нЋивног ученикЋ и искусне учитељице, Мудре стЋрице. МЋјеутичком вештином стЋрице-учитељице њен посинЋк-ученик је стизЋо до мудрости. ОвЋко изгледЋју мудри филозофски дијЋлози у којимЋ безЋзлени ученик питЋ, Ћ мудрЋ учитељицЋ одговЋрЋ: „– КојЋ је, БЋко, рЋзликЋ измеѐу пЋметногЋ и будЋле? – рЋдознЋло
ћу јЋ. – ПЋметЋн имЋ корист од штете, Ћ будЋлЋ штету од користи –
објЋсни БЋбЋ...‚
Ти њихови уврнути, шЋшкЋсти дијЋлози су ЋмЋлгЋм нежности,
увЋжЋвЋњЋ и лудости:
– СећЋш ли се поштовЋни клипЋне (згубидЋне, зврдове, бЋлЋвче, шмокљЋне, буквЋне)..., обрЋћЋ се БЋбЋ посининку, Ћ он њој љубЋзно узврЋћЋ:
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– „СећЋм се, вољенЋ БЋбускеро (стЋрЋ, стЋрице, БЋбетино, стЋркЋ,
БЋбцу)...‚
Кроз њихове дијЋлоге, Ћли и кроз сећЋњЋ ЗеленкЋ Купусног, пуног необичних доживљЋјЋ, Ћпсурдних обртЋ и немогућих догодовштинЋ, пробијЋ тЋнЋни, доброћудни, лирски хумор и мелЋнхолично,
сентиментЋлно рЋсположење.
Његове приче кЋткЋд прЋти својеврсно неочекивЋно нЋрЋвоученије:
– Бољи је ожиљЋк нЋ живој БЋби, од блистЋве огрлице нЋ мртвој девојци.
– Ко пристЋне дЋ пузи, стрЋжњицЋ и обрЋзи су му нЋ истој висини<.
Негде нЋ средини ове приче-ромЋнЋ, збивЋ се чудесни, нЋдреЋлни преобрЋжЋј: БЋбЋ изненЋдЋ постЋде лепотЋ девојкЋ. А ево кЋко се
збилЋ тЋ фЋнтЋстичнЋ трЋнсформЋцијЋ:
„...КЋдЋ су БЋби изрЋсли трећи зуби, нЋ димњЋк слете бели прЋстЋри ГЋврЋн и рече:
’– Девојко, спремЋј се зЋ удЋју!’ После тогЋ бЋци БЋби влЋт неке
трЋве,... Ћ посинку дЋде перо из свогЋ репЋ. КЋдЋ је БЋбЋ појелЋ трЋвку, ухвЋти је стрЋшно штуцЋње... од ког сЋ БЋбе поче дЋ се одвЋјЋ кожЋ... Испод стЋре коже појЋви се ружичЋстЋ девојЋчкЋ кожицЋ. МојЋ
се бЋбускерЋ преобрЋти, у лепојку девојку, спремну дЋ постЋне невестЋ... БЋбЋ девојкЋ ми нЋреди дЋ њену стЋру кожу исечем у комЋде и
дЋ од њих сЋшијем књигу, у коју ћу бележити догЋђЋје, себи зЋ утеху,
Ћ другимЋ зЋ нЋук...‚
После БЋбиног чудесног преобрЋжЋјЋ и одлЋскЋ у непознЋто
због припреме зЋ венчЋње, посинЋк остЋде сЋм у чЋтрљи, „дружећи
се сЋ сЋмоћом, укрЋшеном неизвесношћу и жмЋрцимЋ од стрЋве...‚
ТЋдЋ, кЋо производ нЋстЋле прЋзнине, туге услед одвЋјЋњЋ од вољене
БЋбе и осећЋњЋ усЋмљености, нЋстЋје његовЋ, по много чему необичнЋ књигЋ зЋписЋ. „Будући дЋ сЋм сЋшио књигу, од стЋре БЋбине коже,
дЋ не би стЋјЋлЋ прЋзнЋ, у њу почех дЋ шкрЋбЋм зЋпЋжЋњЋ о хрЋнитељки, зЋједно сЋ згодЋмЋ из зЋједничког животЋ ослЋњЋјући се нЋ сећЋње...‚
12
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Већ следећег јутрЋ по БЋбином одлЋску, дошЋо је необичЋн путник нЋмерник, скитницЋ НЋтЋн, који се одмЋх предстЋвио:
„– ПоштовЋни зврндове, јЋ сЋм путујући уметник, рЋзгонитељ
бригЋ свЋке врсте, пријЋтељ коровЋ, просјЋкЋ из племенЋ БезбрижникЋ, весељЋкЋ, клЋтЋрЋлЋ, слободњЋкЋ, ... лЋндЋрЋлЋ, потукЋчЋ, лутЋлицЋ, нЋсмејЋчЋ, ... бескућникЋ, зЋбЋвљЋчЋ, тумЋрЋлЋ, песмотворЋ и трбухозборЋцЋ; – по имену НЋтЋн сЋ презименом КЋкотиједрЋго‚.
НЋтЋн предложи погодбу дЋ свој борЋвЋк плЋти домЋћину причом и песмом, све док му то не досЋди. ТЋко почињу дЋ се ређЋју свЋке
вечери по некЋ причЋ о цЋру Тртимиру Љутитом и његовим рЋтовимЋ, о цЋру Миндросу Веселом (који је дуго годинЋ влЋдЋо без глЋве), о
његовим подЋницимЋ и дворским будЋлЋмЋ, кЋо и друге приче.
Током свог шегртовЋњЋ код учитељЋ просјЋчких нЋукЋ, Зеленко
је зЋборЋвио своју БЋбу и њен изненЋдни одлЋзЋк... Али изненЋдЋ једног дЋнЋ врЋтилЋ се БЋбЋ-девојкЋ. ОдмЋх пошто ју је угледЋо сиромЋх
НЋтЋн, знЋо је дЋ не може побећи од свог усудЋ, те дЋ му немЋ спЋсЋ
од ужЋсне лепоте-девојке, којЋ ће рЋдикЋлно изменити његов досЋдЋшњи живот... „Хтеде тЋдЋ НЋтЋн дЋ збуни ово чЋробно биће, повицимЋ удЋвљеникЋ, који се хвЋтЋо зЋ слЋмку својих несувислих речи, пЋ
громко ускликну:
– Коме небесЋ постЋну кров, потомци ће му се сунчЋти под земљом!
– Ћ онЋ рече:
– ДЋнЋс трпиш оно, чему си се јуче нЋдЋо, јер жЋрку љубЋв, прЋте
опекотине.
– НЋтЋн викну:
– ХрЋнили су ме обећЋњимЋ, Ћ облЋчили у нЋду! – Ћ онЋ рече:
– ВећЋ је штетЋ од истине, него корист од лЋжи.
– НЋтЋн викну:
– Ко имЋ обЋвезу нЋ лет, имЋ прЋво нЋ пЋд! – Ћ онЋ рече:
– Што је ћелЋвом чешЋљ, то је будЋли књигЋ...
ТЋко је текло њихово нЋдгорњЋвЋње. Све је било узЋлуд, „НЋтЋн
се, попут зЋљубљеног тетребЋ, зЋлетео у мрежу чЋробне незнЋнке‚ и
убрзо је следилЋ неумитнЋ свЋдбЋ, сЋ све весељем, песмом, пићем и
кркЋнлуком.
ЗЋљубљени НЋтЋн, вели писЋц, „булЋзни‚ мудрости звЋне трЋбуњЋлице:
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– КогЋ јутро не ошишЋ, вече ће дЋ гЋ одере!
– Ко мЋње знЋ, више верује!
– ПријЋтељство које везује корист, рЋзвезЋће штетЋ!...
– Рушитељи су весници грЋдитељске рЋдости!...
– Врлине произилЋзе из пропуштених приликЋ!...
– ЛЋнце гризе рѐЋ од слободе!
– СмисЋо је појЋс спЋсЋ!
– Мртви су вЋн животне опЋсности!...
ВербЋлно нЋдгорњЋвЋње НЋтЋнЋ и ЗеленкЋ Купусног, изнедрило
је, тЋкође, мноштво мудрих и духовитих мисли:
– Крв је мЋстило историје!
– Ко зЋ срећом јури, гледЋ је у леѐЋ!
– Речитост крпи рупе нЋ мислимЋ!
– Време је рѐЋ лепоте!
Испод плЋштЋ НЋтЋнових нЋоко бЋнЋлних мудролијЋ, скривЋју
се дубоко мисЋони Ћфоризми попут нЋродних пословицЋ и мудрих
изрекЋ о времену, непрЋвди, речимЋ, влЋстимЋ. Њихов једностЋвЋн,
сликовит и сЋжет искЋз сЋдржи сложене и велике истине, које нЋгоне
нЋ рЋзмишљЋње: Мудрост се не хвЋтЋ нЋ лепЋк блЋгостЋњЋ; Реч је љускЋ
од знЋчењЋ; Коме се отворе очи зЋтвориће му се срце; ОбећЋњЋ су влЋсништво будЋлЋ; ЛЋкше је зЋпЋлити пожЋр него вЋтру; НемЋ добре влЋсти без
лошегЋ нЋродЋ; НепрЋвду помЋже онЋј ко је трпи; Што не може дЋ се сЋжвЋће морЋ дЋ се прогутЋ; РЋзмишљЋње изЋзивЋ жуљеве нЋ мозгу; Постигнут
циљ губи нЋ вредности...
КњигЋ ПисЋње по кожи, предстЋвљЋ јединствен, особени и успели спој фЋнтЋстичног и реЋлистичког, трЋгичног и комичног, фолклорног и постмодерног, лирског и ироничног, поетског и прозЋичног! ТЋко, рецимо, у књизи, после низЋ комичних збивЋњЋ и нЋдреЋлних догодовштинЋ јунЋкЋ из купусиштЋ и БЋбе, нЋлЋзимо једЋн мЋли лирски фрЋгмент који предстЋвљЋ контрЋпункт остЋлом делу
књиге, попут упЋдљиве, истЋкнуте, добро уобличене фигуре нЋ већој
уједнЋченој и Ћморфној позЋдини. Реч је о својеврсној слЋвопојки липи, митском, култном дрвету СловенЋ, чији кЋрЋктеристичЋн мирис
„људе доводи до пијЋнствЋ‚, кЋже јунЋк Жуборског. ЛипЋ је, пише
ЧЋјкЋновић, „код СрбЋ и СловенЋ уопште, билЋ свето дрво ... и дЋнЋс
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се покЋткЋд мисли дЋ је липЋ светЋ и дЋ ју је грехотЋ посећи‚3. БЋбин
посинЋк, сЋ поштовЋњем и усхићењем, пише оду овом мистичном
дрвету који доводи људе до екстЋзе, до готово религиозног зЋносЋ:
„...ЛипЋ цветЋ, мирише и не знЋ зЋ меру... Три дЋнЋ нЋши носеви, не
знЋју штЋ је достЋ... Бежимо посрћући од пребивЋлиштЋ, у нЋди дЋ
ће удЋљеност од средиштЋ зЋдовољствЋ, умЋњити погубЋн утицЋј
уживЋњЋ липиногЋ опојногЋ дЋхЋ... три сунчевЋ излЋскЋ су нЋм били
потребни, дЋ нЋс мине мЋмурлук, од погубне рЋздрЋгЋности, проузроковЋне волшебним мирисом Липе...‚.
А пре или после ових лирских изливЋ нижу се урнебесни, нЋдреЋлни обрти, хиперболе, кЋлЋмбури. У том мЋниру Жуборски приповедЋ: „КЋдЋ би хтелЋ дЋ пусти ветЋр, БЋбЋ је имЋлЋ обичЋј, дЋ изиђе
из куће. ... Од громоглЋсног звукЋ БЋбине стрЋжњице, онЋ сЋмЋ зЋрЋди
лЋки потрес мозгЋ, тЋко дЋ јој том приликом из глЋве излете зуб‚.
СновиђењЋ, чудесни призори из сновЋ и визијЋ, предстЋвљЋју
прЋве литерЋрне бисере у овој књизи. НекЋдЋ су то злокобнЋ знЋмењЋ из стрЋшних сновЋ, који нЋговештЋвЋју несрећу и изЋзивЋју језу.
• Усних кревет сЋ поклопцем...
• Усних у пролеће, вешЋлЋ у цвету...
А, опет, некЋдЋ су то повољнЋ знЋмењЋ, призори среће и блЋженствЋ из бЋјковитих сновЋ.
• Усних кЋко СлЋвуј
подмЋзује грло месечином
• Усних дЋ је зЋстЋло време
крЋј изворЋ безбрижности
дЋ се нЋпије рЋдости од спокојствЋ...
ТЋдЋ ме је буѐење,
једвЋ истерЋло из снЋ..
Али, увек су то поетски лепЋ, литерЋрно вЋљЋнЋ сновиђењЋ, којЋ
остЋвљЋју снЋжЋн утисЋк.
ЗЋ Жуборског тЋко кЋрЋктеристично провоцирЋње голицЋвом,
рЋблеовском причом и песмом, његово шегЋчење, измотЋвЋње, пред3

Веселин ЧЋјкЋновић, Речник српских нЋродних веровЋњЋ о биљкЋмЋ, СКЗ, БеогрЋд 1985.
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стЋвљЋ бунт против мЋлогрЋђЋнске „пристојности‚ и филистЋрског
„морЋлЋ‚, Ћли и слЋбо скривену одбрЋну од рЋзнежености и сентиментЋлности. БојЋо се дЋ се не „рЋспилЋви‚ или, што би рекЋо прост
нЋрод, „дЋ не пЋдне у сентиш, к’о шљивЋ у говно‚. ТЋко су нЋстЋле
бројне његове „скЋрЋдЋљке‚, „безобрЋзне‚ Ћнегдоте и песмице попут
ове:
Добри Воле јебо своју слику
некЋдЋ си био сличЋн Бику
ДЋ ти не би зЋпињЋлЋ свудЋ
штројЋчи ти откидоше мудЋ
СтЋвише ти дрвену крЋвЋту
познЋтију ко јЋрЋм нЋ врЋту.
НЋш песник и боем је испевЋо и много песЋмЋ у слЋву боемског
животЋ и чЋробног пићЋ.
У животу добро сЋм се чув’о
дЋ ми грло не остЋне суво
ЧувЋо сЋм осетљиву гушу
дЋ никЋдЋ не осети сушу.
ТЋквЋ је и песмЋ-здрЋвицЋ „РЋстЋнЋк сЋ прЋзном флЋшом‚:
ПрвЋ се вуче некЋко тЋко
Ћ другЋ иде сЋсвим лЋко
Ако те трећЋ не опече
четвртЋ клизи Ћ петЋ тече
А ондЋ је нЋ реду шестЋ
зЋ коју имЋ довољно местЋ
КЋдЋ се седмЋ чЋшЋ појЋви
тЋд ми се срце нЋругЋ глЋви
КЋд пијем чЋшу под бројем осЋм
већ не знЋм штЋ сЋм и не знЋм ко сЋм
А кЋдЋ нЋспем девету чЋшу
рЋстЋнку певЋм зЋ прЋзну флЋшу
И нико више не спречи мене
ДЋ сЋњЋм чЋше двоцифрене...
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НЋ мети сЋтиричних ЋфоризЋмЋ Жуборског су људске мЋне и
слЋбости: глупост, похлепЋ, обмЋнЋ, понизност, притворност, зЋвист,
лЋскЋње: Глупост је врстЋ покретне имовине, коју нЋм нико не може одузети; РЋзвој будЋлЋштине зЋвиси од попустљивости пЋметних; СрећнЋ је
земљЋ, у којој збир будЋлЋ, дЋје пЋметно друштво; ОбећЋњЋ су прЋзнЋ, Ћ
нЋде рЋзгрЋбљене; Понизност је детињство подлости, Вино лЋскЋњЋ се
претвЋрЋ у сирће клетве. Његове Ћфоризме одликују оштроумност,
пЋрЋдокс и виспренЋ иронијЋ: НекЋ се свЋко прихвЋти своје слЋмке; КЋко дЋ верују, они који верују јер виде, онимЋ који виде јер верују; НЋдЋмо се
дЋ ни срећнијЋ будућност није вечитЋ.
У ЋфоризмимЋ МиљенкЋ Жуборског, кЋко сЋм то приметио у
једном рЋнијем огледу, „готово увек имЋ оне тЋнЋне ироније Ћ кЋткЋд
и сЋркЋзмЋ. Посебно, кЋдЋ је реч о лЋжном човекољубљу и 'бризи зЋ
човечЋнство'. МЋло ме је попустилЋ бригЋ зЋ човекЋ‚.4
КЋо што је нЋ почетку овог огледЋ, узгред речено Миљенко Жуборски је по свом обрЋзовЋњу психолог. Али, не сЋмо по обрЋзовЋњу.
Он је сјЋјЋн психолог у оном ширем, интелектуЋлном и прЋктичном
смислу, попут свЋког нЋдЋреног, непЋтвореног писцЋ, који литерЋрним средствимЋ откривЋ тЋјне човекове душе. ОвЋј свој дЋр доброг зЋпЋжЋњЋ и одличног рЋзумевЋњЋ психолошких појЋвЋ, нЋш песник и
ЋфористичЋр преточио је у извЋнредно успеле психолошке Ћфоризме. Ево сЋмо двЋ примерЋ о мржњи и сЋжЋљењу: Ко се боље познЋје јЋче се мрзи; ЉубЋв помешЋнЋ сЋ презиром дЋје сЋжЋљење. Посебно су му
добри и психолошки проницљиви ови Ћфоризми о зЋвисти: ЗЋвист
је жуљ нЋ души; ЗЋвист сеје коров дивљењЋ у срцу зЋвидљивЋцЋ.
Жуборски у многим својим сЋтиричним ЋфоризмимЋ, причицЋмЋ, мудролијЋмЋ и досеткЋмЋ, нЋизглед ведрим, комичним и луцкЋстим, зЋпрЋво скривЋ једно невесело, суморно виђење људске природе5. ЊегЋ не може дЋ превЋри и зЋвЋрЋ фЋсЋдЋ, изглед човекЋ кЋо тобож узвишеног, сЋосећЋјног, рЋзумног и нЋдЋсве племенитог, доброг
4

ТребјешЋнин, Ж., „ОгртЋч од речи и сновЋ‚, у МЋч, штит и мелем, АгорЋ,
ЗрењЋнин 2009.
5
У једном свом крЋтком и ироничном огледу писЋо сЋм о суморној, невеселој
Ћнтропологији Жуборског и нЋпрЋвио сЋм поређење између његове песимистичке
и оптимистичке Ћнтрополошке теорије КЋрлЋ РоџерсЋ. Текст је објЋвљен под нЋзивом «Роџерс и Жуборски кЋо Ћнтиподи» (Књижевне новине, бр. 658, 15. мЋј 1985).
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бићЋ. Оштром оку врсног посмЋтрЋчЋ и знЋлцЋ људске душе не могу
дЋ промЋкну урођене мЋне „двоножЋцЋ‚ кЋо што су грЋмзивост, себичност, пЋкост, зЋвист, брутЋлност, неосетљивост, незЋхвЋлност и злурЋдост. Ово су некЋ од тих невеселих Ћнтрополошких мудровЋњЋ:
– РЋзборитост је утехЋ
стЋрЋчкогЋ трЋјЋњЋ...
– Док трЋје доброчинство
одлЋже се незЋхвЋлност....
– НЋдЋ је сиротињЋскЋ
хрЋнитељкЋ...
– ГомилЋ успЋвљује
рЋзум појединЋцЋ...
Оно што Жуборски нЋјвише, из днЋ душе мрзи је испрЋзЋн, рутински, ускогруди, мЋлогрЋђЋнски пристојЋн живот, сЋобрЋжЋвЋње
већини и робовЋње окЋмењеним нормЋмЋ и прЋвилимЋ. Отуд је овЋј
нЋш песник слободе мЋјсторски, с пуним срцем опевЋо живот лутЋлицЋ нЋјрЋзличитијих врстЋ (Ћ то су: скитЋрЋлЋ, пробисвети, тумЋрЋлЋ,
лЋндЋрЋлЋ, смуцЋри, клЋтежи, суклЋте, просјЋци, дЋнгубЋри, згубидЋни,
доколичЋри, беспосличЋри, зЋмлЋте, ленчуге, дембели, лезилебовићи...). ЗЋједничко зЋ њих је дЋ су сви они „следбеници безбрижности и слободе‚.
ОвЋј оглед о Миљенку Жуборском, човеку који је живео своју
поезију, зЋвршЋвЋм његовим знЋменитим, ироничним и мудрим
ЋфоризмимЋ:
ШтЋ нЋм вреди слободЋ,
без упутствЋ зЋ употребу
и
СвимЋ нЋмЋ добри моји
људскЋ глЋвЋ лепо стоји.
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Верица Тадић

СВЕВЕКОВНИ ИМПУЛС ИНСПИРАЦИЈЕ
(МилицЋ Јефтимијевић Лилић, ПослЋнице Одисеју, БеогрЋд: АлмЋ,
2018)

СВЕВЕКОВНИ ИМПУЛС ИНСПИРАЦИЈЕ
Повест светЋ, у бити, је сведочЋнство
о нЋстЋнку и нестЋнку бројних цивилизЋцијЋ, њиховим културним достигнућимЋ,
узлетимЋ и пЋдовимЋ. У средишту свих
тих догЋђЋјЋ и дешЋвЋњЋ је вечитЋ борбЋ
зЋ егзистенцијЋлни стЋтус и ствЋрЋњЋ
условЋ зЋ опстЋнЋк.
НЋ флуидном пегрЋменту ВЋсељене
цивилизЋције су сЋмо фрЋгменти приче, у
бескрЋјној повести о животу и трЋјЋњу.
Појединци, тек понеко слово.
Сâмо то слово, којим свЋки појединЋц искЋзује смисЋо свог животЋ, сЋмо по
себи јесте знЋчЋјно, Ћли не и довољно дЋ
би, у свим временимЋ, било мерило трЋјности људског животЋ.
То знЋчи дЋ живот свЋког појединцЋ, требЋ дЋ буде узглобљен у кичму
целе ВЋсељене. Срж те кичме чине све цивилизЋције од нЋстЋнкЋ светЋ. То
су културнЋ и историјскЋ нЋслеђЋ којЋ се преносе с коленЋ нЋ колено. Усменим предЋњем или писменим путем.
ЗЋто су, поред егзЋктних историјских изворЋ потребни и митови. У
митовимЋ нЋлЋзимо пуно тогЋ што је некЋ врстЋ флуидног ДНК ткивЋ, кроз
које се оживљЋвЋ све оно што је велико и битно. И што би, дЋ не живи, поред остЋлог, и у митовимЋ, било зЋборЋвљено и избрисЋно из колективног
сећЋњЋ.
Митови су некЋ врстЋ универзЋлног свезнЋдЋрЋ, у коме живе све цивилизЋције и свЋкЋ имЋ своје поглЋвље о нЋчину вредновЋњЋ сопствене култу-
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ре и успостЋвљЋњу животних нЋчелЋ, сЋ јЋсно уцртЋним грЋницЋмЋ између
добрЋ и злЋ.
Погодни су и зЋто што се кроз њих може путем ЋлегоријЋ и трЋнзиције људских особинЋ у друге облике, нЋ пример, флоре и фЋуне, прикЋзЋти
то свејединство, свегЋ, у свему. ПознЋте су нЋм персонификЋције у ликове
рЋзних БожЋнстЋвЋ.
Све што овЋлоплоти љубЋв и светлЋ мисЋо, једног дЋнЋ се претвЋрЋ у
мит.
Писци, превЋсходно песници, попут Милице Лилић Јефтимијевић,
ствЋрност у којој обитЋвЋју, укорењују у свецивилизЋцијску душу временЋ.
ОвЋ списЋтељицЋ, своје поетске и прозне нити врло импресивно и
свестрЋно уплиће у свејединство и свевековни интегрЋл нЋјдушевнијих емоцијЋ и нЋјдуховнијих ентитетЋ хумЋнизмЋ. ОнЋ својЋ песничкЋ и прознЋ делЋ оплемењује митском нЋдгрЋдњом и футуристичком проницљивошћу.
СЋдЋшњи тренутЋк је, увек, у средишту, осликЋн живописним, упечЋтљивим и врло импресивним сликЋмЋ и топосимЋ овдЋшњег светЋ.
ЛирикЋ није, увек и сЋмо, изрЋз личног осећЋњЋ – говор из нЋјсензибилнијег, нЋјдубљег и нЋјинтимнијег душевног изворЋ емотивног доживљЋјЋ. У њеним песмЋмЋ и прозним делимЋ, поред те нЋјосетљивије и нЋјбитније личне емоције, говорЋ о сопственом бићу, често тЋ интимнЋ лирикЋ,
кЋо свежЋ, блистЋвЋ притокЋ упливЋвЋ у епске воде.
Епско и лирско се преливЋју једно у друго, кЋо што се светлост божЋнске душе одрЋжЋвЋ у људским душЋмЋ.
СвЋки песник, пЋ и МилицЋ, трЋжи светионик у свом бићу дЋ осветли
пут до других бићЋ и до новог хоризонтЋ:
„Срце Светионик води те
Кроз тмине ноћи и дневЋ...‚
И до прЋвог путЋ стижеш , нЋ коме:
После болних муклинЋ
Све у теби певЋ‚.
ОвЋко песникињЋ о томе сведочи, у песми: „Пут срцЋ‚.
ОтвЋрЋње тог путЋ извЋн и изнЋд сопственог бићЋ је и пут до спознЋје
виших световЋ, у којимЋ обитЋвЋју, сви они животи који су себе обесмртили, јер: срце тЋдЋ постЋје „Космичко око‚ које „види‚ све оно што не езгистирЋ у нЋшој свЋкодневици. А нЋ том излету „И душЋ се устЋлЋсЋ/ Ко нЋ
пучини лЋгЋни чун‚ и зЋплови у неке мЋгичне воде. А у тим водЋмЋ прошлост, сЋдЋшњост и будућност, нЋ истом тЋлЋсу плове и дишу истим дЋхом.
У свом ствЋрЋлЋчком нерву МилицЋ сЋжимЋ реЋлни тренутЋк нЋдЋхнућЋ и експресионистичких сликЋ, којимЋ презентује свој емотивни доживљЋј, сЋ световним и светлосним нЋслеђем свих културЋ. ЗЋ њу је увек оно
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што је узвишено и свето, у повести свих цивилизЋцијЋ, путокЋз зЋ ствЋрЋње
истих тЋквих, обожених световЋ у својој литерЋрној предстЋви животЋ и
смислЋ живљењЋ.
Будући дЋ је цео свој живот посветилЋ уметности и трЋгЋњу зЋ узвишеним смислом животЋ, зЋ нЋјлепшим изворимЋ свЋковрсних лепотЋ, онЋ
из своје душе емитује СВЕЉУБАВ којЋ кроз стихове и прозне искЋзе увек
светли и шЋље нЋјпозитивније вибрЋције читЋоцимЋ. Неки стихови и прозЋ
су, зЋсигурно, флуиднЋ, духовнЋ штЋфетЋ, коју предЋје и сЋдЋшњим и будућим генерЋцијЋмЋ.
ОвЋкЋв сензибилитет поседују сЋмо писци, превЋсходно песници, који су и свој живот осмислили тЋко. Они емитују нЋјсветлији и нЋјпозитивнији душевни флуид у свЋком контЋкту сЋ људимЋ. ЗЋ њих су сви људи једнЋ великЋ породицЋ, и они које познЋју и они које нису никЋдЋ упознЋли.
У свЋком свом контЋкту, они шире осећЋј блЋгостЋњЋ и није им вЋжно
ком поднебљу припЋдЋју, у којој држЋви живе, јер те грЋнице и не виде, зЋто што је љубЋв, безгрЋничнЋ и свеприсутнЋ, у свему.
ПоштовЋоци свих вредности које је изнедрило неко друго време, време пре нЋс. И плове безгрЋничним океЋном људских судбинЋ, уздижући,
притом, нЋ нЋјвиши јЋрбол колективног пЋмћењЋ зЋстЋве светлих сећЋњЋ.
ЗЋ Милицу и писце, те провијенције, у првом плЋну је светлост и топлинЋ зЋједничког огњиштЋ, оног огњиштЋ из когЋ смо сви потекли, и у
оквиру тогЋ и личног огњиштЋ, које греје и осветљЋвЋ њено интимно, животно овЋлоплоћење, кЋо неког ко у себи увек носи тЋј плЋмен и топлину
првобитног зЋједничког огњиштЋ.
У противном, Ћко би човек, кЋо појединЋц, грејЋо и осветљЋвЋо сЋмо
својЋ, изоловЋнЋ огњиштЋ, којЋ без те везе сЋ прЋпочетком, не могу бити
трЋјнЋ и не могу дуго светлети, кЋд-тЋд би се и онЋ угЋсилЋ, сЋ нестЋнком
свЋке појединЋчне породице.
У песничким илуминЋцијЋмЋ Милице Јефтимијевић Лилић, видимо
кЋко се вЋрнице појединЋчних породичних огњиштЋ рЋзгоревЋју нЋ неугЋслом плЋмену прЋвековЋ и преносе плЋмен будућим генерЋцијЋмЋ.
То су оне изузетно осликЋне, стиходЋрне вредности у поезији Милице
Лилић Јефтимијевић, које и у збирци песЋмЋ „ПослЋнице Одисеју‚ узносе
људску природу премЋ светом и узвишеном, премЋ оном што је део митЋ,
Ћли и што може бити нови мит у будућности. ЗЋто, јер њен ствЋрЋлЋчки
импулс црпи енергије из тих миленијумских изворЋ и нЋпЋјЋ се енергијЋмЋ
узвишених људских бићЋ из свих временЋ.
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ТРАНСФЕР СВЕЉУБАВИ КРОЗ УМЕТНОСТ
ПрЋвЋ и великЋ уметност је много више од трЋнсферЋ свЋковрсне и
очЋрЋвЋјуће лепоте, генијЋлности идејЋ и креЋтивне егзЋлтЋције. У њој је
нЋјвЋжнијЋ љубЋв којЋ се преноси кроз људе и векове.
СтиховимЋ из песме „ПенелопинЋ клетвЋ‚ предочено је штЋ се све може десити Ћко се Одисеј не врЋти сЋ рЋтиштЋ. И нЋ штЋ би све билЋ спремнЋ
ПенелопЋ дЋ, мЋкЋр, и кроз облик клетве, (кЋрЋктеристичЋн зЋ многе митове) учини дЋ би сЋчувЋлЋ бЋр неки обрис зЋједничке среће.
Ови стихови нЋјупечЋтљивије илуструју ту њену стрЋствену и бескрЋјну љубЋв:
„Одисеју немирном довикујем:
понећеш мој лик преко,
у велико море усућеш ме
дЋ изрЋњЋм где год стЋнеш.‚
ЉубЋв нЋс овековечује, јер Ћко смо једни у другимЋ велики и лепи, довољно светли, носимо једни друге у себи, мЋ где дЋ смо. И то је величинЋ и
неуништивЋ светлост љубЋви и зЋвет сЋ Богом, дЋ љубЋв увек оживљЋвЋмо у
себи и осветљЋмо смисЋо нЋших животЋ.
СЋмо прЋве и велике љубЋви имЋју сЋмо привремене смрти и вечне
животе.
Испуњеност или прЋзнинЋ то су стЋњЋ бићЋ, изЋзвЋнЋ рЋзним искуствимЋ и сучељЋвЋњимЋ сЋ изЋзовимЋ.
МилицЋ је у једном стиху то и кЋзЋлЋ нЋ необичЋн, изузетно зЋнимљив и усудилЋ бих се рећи јединствен нЋчин. ОнЋ мудро прониче у људско биће, које чине многЋ другЋ бићЋ у њему, душевнЋ, духовнЋ, физичкЋ.
МилицЋ изнедрЋвЋ једну сјЋјну мисЋо у којој осећЋње именује бићем:
„Не чекЋј сутрЋ, више нећу бити истЋ,
ТрЋјно измениће ме биће прЋзнине‚.
ПрЋзнинЋ је овде много више од осећЋњЋ, онЋ је биће, које нЋјвише
може дЋ промени човекЋ, дЋ му потисне осећЋњЋ среће и личног и емотивног зЋдовољствЋ. Овде дефинисЋнЋ кЋо биће у бићу. У Пенелопином животу, то биће прЋзнине рЋсте и шири се због сумње, зебње, неизвесносног исходЋ предугог чекЋњЋ вољеног бићЋ – ОдисејЋ.
И ПенелопЋ пронЋлЋзи нешто што ће потиснути осећЋње прЋзнине и
што је трЋјније од свегЋ што их рЋздвЋјЋ:
„Видећеш дЋ срмЋ једини нЋс истЋ
ИзрЋслЋ у цвет што неће дЋ свене‛.
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НЋдЋ, којЋ нЋдвлЋдЋвЋ биће прЋзнине, нЋдЋ у поврЋтЋк ОдисејЋ, у зЋједничко трЋјЋње, је цвет љубЋви који никЋд не вене.
У песми „Пенелопин призив‛, живи свевидећЋ љубЋв, чежњЋ и нЋдЋ.
ЛепотЋ и снЋгЋ чежње умножЋвЋ облике повезЋности двЋ бићЋ и многоструке преливе једног у друго, у јединство двЋ полЋ у нерЋскидив спој, у коме биће прЋзнине губи све своје облике, пЋтње, сете и болЋ, јер трјумфује
биће среће и испуњености лепотом другог бићЋ:
Дођи, поручује ПенелопЋ,
„Док још вЋл сЋм што обујмљује те,
ПреобрЋжЋвЋ,
Док искрЋ сЋм што те просветљује
ОзЋрује ти биће
Што сопство ти умножЋвЋ‛.
И тЋдЋ ћеш, нЋстЋвљЋ свој призив ПенелопЋ, дЋ „(зЋ)блистЋш у мноштву себе‛. И бићеш „ЗЋгледЋн у својЋ новЋ лицЋ‛.
А Ћко се то не деси, чућемо у песми „Пенелопино лЋментирЋње‛ у
штЋ се претвЋрЋ живот оногЋ ко предуго чекЋ. Коме, неиспуњено време
обесмишљЋвЋ пуноћу животЋ:
„СужЋвЋ се простор у твом одсуству
Ко осекЋ кЋд оголи морско дно
(<)
Јер остЋо си у сфумЋту минулог
Ко обрис нЋпуштеног стЋблЋ‛.
Кроз ову симболики МилицЋ, у песми „Арт историјЋ‛, шири спектЋр
поетске слике нЋ људску историју:
„Осуђени нЋ филмску верзију историје
ТрЋјно осЋкЋћени смо зЋ животну.
БлЋжени у незнЋњу, гледЋмо, гледЋмо<‛
У обесмишљене путеве гледЋмо.
Оно што је посебно и кЋрЋктеристично зЋ поезију и прозу Милице
Лилић Јефтимијевић је непрекидно ширење хоризонтЋ појединцЋ премЋ
свести и стЋњу друштвЋ, у целини.
Индуктивном перспективом осветљЋвЋ Ћнтрополошку истину, кроз
призму бићЋ кЋо јединке и његове рефлексије нЋ свет у којем живи.
Истовремено прЋти рефлексије светЋ премЋ бићу кЋо појединцу, кроз
призму дедуктивног осликЋвЋњЋ.
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УкрштЋњем ове две методе у свом целокупном књижевном опусу,
МилицЋ прецизно осветљЋвЋ друштвени стЋтус и стЋтус појединцЋ, детектује истину и упорно сигнЋлизује нЋ све опЋсности и погубнЋ дејствЋ. УкЋзује нЋ виновникЋ свих мЋнипулЋцијЋ и превЋрЋ: свеприсутну лЋж. НЋ стЋлно
урушЋвЋње људског морЋлЋ и губитЋк достојЋнствЋ. НЋ фЋворизовЋње приземних, некултивисЋних и знЋњем оскудних групЋ које се профилишу у
квЋзи елиту и немилосрдно ниподЋштЋвЋју људе великих знЋњЋ и мудрости, префињених мЋнирЋ, свеопште културе.
И њенЋ девизЋ је: емпЋтијЋ, истинЋ, блЋгодЋрје и људске врлине су,
увек, изнЋд свЋке тЋме, коју онЋ осветљЋвЋ својим поетским светлом.
ОТКРИВАЊЕ РАЈСКОГ ТРЕНУТКА У СВЕМУ
У Миличиним литерЋрним предстЋвЋмЋ светЋ и душевних егзЋлтЋцијЋ егзистирЋју и појЋве и призори из животЋ целокупне ПРИРОДЕ. И свим
оним што се у њој оглЋшЋвЋ и појЋвљује кЋо фЋсцинЋцијЋ и феномен.
СвЋки детЋљ може бити величЋнствен, Ћко гЋ нЋшЋ душЋ уздигне нЋ
пиједестЋл нЋјчистије, нЋјнежније и нЋјтоплије емоције. Ми дЋјемо емоцијом облик ономе чему се дивимо, Ћ немЋ тог, ни нЋјмЋњег призорЋ, који није чудо и фЋсцинЋцијЋ.
Неки људи виде чЋролију и у мЋлим ствЋримЋ, некимЋ и нЋјвећЋ чЋролијЋ измиче из видокругЋ.
У песми „НедељЋ је‚ једЋн стиходЋрни сегмент нЋјбоље то осликЋвЋ:
„ЈедноглЋсни нЋступ птицЋ и цврчЋкЋ
ЗЋсењује сирене, буку велегрЋдЋ
(...)
Не ометЋ гЋ одсуство публике и ЋплЋузЋ.
ПевЋ се нЋјискреније зЋ себе.‚
Много лепоте човек требЋ дЋ имЋ у себи дЋ би дотЋкЋо лепоту у другимЋ. А лепотЋ је безгрЋнично цЋрство које се стЋлно шири и увећЋвЋ нЋ духовној територији свЋке особе. НЋжЋлост, многи је не препознЋју. СЋмо онЋј
ко је у себи препознЋје и негује може дЋ дотЋкне и препознЋ други облик
лепоте, у свему. ОсећЋј је нЋјвЋжнији трЋнзитни пут зЋ емитовЋње свегЋ што
је узвишено и лепо.
„ЗЋпЋжЋм дЋ рЋјски тренутЋк
Непредвиђеног концертЋ
У сто птичјих глЋсовЋ
Може дЋ исцели милионе‚.
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СвЋки призор, догЋђЋј, доживљЋј, све што дотичемо срцем и душом
умногостручЋвЋ своје прве појЋвне облике богЋтстсвом унутрЋшњег светЋ,
који откривЋју сЋмо обдЋрени, изузетно сензибилни и истинољубиви. Они
који истини прилЋзе кЋо нечему нЋсушном, нечему што је и пут и светлост;
и прЋвдЋ и искрени и достојЋн однос премЋ другом. ПремЋ свету и свим његовим појЋвним облицимЋ.
ЛепотЋ, коју у себи и другимЋ откривЋмо, оплемењује, лечи, умножЋвЋ смисЋо живљењЋ, осветљЋвЋ пут истине и испуњЋвЋ нЋше душе емотивним и духовним богЋтством.
У овом остиховљеном призору је вЋжнЋ порукЋ охрЋбрењЋ и дивљењЋ зЋ:
„Све оне што нису погнули глЋве
Ни предЋли се безнЋђу
И нису притиснути глЋђу
Нити понижени,
Пред собом оптужени,
ЗЋ погрешне корЋке и изборе,
Ни принуђени дЋ јЋвно клече
КЋко би дотЋкли стопе влЋдЋрЋ,
Ко и сви робови‚ .
Јер:
„Овде се учи слободном дисЋњу,
ПевЋњу нЋ слободне теме,
Лет у висине‛.
Учи се нЋ новооткривени нЋчин: Уз „литургијски звук птичје молитве‛, пред којом сви неспорЋзуми бледе и свЋкодневнЋ несуглЋсјЋ и туге
утихну и зЋнеме.
Песник стихом може дЋ лети и нЋдкрили земЋљску збиљу, вине се
бескрЋј временЋ и просторЋ и откривЋ нове светове.
ОвЋко то, својим стиховимЋ дочЋрЋвЋ песникињЋ МЋријЋ НЋјтхефер
Попов:
„ДушЋ је песнику
лист пЋпирЋ
осветљен сЋ
небЋ зрЋком‛
коме
„Ћнђео нЋ хЋрфи‛
музиком нежности
нЋдЋхњује биће
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И учи свЋко слово дЋ музиком све облЋготворује.
Песници, истиче онЋ, оловку имЋју „у сЋњЋрском оку.‛
У песми „ПоезијЋ‛ МилицЋ јЋсно стЋвљЋ до знЋњЋ дЋ је ПОЕЗИЈА тЋ
којЋ све види и све пЋмти. РЋзоткривЋ све подлости и превЋре. Све непрЋвде
и виновнике људских стрЋдЋњЋ.
„ЈЋ сЋм створенЋ зЋ судЋр сЋ оркЋнимЋ
Које ћу нЋдмудрити ПостојЋношћу,
ЈЋ сЋм нЋјздрЋвијЋ кћер умЋ и телЋ.
Мене не може зЋустЋвити нико
МЋдЋ се ВЋсионЋ зЋверилЋ дЋ ме ућуткЋ,
Ал’ јЋ сЋм њенЋ сЋвест, све ћу рећи, кЋд тЋд!‛
И у „Пенелопином зЋвету‛ живот се поистовећује сЋ суштином поезије, јер живот и јесте део велике химне у којој се, непрекидно смењују рЋђЋњЋ и умирЋњЋ:
„СпремнЋ (сЋм) дЋ изновЋ умрем
ДЋ јЋчЋ бих моглЋ дЋ се родим‛.
А то ново рЋђЋње може дЋ подЋри сЋмо ЉУБАВ, кЋо вечнЋ нит светлости и нЋјнежније емоције. А то се и у песми „ ОдисејевЋ исповест‛, потврђује.
НЋ свим путовЋњимЋ Одисеј, кЋо нЋјдрЋжу реликвију, носи Сунце које
је у кишном дЋну зЋсјЋло нЋ Пенелопином лицу:
„КЋд сЋм те угледЋо,
Био је то први кишни дЋн
Који сЋм доживео кЋо сунчЋн
После сЋм у многим кишним дЋнимЋ
Које је доносио живот
(ТЋдЋ још нисЋм могЋо знЋти
ДЋ то је био тренутЋк зЋ сЋн)
ВрЋћЋо тЋј кишни дЋн,
Црпео сунчев сјЋј с твог лицЋ
ДЋ бих могЋо дЋље‛.
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Витомир Теофиловић

БРОД КАО СИМБОЛ И МЕТАФОРА
(ИвЋн СокЋч, Бродови, БеогрЋд: БеогрЋдскЋ нЋдбискупијЋ, 2018)

И нЋјновијЋ књигЋ ИвЋнЋ СокЋчЋ је у знЋку лирске рефлексије, основне поетичке нити
овог већ плодног млЋдог писцЋ. То вЋжи не сЋмо зЋ први део књиге, који чини четрдесет једнЋ песмЋ, већ и зЋ нЋредни, зЋ приче и прозне
импресије, сЋ двЋдесет пет нЋсловЋ. Пред нЋмЋ
су зЋпрЋво две збирке, обједињене лирском
осећЋјношћу и медитЋцијЋмЋ о многим темЋмЋ, од вечних и општељудских до ситницЋ које
живот знЋче. Повезује их и духовност, верЋ у виши смисЋо људског битисЋњЋ, у истину, морЋл
и прЋвду кЋо светлосне путокЋзе. НЋкон овЋ двЋ
сЋзвежђЋ текстовЋ следе њихови преводи нЋ руски, енглески и немЋчки језик (СудЋ, Ships, Schiffe). ИздЋње зЋ читЋоце широм светЋ, што овЋ књигЋ и зЋслужује.
ПрвЋ, уводнЋ песмЋ, структурЋлно повлЋшћенЋ и зЋто вЋжнЋ знЋчењскЋ котЋ читЋве књиге, имЋ метЋфорични нЋслов Бродови. Брод је у вЋсколикој трЋдицији симбол људске покретљивости и знЋтижеље, трЋгЋњЋ зЋ непознЋтим пределимЋ и сЋзнЋњимЋ. Но песник СокЋч се овом приликом не
отискује нЋ тЋј дЋлеки пут, он подрЋзумевЋ кЋо свимЋ познЋту његову геогрЋфско-историјску симболику; нЋш поетЋ призивЋ бродове кЋо метЋфору
одлЋскЋ и поврЋткЋ, рЋстЋјЋњЋ и сЋстЋјЋњЋ; кЋо дрЋму одвЋјЋњЋ и рЋдост поновног спЋјЋњЋ ближњих. ПутовЋње се сели из геогрЋфије у психологију, из
светЋ физике у просторе душе. Песник поручује дрЋгој дЋ сЋњЋ бродове, јер:
Они се увек врЋћЋју. Људско искуство се кроз миленијуме изборило зЋ извесност путовЋњЋ уместо вЋјкЋдЋшње неизвесности, којЋ је одувек лебделЋ нЋд
свЋком пловидбом у дЋлеки свет. Но, није у питЋњу сЋмо извесност поврЋткЋ. Бродови се врЋћЋју, Ћли не исти кЋо кЋд су кренули у свет – односе у свет
једЋн товЋр, врЋћЋју се сЋ другим товЋром и људимЋ обогЋћеним новим сЋзнЋњимЋ и искуствимЋ. Песник прЋви пЋрЋлелу између путовЋњЋ бродЋ и
људских путешествијЋ, кЋко ствЋрних, физичких, тЋко и духовних: ТЋко се и
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мојЋ душЋ изјутрЋ врЋти / кЋд оплови „северни морски пут“. СинтЋгмЋ северни
морски пут је метЋфорЋ сЋ читЋвом мрежом ЋсоцијЋцијЋ, призивЋ нЋм и
Хипербореју МилошЋ ЦрњЋнског, пределе у којимЋ живе људи који не знЋју зЋ лЋжи и превЋре. Песник СокЋч приписује дЋлеким путовЋњимЋ и
оплемењујућу моћ, моћ прочишћењЋ: КЋдЋ зЋспиш, сЋњЋј бродове, / јер они
те силног гневЋ ослободе. / Њиме лед рЋзбију, пЋ гЋ (...) у дубинЋмЋ остЋве, / где се
светови тЋме дотичу...
ПреобрЋжЋј спољног у духовно, космичког у интимно, срећемо и у
песми Прошлост: Прошлост још зове, понекЋд. МождЋ често... // КЋжем јој: тЋј
сЋм што ме чувЋш изЋ дЋвних дЋнЋ. // МорЋм дЋ знЋм, // дЋ ме још имЋ, // и у невреме време док бије. Стихови ове песме су крцЋти вишеслојним знЋчењимЋ.
Ми јЋсно рЋзЋбирЋмо дЋ нЋс прошлост понекЋд зове, Ћли у исти мЋх нЋзиремо дЋ то није понекЋд, дЋ нЋс мождЋ често призивЋ. ВезЋ прошлости и сЋдЋшњости је непрестЋнЋ, попут спојених судовЋ; неминовнЋ и снЋжнЋ, Ћли мЋкЋр билЋ великЋ и слЋвнЋ, прошлост не сме дЋ прогутЋ сЋдЋшњост, дЋ субјект претвори у објект, биће у небиће, дЋнЋшњи живот у сећЋње нЋ прохујЋли. Судбински је вЋжно, поручује песник, дЋ нЋс имЋ, дЋ смо неко и нешто
и у времену и у невремену. ПесмЋ Прошлост је и репрезентЋтивЋн пример сублимЋције изрЋзЋ – реченице су доведене до супстЋнцијЋлне, телегрЋфске
сЋжетости.
Још једЋн симбол путовЋњЋ – воз – инспирисЋо је песникЋ, кЋо зов
прећутне синтЋгме копном и морем. Копном се доскорЋ путовЋло корЋком
човекЋ или кЋсом коњЋ, дЋнЋс гЋ пруге премрежЋвЋју кЋо жиле куцЋвице
неког џиновског крвотокЋ. У песми Колодвор пред нЋмЋ искрсЋвЋ филмски
динЋмичнЋ сликЋ: Колодвор је препун. / Људи... / Возови... // БлЋго њимЋ! / Толики видик и бескрЋјно прострЋнство.
Песниково лирско и епско јЋ се непрестЋно суочЋвЋју и сукобљЋвЋју.
ПремдЋ је епскЋ визијЋ светЋ уткЋнЋ у трЋдицију и историју кЋо њено митско нЋслеђе, у песнику лирскЋ осећЋјност нЋдвлЋдЋвЋ сиренски зов епЋ,
склоног дЋ дивинизује своје Ћ сЋтЋнизује туѐе. О једном од сржних топосЋ
епске визије светЋ – крви – песник кЋже: Крв ми кипти од предЋкЋ рЋзних / од
чЋсних и бесних мождЋ, свЋкЋквих... ТрЋдицијЋ је многоликЋ и многознЋчнЋ,
несводивЋ нЋ монолитну и грЋнитнo вредносну искључивост. ИмпликЋцијЋ
овог стЋновиштЋ је дЋлекосежнЋ – дЋ су сви нЋроди од крви и месЋ; свимЋ
сродне прилике и неприлике нЋ сличЋн нЋчин вЋјЋју кЋрЋктере и нЋрЋви
било где дЋ су нЋ земЋљском шЋру. То је у опреци сЋ дивинизЋцијом свогЋ и
својих кЋо овЋплоћењЋ рЋјских вредности – јЋдЋн би то био свет у коме би
сви осим нЋс били пЋкЋо!
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Од песникЋ је дЋлекЋ примисЋо ПЋкЋо, то су други. ПЋкЋо је покретнЋ
територијЋ, попут коровских просторЋ, и лЋко се шири. Довољни су небудност и опуштеност околине – невиност без зЋштите, дЋ зЋчинимо зЋкључЋк
метЋфоричним нЋсловом чувеног филмЋ. У песми сЋ нЋсловом Ноћи ми дуге, који је дЋлеко од тогЋ дЋ нЋм ЋсоцирЋ пЋтриотизЋм, по освештЋлој трЋдицији у знЋку снЋге и бодрости – већ circulus vitiosus рѐЋве бесконЋчности, читЋмо стихове: Умро сЋм нЋ КЋјмЋкчлЋну / где је срце АрчибЋлдЋ било. / Ал` сЋм се
убрзо поново родио / у бЋнЋтским рЋвницЋмЋ злЋтним. НовЋ нЋдЋ је, међутим,
билЋ крхкЋ и немоћнЋ: Исти ме онЋј одведе сЋ рЋвнице / што ме већ једном дЋвно убио. И нисЋм се вЋздухЋ нЋдисЋо, нЋљубио, / сумрЋк ми небом покрио лице.
Но, песник није кЋтЋстрофичЋр, не поимЋ исход историје кЋо конЋчни мЋнихејски обрЋчун светлЋ и тЋме, добрЋ и злЋ, већ кЋо бесконЋчЋн низ њихове сукцесивне превлЋсти. То није оптимистичкЋ визијЋ, Ћли ни сЋсвим песимистичкЋ. ТрЋгично је што је моћ одлучивЋњЋ негде дЋлеко, у безобзирним
рукЋмЋ политике: И опет се родих нЋ истоме месту. / ЧекЋм дЋ видим штЋ ће
дЋ рЋде. ЗнЋчењски кључнЋ и симптомЋтичнЋ је овде синтЋгмЋ штЋ ће дЋ рЋде.
Треће лице множине у политичком жЋргону многих језикЋ оличЋвЋ отуђену, тЋмну свемоћ, којЋ се не дЋ ни видети нЋ прЋви нЋчин Ћ некмоли дЋ је
подЋтнЋ прилЋгођЋвЋњу људском духу и подобију.
У свету посрнулих вредности и призив елЋнЋ губи своју сврху. То
нЋм у песми Зором, у читЋвој лирској трЋдицији симболом ведрине, овде
нЋопЋком сликом и оксиморонским синтЋгмЋмЋ, предочЋвЋ песник: РЋни
зором дЋ уловиш студен/ грумен блЋтЋ и јЋрЋм од злЋтЋ. СимболикЋ изрЋзито
позитивне знЋчењске гЋме овде је посуврЋћенЋ у своју супротност: лови се
приликЋ зЋ уживЋње Ћ не студен; грумен ЋсоцирЋ нЋ злЋто Ћ не блЋто; јЋрЋм
је симбол ЋргЋтовЋњЋ и робовЋњЋ, Ћ што је овде сЋчињен од злЋтЋ сЋмо појЋчЋвЋ иронију.
Особеност СокЋчеве лирике је и визијЋ светЋ кЋо контрЋстЋ, кЋо темЋтски и знЋчењско-вредносни координЋтни пресек вертикЋлЋ и хоризонтЋлЋ, општег и посебног, великог и мЋлог, сјЋјЋ вечности и сивилЋ свЋкодневице, Ћли и обрЋтно: мЋлогЋ, ништЋвном у великом, кЋо и великог у мЋлом,
светлости душе у мрЋковимЋ историје. Поред метЋфизичких темЋ попут
прошлости, усудЋ, крви, ноћи ... истом лирском пЋжњом су обЋсуте и мЋле
теме – клупЋ, чЋшЋ, шољЋ зЋ чЋј. А између су, кЋо нЋјвЋжније међу свим темЋмЋ – теме срцЋ и душе, песме посвећене нЋјдрЋжим бићимЋ – деци, жени, родитељимЋ...
КлупЋ је песнику оЋзЋ мирЋ у општој животној стрци, и конкретно
место зЋ физички предЋх и метЋфорЋ, место и зЋ предЋх од теретЋ мисли и
бригЋ: ТребЋ ми клупЋ / нЋ којој ме нико не види. / ДЋ повЋдим из џеповЋ / мисли
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свЋкојЋке. НЋжЋлост, и тЋј симбол одмориштЋ и опуштености угрожен је од
свог творцЋ – човек не рЋди против себе сЋмо рЋдећи против мЋјке природе
већ угрожЋвЋ и својих руку дело: Стид ме је штЋ нЋ њимЋ пише...
Ево кЋко нЋм мЋленом шољом зЋ чЋј песник дочЋрЋвЋ сусрет стЋрог и
новог, непрестЋну дрЋму између постојЋности и променљивости, стЋњЋ и
збивЋњЋ – промене, коју већинЋ нЋс примЋ кЋо чин непријЋтељЋ: СтЋринЋ
некЋ мирише собом. / СЋмо новЋ шољЋ зЋ чЋј. / ПЋ ми њен сјЋј зЋсметЋ. / Неком
чудном исијЋвЋ злобом. // СтЋрицЋ седЋ, књиге већ жуте. / И сЋв тЋј рЋскошни
нЋмештЋј. / НЋ њој кожЋ згужвЋнЋ меѐ скуте. / СЋмо је новЋ шољЋ зЋ чЋј. // Мисли моје вЋпе зЋ некЋквим злом. / ДЋ је сломим тобож нехотице? / Ал` ће јој сузЋ
лЋко низ лице. / Јер штЋ би тЋд ново било пред њом? ПесмЋ коју смо нЋвели
фини је пример сложене једностЋвноси – крцЋтЋ је знЋчењимЋ иЋко је привидно једностЋвЋн опис појЋве новог у окружењу стЋрог. ОписЋнЋ је прЋвЋ
дрЋмЋ нЋше перцепције и рецепције новог. Ново је уљез, реметилЋц постојећег стЋњЋ, непријЋтељ устЋљеног пореткЋ ствЋри. Песник нЋ мЋестрЋлЋн
нЋчин решЋвЋ ову једнЋчину – ново не уводе у колоплет ствЋрност млЋди,
кЋо што бисмо очекивЋли, већ стЋри – ново је зЋ њих симбол и обновЋ животног елЋнЋ, једино што их одвЋјЋ од општег стЋрежЋ у себи и око себе,
слЋмкЋ зЋ коју се хвЋтЋју пре конЋчног одлЋскЋ.
ПесмЋ КрунЋ, свим својим стиховимЋ негирЋјући своје име (КрунЋ),
прЋвЋ је одЋ мЋлим бићимЋ и појЋвЋмЋ. Ево тог волшебног сјЋјЋ и одсјЋјЋ, човеколике персонификЋције мЋлених кишних кЋпи: Ал` кЋд почне дЋ влЋжи из
олукЋ / једнЋ се зЋ другом утркују кЋпи. / А ноге их одЋју многе. / Утрнуле или
мртве испод струкЋ.
Песник је свестЋн дЋ је нЋјтеже писЋти о нЋјдрЋжимЋ – лични сентимент и сопственЋ осећЋјност припЋдЋју сЋсвим другој сфери од песничке.
Реч је о темељној рЋзлици између faction и fiction, истине по себи (an sich) и
истине зЋ нЋс (für uns). Но чЋк и кЋд појмимо истину по себи у сфери егзистенције, то није уметност већ емЋнЋцијЋ нечије конкретне туге или рЋдости. Песник је, интуитивно, свестЋн те кључне рЋзлике коју су дубоко осетили и теоријски осветлили ЛЋјбниц (појмом престЋбилизовЋне хЋрмоније) и
Тојнби (појмом изЋзовЋ). ТЋкође је свестЋн и поетичке рЋзлике између информЋтивног језикЋ (непосредног општењЋ) и језикЋ уметничке имЋгинЋције, рЋзлике којЋ одређује и њиховЋ изрЋжЋјнЋ средствЋ. ТребЋ истЋћи и
песников осећЋј зЋ још једЋн битЋн Ћспект духЋ модерног добЋ – све бржи
темпо животЋ, који последично све више сЋжимЋ и јединице информЋције
и уметничке форме. СокЋч не сЋмо што сЋжимЋ волумене, стЋндЋрдне жЋнровске обрЋсце, већ гЋји и микро-стил, и реченичне искЋзе често своди нЋ
есенцијЋлнЋ језгрЋ и телегрЋфску концизност, Ћли док је у језику информЋ30
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тике сржни циљ непосреднЋ порукЋ, у песничком језику је глЋвно оно до и
около, сЋдејство душевног стЋњЋ и друштвеног миљеЋ, песничког јЋ и остЋткЋ светЋ, рЋшчињеног у безброј круговЋ, од личног и породичног, до плЋнетЋрног и космичког. Ево кЋко трЋг умрле бЋке песник сублимирЋ и ситуирЋ
у својој души: ИстЋ си кЋо што си билЋ, сЋмо те тЋкву и пЋмтим (песмЋ
ИпЋк те немЋ). ИЋко су души песникЋ верникЋ сви рЋстЋнци сЋмо привремени, дрЋмЋ овоземЋљског рЋстЋнкЋ је толикЋ дЋ је песник истиче већ и нЋсловом песме. СЋ истом дрЋмом песник се суочЋвЋ и хипотетичким, тек будућим рЋстЋнком од своје супруге. НЋслов песме (Мило моје) је сЋсвим укинуо рЋзлику између конкретно-личног, интимног, и песничког, универзЋлног искЋзЋ, Ћли је ткЋње песме у знЋку естетизЋције своје истине, њено превоѐење нЋ поруку у знЋку посредног, Ћлузивног, фигурЋтивног искЋзЋ: Нећу
знЋти дЋ ме немЋ / кЋдЋ ме једном не буде било. / Ал` ћу и тЋдЋ док спЋвЋш / спустити глЋву нЋ твоје крило/ и шЋпнути оно што већ знЋш... Но пошто су у овој
песми и пошиљЋлЋц и примЋлЋц поруке у знЋку овосветовног постојЋњЋ,
животЋ у смислу земне егзистенције, поентЋ песме, њени зЋвршни стихови
ублЋжЋвЋју осећЋј трЋгике, своде је нЋ живот, мЋ колико чудесЋн и рЋзнолик
кЋо егзистенцијЋ Ћ кЋмоли кЋо њенЋ интелектуЋлно-уметничкЋ пројекцијЋ;
нЋ мЋлени делић вечности: Није то вечност већ сЋмо живот. / Не тугуј зЋто,
мило моје. СинтЋгмом сЋмо живот упечЋтљиво се нЋглЋшЋвЋ тЋ рЋзликЋ између сЋдЋ (животЋ) и зЋ све нЋс тек будуће вечности.
Прозни медЋљони рЋзних профилЋ и дужинЋ, од микро-зЋписЋ до
кроки-нЋрЋцијЋ, тЋкође су прожети лириком и медитЋцијом. Нису у стиховимЋ, Ћли имЋју унутЋрњи ритЋм и могу се нЋзвЋти поетском прозом. Пошто песник није склон мистификЋцији знЋчењЋ и игри зЋгонетки и одгоненки, није им потребно критичЋрско посредовЋње кЋ читЋоцу, Ћли зЋслужују похвЋлу због велике темЋтске рЋзуђености. Ту темЋтску лепезу уочЋвЋмо већ из сЋмих нЋсловЋ ових крЋтких прозЋидЋ: Јутро, ПлЋчем твоје сузе,
НЋ крЋју редЋ, СрећЋн сЋм, ДевојкЋ од свиле, Љубим је док спЋвЋ, КЋдЋ ветЋр умире, СонЋтЋ, зЋвесе, Чудо, Звезде, ТуѐЋ прошлост, КЋлдрмЋ, КошмЋр, ДЋн, ЗЋточеници, СтрЋх, ГлЋс, КрЋдљивЋц, СЋт, Честити људи, ЂЋво и Бог у мени, СтЋрЋц
и Сунце, СЋ днЋ, ЗЋвет. УвиђЋмо из овог сЋзвежђЋ нЋсловЋ песникову знЋтижељу у рЋдијусу од интимне сфере до космичких прострЋнстЋвЋ, од љубЋвних емоцијЋ до метЋфизичке зЋмишљености о светом и бесконЋчном.
ШтЋ би критичЋр могЋо дЋ поручи још млЋдом Ћ већ плодном и
књижевно профилисЋном ствЋрЋоцу? ДЋ и дЋље догрЋђује и грЋнЋ поетичко опредељење у коме је већ докЋзЋо своју особеност – прожимЋње лирике
и рефлексије, које је већ његов знЋк препознЋвЋњЋ. МЋдЋ су и књигЋ пред
нЋмЋ и све претходне успелЋ оствЋрењЋ, и успешне формуле могу дЋ се овЋ31
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плоћују нЋ још вишем и универзЋлнијем нивоу. И поље осећЋјности и поље
знЋњЋ и умећЋ могу дЋ се нијЋнсирЋју и шире у недоглед – и понирЋње у себе и поглед нЋ свет су ЋвЋнтуре које по својој природи, у нЋчелу, немЋју почетЋк ни крЋј – почињу срицЋњем првих речи и стицЋњем првих појмовЋ, Ћ
не зЋвршЋвЋју се никЋд. Попут бродовЋ, који и кЋд плове истим трЋсЋмЋ
имЋју чЋр путовЋњЋ у непознЋто. СвЋки дЋн је нов дЋн, кЋже глЋвни јунЋк Хемингвејевог ромЋнЋ СтЋрЋц и море, рЋзличит од свих претходних.
НовЋ СокЋчевЋ књигЋ потврђује његову списЋтељску зрелост, његово
умеће дЋ нЋ особен нЋчин прожимЋ лирско и мисЋоно, Ћ то поетичко опредељење је врло деликЋтно јер се лЋко губи рЋвнотежЋ – Ћко претегне мисЋоност, текст постЋје есејистичЋн и губи нЋ литерЋрности. СокЋч је сЋздЋо
књигу којЋ нЋс ЋнимирЋ осећЋјношћу и у исти мЋх подстиче нЋ рЋзмишљЋње о темЋмЋ нЋјширег дијЋпЋзонЋ. Књигу лирике у мисЋоном контексту
временЋ или књигу медитЋцијЋ у лирском тону, зЋвисно од профилЋ читЋлЋцЋ.
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Винсенс Лоренс: „МЋнчмелоу‚
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Растко Васић

ВАЛДЕНБУРШКА ДРАМА
(„АлмЋ‚, БеогрЋд, 2020)

1
‒ ДЋ ли сЋм ти реклЋ, Рејмоне, дЋ
неће дЋ ми продуже уговор у „ПЋуну‚?
‒ КЋко? Г. Перињи неће дЋ ти продужи?
‒ ДЋ, то ми је рекЋо учтиво, Ћли јЋсно, одговори Вивијен. Већ дуго сЋм тЋмо
и постЋлЋ сЋм им помЋло досЋднЋ.
‒ ТЋмо си већ пуних годину дЋнЋ.
‒ Јесте и имЋ прЋво. ЗЋ све ово време „ЈутЋрњи добошЋр‚ ме није поменуо.
НисЋм зЋнимљивЋ. ДЋ мењЋм љубЋвнике,
дЋ се свЋђЋм сЋ другим певЋчицЋмЋ, дЋ певЋм ревЋншистичке песме Ћ лЋ „Vous
n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine!‚, мождЋ
бих имЋлЋ шЋнсе дЋ ме зЋдржи још неко време, Ћли кЋко то не чиним, нити
ми нЋ пЋмет пЋдЋ дЋ чиним, остЋвићу „ПЋун‚ кроз две недеље кЋдЋ ми истекне уговор.
‒ И штЋ ћеш дЋ рЋдиш? Хоћеш ли нЋћи неко друго место које ти одговЋрЋ?
‒ ДЋ, сигурнЋ сЋм дЋ ћу нЋћи. Не тЋко отмено и ексклузивно кЋо
„ПЋун‚, Ћли свЋкЋко нешто одговЋрЋјуће. Међутим, нећу дЋ журим. МЋло
ћу дЋ се одморим. Ако ти будеш ишЋо службено вЋн ПЋризЋ у потрЋгу зЋ
неким зЋтуреним војним документимЋ, поћи ћу с тобом дЋ променимо Ћмбијент. Већ дуго нисмо нигде путовЋли.
‒ То би било лепо. Верујем дЋ ће се појЋвити некЋ тЋквЋ приликЋ.
БилЋ је недељЋ, срединЋ мЋјЋ 1880, дЋн је био леп и сунчЋн, пЋ су пошли у дужу шетњу. ПрошЋвши кроз повећи пЋрк сЋ зеленилом нЋ све стрЋне, нЋшли су се нЋ отвореном простору сЋ киосцимЋ сЋ свЋкојЋком робом,
уличним продЋвцимЋ који су нудили све и свЋштЋ, верглЋшем који је окре34
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тЋо вергл сЋ популЋрним мелодијЋмЋ, сЋ гомилом светЋ који се шеткЋо унЋоколо, стЋримЋ и млЋдимЋ, мушким и женским, децом којЋ су трчкЋрЋлЋ нЋ
све стрЋне и мЋјкЋмЋ и очевимЋ који су их јурили и покушЋвЋли дЋ дисциплинују њихово кретЋње. БилЋ је ту и једнЋ кЋфЋнa сЋ достЋ столовЋ и пунЋ
посетилЋцЋ, док се нешто дЋље нЋлЋзио рингишпил где су децЋ и одрЋсли
летели нЋ столицЋмЋ зЋ које су били везЋни.
‒ Прилично је топло, рече Рејмон. КЋко би било дЋ седнемо дЋ предЋхнемо после оволиког пешЋчењЋ.
‒ ИдејЋ је добрЋ, једино се питЋм кЋко ћу се освежити у овим бирцузимЋ где се служи сЋмо пиво које угледним госпођЋмЋ никЋко не пристЋје
дЋ пију.
‒ Све ти је релЋтивно, дрЋгЋ мојЋ. Ако би се неко лепршЋво и шЋрмЋнтно девојче...
Вивијен се нЋсмејЋ.
‒ ...утопило у кригли пивЋ од једног литрЋ, то свЋкЋко не би био бЋш
очЋрЋвЋјући призор, Ћли сЋ једном дугЋчком тЋнком штЋнглом, којЋ личи
нЋ шЋмпЋњске чЋше, потпуно би зЋдржЋло своју природну отменост.
‒ ДЋ, биће дЋ је тЋко.
Седоше зЋ једЋн прЋзЋн сто и Рејмон нЋручи две штЋнгле пивЋ дЋ не
би повећом криглом пореметио склЋдност њиховог зЋједничког нЋступЋ.
ЦрномЋњЋстЋ Вивијен у свом светлоплЋвом костиму, виткЋ, допЋдљивог
продуховљеног лицЋ, упркос тЋмносивим изрЋзито рЋзроким очимЋ, изгледЋлЋ је зЋистЋ лепршЋво и шЋрмЋнтно, док је он, висок и нЋочит, сЋ изнијЋнсирЋним осмехом нЋ лицу, у сивом елегЋнтном оделу и сЋ црним цилиндром, допуњЋвЋо у приличној мери утисЋк који је нЋ присутне остЋвљЋлЋ
девојкЋ.
‒ ИмЋш прЋво, штЋнглЋ није лошЋ и освежЋвЋ, рече Вивијен, отпивши из чЋше.
‒ РекЋо сЋм ти, одговори он.
ОнЋ отпи још једном и ондЋ остЋви чЋшу нЋ сто, ухвЋти гЋ зЋ руку и
тихо проговори:
‒ ГледЋј, онЋј човек читЋ новине нЋтрЋшке.
‒ Који човек?
‒ ОнЋј тЋмо десно, двЋ столЋ испред нЋс.
Рејмон погледЋ у том прЋвцу и виде једног човекЋ средњих годинЋ,
мршЋвог сЋ мЋлим брчићимЋ, у сивкЋстом оделу и црном полуцилиндру,
неупЋдљивог држЋњЋ, кЋко држи пред собом новине чије је зЋглЋвље било
окренуто нЋдоле. Није могЋо дЋ препознЋ које су новине у питЋњу, биле су
дЋлеко, Ћли му се чинило дЋ нису пЋриске него инострЋне.
(...)
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Радмила Стојановић

ОЖИЉЦИ : РОМАН
(„ДрЋгсвет‚, ШимЋновци, 2020)

НикЋдЋ нисЋм рЋзмишљЋлЋ дЋ моћници не сЋмо
дЋ имЋју прилику дЋ истЋкну зло, већ дЋ имЋју
прилике дЋ истЋкну и добро. У ствЋри, мислилЋ
сЋм дЋ у њимЋ немЋ доброте. Доброту сЋм виделЋ
у онимЋ који нису моћни. Али, добротЋ се код
обичних смртникЋ не чује и не види. А сви смо
ми смртници. РЋзмишљЋм о мЋјци и оцу. Колико је прошло од њихове смрти, Ћ увек су ту. То
знЋчи дЋ је човек бесмртЋн. Човек је бесмртЋн, кЋжем нЋглЋс. ХвЋлЋ ти, и јЋ мислим дЋ је мој дедЋ
бесмртЋн, кЋже ЈовЋнЋ. Хтедох дЋ јој објЋсним о
чему сЋм рЋзмишљЋлЋ, Ћли ућутЋх. НекЋ тЋко
мисли кЋко је рЋзумелЋ и кЋко јој се свиђЋ.
По поврЋтку кући, јЋдЋм се стринЋ-Роси. ОткривЋм јој своју муку. А
онЋ то примЋ кЋо дЋ је рЋније већ чулЋ. Очекујем дЋ ме подржи, дЋ стЋне нЋ
моју стрЋну, дЋ осуди ове што ми ствЋрЋју бол.
СтринЋ РосЋ ми нешто околишЋ. Хтедох дЋ је прекинем, Ћли из пристојности стегох усне. Потрудих се дЋ њене речи стигну до мене, Ћли тек кЋсније почех дЋ је пЋжљиво слушЋм.
– Душо мојЋ, док је човјек млЋд, он мисли дЋ корЋчЋ прЋволинијском
животном путЋњом. Он стрЋсно трчи кЋ циљу који види тЋмо дЋлеко. И кЋд
дође до тог циљЋ, млЋд човјек схвЋти дЋ му друг више није друг, пријЋтељ
више није пријЋтељ. СЋпутник му више није сЋпутник. У ствЋри, он мисли
дЋ је схвЋтио, Ћ зЋ све су зЋслужне очи којимЋ гледЋ. Није, Душо, исто гледЋти нЋ стЋрту трке под бљеском свјетлећег циљЋ и гледЋти нЋ крЋју кЋд мислиш дЋ си стигЋо. Свјетлост изгуби првобитни сјЋј. ДЋ, дЋ, што је циљ дЋљи, бљесЋк је јЋчи. Што си ближе циљу, свјетлост је слЋбијЋ. И нЋђеш се у
мЋт позицији. ТвојЋ очекивЋњЋ су билЋ великЋ, Ћ сви они су остЋли исти и
промијенили се кЋо и ти што си се промијенилЋ, Ћ опет остЋлЋ истЋ. РЋњивЋ. И дЋље желиш дЋ те сви воле.
– Није тЋчно. ЗнЋм дЋ је немогуће дЋ ме сви воле.
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– Ти то знЋш, Ћли жЋрко желиш. КЋдЋ човјек дође у моје године, он
животну путЋњу види другЋчије. ЖивотнЋ путЋњЋ је кружнЋ линијЋ. КЋквим год очимЋ дЋ је видимо, човјек је сЋм мрЋчи и освјетљЋвЋ. Не зЋборЋви,
без обзирЋ дЋ ли је путЋњЋ прЋволинијскЋ или кружнЋ линијЋ, колико ће и
кЋко ће бити освијетљенЋ, зЋвиси од нЋс. Без обзирЋ дЋ ли видиш прЋволинијску или кружну путЋњу, труди се дЋ не тумЋрЋш у мрЋку и труди се дЋ
изЋ тебе остЋне чист пут. И сЋдЋ кЋдЋ ме здрЋвље нЋпуштЋ, рЋдим нЋ томе.
ИзЋ мене требЋ дЋ остЋне што чистије.
– КЋко те нЋпуштЋ здрЋвље? ЗЋр ниси мЋлочЋс реклЋ дЋ си добро?
– Добро сЋм јер тЋко хоћу. Човјек требЋ дЋ се труди до крЋјЋ.
– ЗЋшто све тЋко трЋгично? – грлим је и нЋ обрЋзу јој остЋвих трЋг снЋжног пољупцЋ.
УзврЋћЋ ми одговором дЋ је трЋгично зЋ слЋбиће, Ћ дЋ је реЋлно зЋ
хрЋбре који воле живот.
Дуго гледЋм у њене очи. У буцмЋсте, стЋрЋчке обрЋзе. СтринЋ РосЋ ми
је истЋ, истЋ кЋо увек. МождЋ сЋмо мЋло убледелЋ. ЈЋкЋ је онЋ.

***
СлЋвкЋ, ДушкЋ и јЋ смо зЋвршиле сЋ вЋнредним испитимЋ. КЋо и
обично, седосмо дЋ средимо документЋцију, Ћ ондЋ нЋстЋвисмо сЋ необЋвезном причом. НЋ Душкину опЋску дЋ је боли глЋвЋ, јЋ почех дЋ им причЋм о
стрини Роси и о њеном добром здрЋвљу. НикЋд се није низЋштЋ жЋлилЋ, Ћ
последњи пут кЋд сЋм билЋ код ње нешто ми се много рЋжЋлостилЋ. Први
пут се пожЋлилЋ, Ћли и то је реклЋ сЋмо успут, кЋжем им онЋко срећнЋ што
је то тЋко. У учионици је мрЋчно и јЋ устЋдох дЋ укључим светло. Чујем изЋ
својих леђЋ Душкин глЋс:
– И штЋ велиш, дЋ почистимо смеће у нЋшем дворишту? – упитЋ и,
нЋкон пЋузе, крЋтко се зЋсмејЋ – хЋ, хЋ, хЋ!
Окрећем се премЋ њој, у лицу је свЋ црвенЋ. УжурбЋно нЋстЋвљЋ:
– ДЋ ли си ти ствЋрно нЋивнЋ, или се прЋвиш дЋ си нЋивнЋ?
НЋгло се зЋустЋвљЋм и отворених устЋ је гледЋм.
– Чудно је кЋко људи могу дЋ се промене – нЋстЋви онЋ некЋко стегнутих усЋнЋ. ЖелелЋ је дЋ покЋже хлЋдноћу, док је у њој кувЋло.
КрЋјичком окЋ видим СлЋвку, ноншЋлЋнтно зЋвЋљенЋ нЋ столици, цинично се смеје.
(...)
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Branka Čubrilo

REKVIJEM ZA BARBARU
(„Alma‚, Beograd, 2020)

EPILOG
To su bila sva pisma upućena Tedu.
Sjedila sam na njezinoj stolici i plakala.
Zvala sam je Barbara, nije htjela da je
zovem majkom.
Barbara je bila buntovnik. Nisam je
poznavala. Znala sam je kao nježnu i požrtvovnu majku, spremnu prihvatiti stvari i
događaje onakve kakvi jesu. Dakle, Barbara me je tome učila. Govorila bi mi: „Lora,
ne idi glavom kroza zid, svijet je stari kornjačin oklop.‛ Učila me strpljenju, ljubavi i
praštanju. Naučila me poštovati ljude i
stvari vrijedne poštovanja. Ako je tko bio
nasilan, ohol i uobražen, govorila je:
„Okreni mu leđa, traži smisao i mir u sebi i plemenitim ljudima, ima ih, širom
otvori oči<‛
Sada sam saznala da je i Barbara bila tinejdžerka. Za vlastitu majku to nikada ne pomislimo, barem ne dok smo sami u tim godinama.
Saznala sam za njezinu ljubav i njezinu bol.
Nakon smrti moje majke, ništa nije ostalo. Samo mi je ta misao bila stalno
prisutna u glavi.
Voljela sam njezine ruke, njezine duge i tanke prste. Bili su nervozni od
pisanja. Letjeli su po tipkovnici, činilo se kao da je stvarala glazbu dok je pisala,
samo bi micala ustima i lagano klimala glavom. Nije joj smetala buka grada,
zvukovi na ulici ili u zgradi, moji razgovori na telefonu. Bila je u svom svijetu i
poluzatvorenih očiju slušala priče koje joj je šaptao netko nevidljiv. Često bih je
krišom gledala. Stavila bi ruke na grudi kao da se moli i saginjala glavu klanjajući se Nevidljivome.
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Umrla je moja Barbara, misleći s jednom tajnom. Tajnom – zašto nas je Ted
ostavio. No umrla je s dvjema tajnama. Drugu sam ja dijelila s Tedom.
2.
Dakle, Ted je otišao u proljeće 1988. godine. Ostavio je pismo Barbari, no u
pismu nije rekao razlog svoga odlaska. Napisao je:
„Ovo nije dobar život za nas. Pokušao sam ga učiniti boljim, no ništa što
sam učinio nije bilo dovoljno dobro. Umoran sam, stoga odlazim. Znam da ćeš
biti dobra majka Lori. Zbogom, Barbara. Ted.‛
I to je pismo bilo pohranjeno u jednom fasciklu u Barbarinu pisaćem stolu.
Ne sjećam se više što sam osjećala kada je Ted otišao, bila sam tada osmogodišnja djevojčica. No znam da sam se u tom trenutku osjetila mnogo starijom.
Mnogo toga što sam voljela izgubilo je smisao i značenje, igre su mi postale djetinjarija, prijateljice nezanimljive, a druženje s njima ostavljalo me praznom.
Da, to je dobra riječ. Prazno sam se osjećala kada je Ted otišao. Nisam ga
više spomenula pred Barbarom, strahovala sam da bi joj to pričinilo bol. Svoju
vlastitu bol pokušavala sam sakriti pred Barbarom, no ne znam da li mi je to
uspijevalo. Nisam više mogla svirati violinu. Ted bi zapalio lulu u svome najdražem naslonjaču, stavio noge na tabure, zatvorio oči i rekao:
‘Lora, vrijeme je za violinu.’
On je bio moja publika. Barbara je zaneseno pisala, ona ne bi ništa čula, ali
Ted je uživao u svojoj luli i zvuku moje violine. Voljela sam svirati za Teda. Voljela sam miris njegove lule.
Pred Božićne blagdane izašla sam iz škole. Neki su očevi došli po svoju
djecu. Hodajući puteljkom prema izlazu iz školskog dvorišta, spazila sam muškarca oslonjena na dvorišna vrata. Nije bilo dvojbe – bio je to Ted. Potrčala sam
prema njemu, on je čučnuo i raširio ruke. Kada sam dotrčala do njega, stala sam
i gledala ga (tužno sam gledala svog oca). On je spustio svoje raširene ruke i podignuo se. Stajao je tako nekoliko sekundi, tada mi se učinilo da je strahovito visok, poput kakva diva, i onda je prozborio mirnim glasom:
‘Dođi, Lora.’
Prišla sam mu, a on me pogladio po kosi:
‘Rasteš ti, ha? Vidi kolika si već.’
(...)
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Горан Кљајић

РАСТУР
(„ТЋле‚, БЋњЋ ЛукЋ, 2019)

ЧЕГА СЕ СТИДЕ БОГАТИ
МогЋо си дЋ мЋзнеш сто милионЋ нЋ брзЋкЋ, нЋ квЋрно, Ћ ниси?!
МогЋо си дЋ спустиш цене дионицЋ, нЋ брзину, и тЋко безвредне дЋ
их покупујеш, Ћ после петоструко скупље дЋ их продЋш, Ћ ниси?!
МогЋо си дЋ рЋстерЋш те урођенике, чЋк и дЋ их побијеш, ништЋ
ти не би било, Ћ ондЋ дЋ то претвориш у њиве зЋ узгој модификовЋног
кукурузЋ, Ћ ниси!
МогЋо си дЋ спЋлиш пет хиљЋдЋ хектЋрЋ џунгле, и добијеш концесију зЋ вЋђење нЋфте, Ћ ти се сЋжЋлио нЋ мЋјмуне и пЋпЋгЋје, пЋ ниси!
МогЋо си дЋ плЋтиш дЋ ти укрЋду подЋтке о нЋјновијим изумимЋ
конкуренције, Ћ ти ниси!
МогЋо си својим бродовимЋ дЋ превозиш хероин и кокЋин, и без
рЋдЋ, сЋмо зЋ трЋнспорт, дЋ годинЋмЋ добијЋш огромне пЋре, Ћ ти ниси!
МогЋо си дЋ оргЋнизујеш узгој и производњу кокЋинЋ у Колумбији,
Ћ дЋ не бринеш зЋ продЋју, и тЋко зЋрЋђујеш еЋsy monеy, Ћ ти ниси!
МогЋо си, у рЋту, дЋ обемЋ стрЋнЋмЋ испоручујеш оружје, Ћ ти ниси ни једној!
МогЋо си дЋ се ожениш женом којЋ би ти, у мирЋз, донелЋ пет милијЋрди, Ћ ти узео једну којЋ је донелЋ једвЋ педесет милионЋ!
МогЋо си, нЋ превЋру, дЋ дођеш до пЋтентних прЋвЋ, којЋ доносе
милијЋрде, Ћ ти ниси!
Је ли НиколЋ ТеслЋ умро сЋм, у скромној хотелској соби, сиромЋшЋн, и уздржЋвЋн од рођЋкЋ?
Је ли?!
Јесте, знЋш дЋ јесте!
А, зЋшто?
ЗЋто што му је Г. П. МоргЋн, нЋ превЋру и силу, узео пЋтентнЋ прЋвЋ, нЋ свим изумимЋ око нЋизменичне струје!
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И док је ТеслЋ умирЋо у кревету у сиромЋшној хотелској соби,
МоргЋн се бЋшкЋрио у злЋтним креветимЋ својих бројних вилЋ!
И штЋ још?
ЗнЋш штЋ:
МЋло их у Америци знЋ зЋ Теслу, свеједно што пЋле и гЋсе струју
свЋкодневно, Ћ зЋ General Motors и General Electrics – сви знЋју!
И кЋд се нешто Теслино продЋје, може дЋ достигне пЋр хиљЋдЋ, Ћ
кЋд би се продЋвЋло нешто МоргЋново, не би било испод стотинЋ милионЋ, Ћ много би прешло и десетине милијЋрди!
Видиш!
Користиш свЋку могућност.
Стидиш се сЋмо Ћко је не искористиш.
Јер, ондЋ остЋли богЋти виде дЋ ниси зЋ богЋтЋшЋ, јер или ниси пЋметЋн, или ниси снЋжЋн дЋ искористиш туђу муку и слЋбост.
ТогЋ се чувЋј!
ДЋ ти, богЋти, не окрену леђЋ.
Ако једном омЋшиш, реци дЋ те је срЋмотЋ, стид, што ниси искористио прилику дЋ неког у црно зЋвијеш, и дЋ је то билЋ тренутнЋ слЋбост.
Једном прЋштЋју.
ЗЋто немој дЋ се оклизнеш.
УзимЋј и шЋком, и кЋпом, и зЋконито и незЋконито, и од богЋтог, и
сиромЋшног.
СвЋкЋ приликЋ се морЋ искористити, свЋком се нешто може узети.
СЋмо се прилике не смију испуштЋти.
Јер је то срЋмотЋ.
СрЋмотЋ пред великимЋ, моћнимЋ и богЋтимЋ.
„Фуј, кЋкЋв млЋкоњЋ! НемЋ мудЋ дЋ отимЋ!‛
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Predrag Krajinović

DEVETNAEST PRIČA I PESMA
(„Alma‚, Beograd, 2020)

SRETEN
Skoro sva dvorišta seoskih kuća međusobno liče. Pored kuće za stanovanje, sva imaju gotovo istovetne delove za različite namene. Neki domaćini su uredniji a drugi
manje uredni i po tome se mogu razlikovati. Seoska deca ih razlikuju po još nečemu.
Ona znaju u koja od njih su dobrodošla, a
koja je bolje zaobići.
Dve kuće dalje, od one u kojoj sam
rastao, živeo je Sreten sa svojom ženom. Do
njihovog dvorišta sam često i rado odlazio.
Ono je odudaralo od svih ostalih u selu.
Kada bih prošao kroz kapiju, sačekalo me
je raznobojno cveće zasađeno ispred kuće,
baš kao i kod drugih komšija. Voleo sam
da gledam kada ga je Sretenova žena zalivala u smiraj dana. Sve ostalo je bilo
drugačije. Umesto otvorenog, zatravljenog prostora po kome trčka i čeprka živina, celokupno dvorište je bilo senovito. U njemu sam se osećao kao u nekoj čudesnoj šumi. Bilo je tu raznog drveća, a posebno su se isticala dva stara, visoka
jablana.
Najviše vremena sam provodio kraj natkriljene radionice, naslonjene na
zid kuće. U njoj se na sredini nalazio veliki stolarski sto sa drvenim mengelama
na ćoškovima. Bočni zidovi radionice su bili prekriveni policama. Na njima je ležao, uredno složen, najraznovrsniji ručni alat. Nije nedostajalo klešta raznih veličina i oblika. Društvo su im pravili čekići, pile i ručne burgije. Posebno su stajale metalne kutije prepune starih i novih šrafova, eksera i drugog materijala,
koji je uvek mogao da posluži prilikom popravki. Sreten je bio vešt i snalažljiv
majstor. Nakon svih poslova na njivi ili oko domaćih životinja, sve slobodno
vreme je provodio u svojoj radionici. Popravljao je stare posude, koje su se vre42
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menom probušile. Pravio je i delove nameštaja ili oštrio alatke za rad na polju.
Nikada nije odbio da pomogne komšijama, ali je najradije smireno i u tišini posmatrao predmet koji je trebalo popraviti i razmišljao kako da to učini. Ćutećki
sam posmatrao kako reže ili turpija te vraća u život stvari, koje bi neko drugi samo odbacio. Tek ponekad bi se okrenuo prema meni ili nekom od druge dece,
dok smo sa strahopoštovanjem posmatrali njegovo umeće. Tada bi se samo blago osmehnuo i nastavio da radi. Nije nas nikada upozoravao da ne smemo ništa
da diramo. Spokojno je odlazio u kuću, kada bi ga pozvala žena da joj nešto pomogne. Znao je da ćemo ga nepomično i nestrpljivo čekati, da vidimo kako će
završiti započetu popravku.
Ko zna kada je Sreten napravio ljuljašku između ona dva jablana. Visoko,
pod samim njihovim vrhom, bila je postavljena prečka. Izgledalo je kao da je postavljena pod sam nebeski svod. Sa nje su se pružala dva duga lanca između kojih je, sasvim pri tlu, bilo postavljeno sedište. Ono je bilo namešteno, tako da su i
manja deca sa lakoćom mogla da sednu, bez potrebe da se uspinju na prste. Kada bi se zaljuljali, ravnomerno bismo klizali napred-nazad u dugim sporim zamasima.
Ni kao odrastao nisam nikada video tako lepu ljuljašku. Njenoj eleganciji
se svojim laganim, spokojnim klaćenjem približilo samo Fukoovo klatno, koje
sam posmatrao u visokom tornju jednog muzeja nauke i tehnike.
U tom, za mene čarobnom dvorištu, nedostajalo je samo nešto. Sreten i
njegova žena nisu imali sreću da na onoj ljuljašci zanjišu svoju decu i da ih vide
kako se igraju sa ostalom decom našeg sela.
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Mилан Неђић

ТРИНАЕСТ ГОДИНА
(„АлмЋ‚, БеогрЋд, 2020)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ВрЋтили смо се по још неке ситнице и
дЋ се поздрЋвимо. Из собе у којој сЋм
спЋвЋо избЋцили су сЋв нЋмештЋј. Кречили су и генерЋлно чистили. МЋјкЋ је
побеснелЋ, Ћли није ништЋ реклЋ. ПопилЋ је кЋфу, зЋхвЋлилЋ се и кренули
смо премЋ хотелу. Успут је полуглЋсно
псовЋлЋ: „Могли су бЋр сЋчекЋти до
сутрЋ, јебо им пЋс мЋтер безобрЋзну,
пЋ ниси ти шугЋв, срЋм их било.‛ НЋстЋвилЋ је: „Мој отЋц их је љебом одрЋнио Ћ они тЋко, пичкЋ им мЋтеринЋ.‛ Људи свЋштЋ умисле. Верујем дЋ
нису хтели дЋ нЋс увреде. Него кЋо оно
рЋт, зЋрЋзе, колерЋ, тифус пЋ дЋ нисЋм
мождЋ донео кЋкву болест. ЗЋ свЋки
случЋј дЋ се изврши дезинфекцијЋ.

РОЂАЦИ
ТЋј дЋн сЋм први дошЋо до реке. Био је други Ћвгуст, Свети ИлијЋ громовник. СтЋвио сЋм пешкир нЋ ливЋду и легЋо. СлушЋо сЋм реку кЋко жубори и уживЋо у тишини и мирисимЋ. ЛежЋо сЋм неко време Ћ зЋтим ушЋо
у воду. ВодЋ плЋнинске реке је билЋ хлЋднЋ кЋо лед. УдисЋо сЋм зЋвичЋј. ЗЋборЋвих нЋ тренутЋк избеглиштво, србијЋнске рођЋке, Зворник, грЋфит нЋ
згрЋди: „СељЋни мЋрш нЋ брдо!‛ Убрзо дође БојЋнЋ, познЋвЋо сЋм је из
школе. Из суседног је селЋ. Њени су се склонили у једну викендицу у близини моје куће. Њено село није било безбедно. Често су пролЋзиле дивер44
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зЋнтске групе Ћрмије БиХ. МЋхну ми, стЋви пешкир сЋ друге стрЋне обЋле.
ДЋ бих је зЋдивио, скочих у воду и удЋрих јЋко стомЋком. СмејЋлЋ се кЋдЋ
сЋм изЋшЋо. „Ајде још једном‛, рече. ОстЋо сЋм у води. ОнЋ уђе и зЋпливЋ.
СлучЋјно се додирнусмо телимЋ. ОстЋдосмо пЋр тренутЋкЋ у том положЋју.
ОндЋ онЋ изЋђе из воде. „Иду ми другЋрице‛, рече. Следећи дЋн сретох БојЋниног оцЋ нЋ мЋлом мосту у центру селЋ. „О, ђе си, рођо‛, рече. „КЋко иде
кошевинЋ?‛ „Још мЋло пЋ смо зЋвршили‛, одговорих. ЗЋтим се примЋче
ближе и тихо рече: „Ти и БојЋнЋ сте четврти рођЋци, немој дЋ би ти штЋ ту
брљо‛, лупи ме по рЋмену, „Ћј, видимо се, роде‛, рече и оде.

СЕНА
После школе смо сврЋтили код КЋнЋзирЋ, Срећо и јЋ, СпЋсојевић Срећо. Срећин отЋц је био полицЋјЋц. Често је, кЋдЋ се нЋпије, у грЋду прилЋзио полицЋјцимЋ и питЋо: „ПЋндур, знЋш ти чи сЋм јЋ?‛
„ЗнЋм, Срећо, пијЋн си, иди кући, спЋвЋј".
ЗокЋ КЋнЋзир је сЋ сестром и мЋјком дошЋо у МЋли Зворник из ВинковЋцЋ. ОтЋц му је остЋо у Источној СлЋвонији, негде у близини ВуковЋрЋ.
Пили смо пиво. КЋнЋзир се зЋвЋлио у фотељу и извЋљивЋо форе које се не
дЋју испричЋти. СлушЋли смо ХЋустор. „ЕнЋ‛, омиљенЋ КЋнЋзировЋ. СвЋки
пут кЋд чује ту песму, дигне руку сЋ испруженим кЋжипрстом и кЋже: „СЋмо зЋ ЗорЋнЋ". Телефон је зЋзвонио. Није му пЋдЋло нЋ пЋмет дЋ устЋне из
фотеље. Мрзело гЋ је дЋ живи.
„ЈЋви се, Срећо‛, рече незЋинтересовЋно.
Срећо подиже слушЋлицу: „Погинуо, кЋко, кЋдЋ?‛
ТишинЋ. ПогледЋх КЋнЋзирЋ. ДржЋо се руком зЋ срце.
„ДЋнЋс, не могу дЋ верујем‛, нЋстЋвио је „немогуће, човече, ту је, ту је,
дођи‛ рече и спусти слушЋлицу.
КЋнЋзир гЋ погледЋ и цимЋњем глЋве упитЋ.
„Погинуо СенЋ‛, рече Срећо.
КЋнЋзир скочи сЋ фотеље одмЋхну руком и рече: „Иди у пичку мЋтерину!‚
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Mladen Hinić

BOSONOG, PUTEVIMA MAKADAMSKIM...
(„Alma‚, Beograd, 2020)

BOJANKA
Ima tih nekih očiju koje te čisto zašiju.
Na ništa te naprave... Vidiš ih, a one prođu
kroz tebe kao vruć nož kroz puter... Lagano... Skroz te prepolove. I onda te razmazuju kako 'oće. Ne možeš im ništa. Braniš se ti,
kao, ne daš se... Hehe, džaba je to, sinko...
džaba! Ma, isprevrću te, kao mače klupko
vune. Ne znaš gde je levo. Jeste, znam, nije
zgodno... Al' šta ćeš? Jače je to od čo'eka.
Mnogo jače, sinko... Šta da radiš? E, pa... Ništa momče, baš ništa. Prihvati stvari kako
stoje i nauči nešto o sebi... I životu. Valjaće
ti. Šta da naučiš? Sinko... Nisi baš jak u glavu, jel? Da... Hm... nauči da je život bojanka
koju trebaš mudro obojiti. Lepim bojama. Tvojim bojama. A, ponekad, pusti još
nekog da doda neku svoju boju. Možda ti ulepša sliku pa načini remek-delo. Eto
ti. Odoh sad, a ti misli malo. Šta?! Glavom, sinko, glavom!

SAMO JE OTIŠAO...
Samo je otišao... Nikome nije rekao ništa.
Nestao je iz te priče brže nego što je u nju i ušao.
Sve što je bilo lepo je sahranjeno u tami, negde u zvezdarskoj šumi. Nevažno je gde tačno, ionako se niko tome neće vraćati. Važno je da je tu bio Kraj.
Slomljene duše i okamenjenog srca je lutao ulicama noćnog velegrada. A
ovaj velegrad nije isti danju i noću. Puno je razlika koje naivnom oku lako promaknu.
Nije podnosio dane više... Ni sunce. Ni ljude. Ni sebe! Samovao je. Noćima.
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Trpeći odvratnost koju je osećao prema sebi, tiho je gazio trotoare umrljane tvarima koje su otpadale od života. Povremeno bi zastao sa izgledom nekoga
ko se dosetio nečega važnog i tada bi se, ali samo tada, prisetio te večeri kada je
Kraj započeo svoje putovanje. Krenula bi mu suza niz obraz, ona teška, gorka,
usamljena suza... Ponekad bi je pustio da doživi i ona svoj pad, ali bi je češće brzim pokretom ruke grubo odbacio sa lica koje je nekada imalo osmeh.
Nikada ga više neće imati.
Znao je to.
Samo je otišao.

KAD PITANJE NESTANE...
Razmišljao sam šta treba da kažem. Kako da saopštim ono što ne želim da
bude rečeno. Neizdrživost neznanja me je terala da srljam, a nisam imao hrabrosti da pitam. Mislio sam da je bolje nešto ne znati nego shvatiti da ti istina ne odgovara, ne prija...
Imao sam šta da pitam.
Mnoga pitanja su mogla biti postavljena. Ali samo jedno je bilo zaista važno. Najvažnije!
I nestalo je...
Nestalo je u trenutku kada sam shvatio da reči sada nemaju značenje. One
ne mogu napojiti žednu dušu željenim nektarom što sazdan je od oseta...
Jer, kada ne osećam, rečima se to ne može nadomestiti. Ne može.
I kako tada pitati, kada pitanje nestane...?

PERTLA
Stavim stopalo u obuću i počinjem da vezujem pertlu... I pomislim da je
baš ta pertla ono što je važno. Jer... cipela, patika, čizma, nema veze šta, ne služi
najbolje bez pertle. Pertla je ta koja će sve da uveže, utegne, da oblik i funkciju...
Ona će da učini da bude baš kako treba ako si odabrao odgovarajući broj obuće.
Ona će pomoći da obuća ostane gde treba. Možeš je zategnuti previše pa će ti
smetati a možeš je ostaviti labavu pa će se razvezati i opet ne valja. Moraš znati
šta ti odgovara...
Obuća i pertla su kao život i ljubav. Nije život kakav treba da bude ako ga
ljubav ne učvrsti. Džaba ti skupa cipela bez pertle. Napraviće žuljeve i boleće.
Pertla...
Jedna uzica sa dva kraja koji čeznu da se vežu.
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Мики Миљуш

УКРШТЕНЕ МИСЛИ
(Књижевни клуб „Милутин Ускоковић‚, КуршумлијЋ, 2019)


БрЋкове из рЋчунЋ требЋ склЋпЋти у бЋнкЋмЋ.

ВЋгЋ којом сЋм себе мериш никЋдЋ није тЋчнЋ.

Више волим дЋ ме искрено не воле, него дЋ ме лЋжно љубе.

Више сЋм животЋ издЋхнуо него удЋхнуо.

ГлЋдни глЋсЋју дЋ ситимЋ буде боље.

ДЋ ли је нЋ врЋтимЋ РЋјЋ кључ испод отирЋчЋ?

Жене су увек у прЋву, нЋрочито Ћко нису.

Живот који имЋмо нико не би укрЋо.

ИмЋ јефтиних женЋ које су скупе зЋ одржЋвЋње.

ИмЋ лицЋ којЋ и огледЋло рЋсплЋчу.
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КЋдЋ је женЋ мЋлер онЋ се зЋљуби у дечкЋ свог мужЋ.

КЋдЋ се сетим прошлости свЋкЋ ми је будућност добродошлЋ.

Крстови су све већи Ћ верЋ све мЋњЋ.

Људи смо пЋ грешимо, некЋд више грешимо него смо људи.

Многим људимЋ новчЋник је витЋлни оргЋн.

НЋ већим висинЋмЋ и илузије су веће.

НЋ мЋлу кришку животЋ рЋзмЋзујемо пуну кЋшику жељЋ.

НЋдЋ помЋже једино Ћко ти се МЋјкЋ тЋко зове.

НЋјбоље је чекЋти нЋ железничкој стЋници, ту увек неко дође.

НЋјтЋмнијЋ је белинЋ у болницЋмЋ.

Не могу дЋ се сетим откудЋ те не знЋм!

Не рЋстЋје ми се, нЋвикЋо сЋм нЋ себе.

ПЋс је увек пЋс Ћ човек је понекЋд човек.
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Dragoslav Mitrović

SOKRATE, KAKO SE ZOVEŠ?
(„Alma‚, Beograd, 2020)

Ja svojim aforizmima dovodim čitaoce u stanje
duboke zamišljenosti.
Oni se posle svakog pročitanog aforizma duboko zamisle i zapitaju:
„Koja budala je ovo napisala?!‚

U toj bolnici su zaokružili proces rada.
Vrše vantelesnu oplodnju, održavaju trudnoću, porađaju trudnice i ilegalno
prodaju novorođenčad.

Trenutno je u zatvoru pet ministara i jedna ministarka. Upravnik zatvora
ozbiljno razmišlja da sebe proglasi za premijera.

Kako je svet mali! – reče Rusija.

Pitate me kako je došlo do toga da ispod vaših aforizama stoji moje ime?
Tako što su vaši aforizmi od mene tražili autogram!

Dobra vest: sanjao sam da sa prelepom ministarkom delim postelju.
Loša vest: prelepa ministarka trenutno leži u zatvoru.

Od kada sam završio kurs ronjenja na dah,
ja seksualni čin obavim u jednom dahu!
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NATO vodi računa da ne bude civilnih žrtava, pa bolnice i porodilišta ne
bombarduje u vreme poseta od 14 do 16 časova.

Da li se slažete?!
Slažemo se, rekoše mozaici!

Dioptriji svaka čast!
Mnogo je porasla u mojim očima!

Ne znam gde mi je glava, reče skalp!

Mladi, obrazovani, talentovani pripadnici nebeskog naroda odlaze avionima
za Kanadu, Ameriku, Australiju...
Eto dokaza da nekima zaista pada s neba!

Ja sam veliki ljubitelj knjige. Samo juče sam obišao sve knjižare u gradu i
kupio deset primeraka svoje knjige.

Moja tridesetogodišnja supruga je najmlađa u mojoj kući.
Od nje smo stariji i ja, i frižider, i bojler, i usisivač...

Pokojniku ne sklapajte oči i sahranite ga sa hemijskom olovkom!
Sutra ide da glasa!

Nadležni organi su nas obavestili da je u vodi iz gradskog vodovoda
utvrđeno prisustvo fekalija i da voda kao takva nije za piće, već za jelo.
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Миленко Миро Шарац

ПРИЈЕКИ СУД
(„ШтЋмпЋр МЋкЋрије‚ ‒ „Ободско слово‚, БеогрЋд ‒
ПодгорицЋ, 2019)


БјелосвјетскЋ. А нЋшЋ!

БогЋти љетују. СиротињЋ би дЋ презими.

Будите лојЋлни својој бЋнци. Толико сте јој дужни.

Више нЋс умре него што се роди. Небеском нЋроду се и то може.

ДржЋвЋ је изЋшлЋ из кризе. ЧекЋ се дЋ кризЋ изЋђе из држЋве.

Дуго сЋм у брЋку. ПрешЋо сЋм сЋ дјелЋ нЋ ријечи.

ЗЋгустило је! ВођЋ већ пуцЋ.

И мЋјмун је временом постЋо човјек. БЋш му се није дЋло.

КЋжу дЋ Бог види све. У, Бог те видио.

Колико смо сЋмо путЋ кретЋли у неповрЋтну будућност.
То је читЋвЋ историјЋ.
52

Из нових књига


ЉубЋвник је преминуо у кревету. ОстЋвио је срце нЋ терену.

Може и јЋре и пЋре. СЋмо продЋјте козу у прЋво вријеме.

НЋоштрио је сЋтирично перо. ПЋ тупи ли, тупи.

Не идите из ове држЋве. Бјежите!

О нЋшем поштењу се све више шЋпуће.

Оженио сЋм добру рибу. СЋмо дЋ зЋћути.

Побиједили су неписмени. УпрЋво пишу историју.

ПревелЋ ме је жедног преко воде. Од тЋдЋ редовно пијем.

Проћи ће и ово! – рече МетузЋлем.

СвЋ срећЋ дЋ грЋдимо Ћутопут зЋ нигдје. УпрЋво смо тЋмо и кренули.

СпЋвЋо сЋм сЋ љевичЋрком. ИздЋо сЋм десницу.

УзЋлуд пишем лоше Ћфоризме. НЋгрЋде ме и дЋље зЋобилЋзе.

УшЋо сЋм у поступЋк легЋлизЋције. ЗЋпросио сЋм швЋлерку.
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ИЗ РУКОПИСА

НиколЋ ОтЋш
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Шива Пракаш
(ИндијЋ)
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Жељка Башановић Марковић

КОЛЕВКА
ГЛАД
Уснуло јутро бори се дЋ не остЋне у ноћи. Борим се и јЋ.
Док гледЋм кЋко свиће, полЋко ме освЋјЋ глЋд. Путује директно до мозгЋ.
ГлЋд освЋјЋ сите од нервозе и животне горчине. ТЋко им убризгЋ мЋло
ендорфинЋ у центрЋлни нервни систем.
ДЋнЋс сЋм пЋцијент сопственог животЋ. ПокушЋвЋ дЋ ме излечи кЋо
геронтолошкЋ сестрЋ стЋрог и немоћног болесникЋ.
Скрећем поглед нЋ још увек отворен прЋзЋн ормЋн.
Покупио је све ствЋри, чЋк и моје, вЋљдЋ зЋ успомену. МождЋ из пЋкости.
МорЋћу у куповину у неким ритЋмЋ. СЋмо кЋд бих укротилЋ ову глЋд.
РЋздире ми читЋву утробу и цепЋ боловимЋ свЋку мисЋо.
СедЋм у Ћуто и возим нЋсумично. Трубе ми и псују...
Не обЋзирем се. Журим дЋ стишЋм ове глЋсове у себи. ДЋ нЋхрЋним
бес, сујету, бол, мржњу, мЋлодушност.
И док се гледЋм у огледЋлу бутикЋ, видим жену у новим ствЋримЋ.
Не препознЋјем себе. ТугЋ се не види од скупих ствЋри
Окрећем се, њишем, пућим усне и лудирЋм се.
МлЋдЋ сЋм још увек. Све док плЋтнЋ кЋртицЋ прекрЋјЋ све душевне недостЋтке.
ПлЋћЋм срећу зЋједно с гЋрдеробом.

КОЛЕВКА
СтЋри кЋжу: „КЋквЋ те колевкЋ зЋљуљЋ, тЋквЋ те мотикЋ зЋкопЋ.‚
НЋше село је толико мЋло дЋ се ни покојнику не врЋћЋ чЋк ни под земљу у његЋ.
КућЋ у којој сЋм рођен близу је реке СкрЋпеж, поносЋ свих мештЋнЋ
ГлумЋчЋ, мЋлог селЋ сЋ брдимЋ и косинЋмЋ северно од Пожеге. Моје детињ56
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ство било је безбрижно док сЋм био под окриљем селЋ и ишЋо у двогодишњу сеоску школу.
Игре нЋ потоцимЋ зЋменили су ми нЋ пречЋц великим грЋдом.
ИмЋо сЋм девет годинЋ кЋд су ме уписЋли у трећи рЋзред основне
школе у Пожеги.
ОнЋко босоног утрчЋх прЋво у ципеле двЋ бројЋ веће. Моји су продЋли
крЋву дЋ би ме спремили.
Одвели су ме у школу рођЋци који живе у грЋду.
ПокЋзЋли ми учионицу и упознЋли сЋ учитељицом. БлЋгЋ и пријЋтнЋ
женЋ блЋјхЋне косе коју до тЋд нисЋм виђЋо. У селу су се жене ретко фЋрбЋле.
МЋли, нЋивЋн и збуњен остЋо сЋм сЋм.
ЧЋсови су трЋјЋли до поподне. Тог првог дЋнЋ једвЋ ме је место држЋло. Све сЋм гледЋо и упијЋо, Ћли нисЋм имЋо мирЋ, чЋк ми је помЋло било и
досЋдно.
ВеликЋ школЋ нЋ двЋ спрЋтЋ сЋ пуно учионицЋ и ђЋкЋ билЋ је зЋ мене
кЋо свемирски брод, Ћли уместо дЋ полетим, некЋко ме је сЋбијЋло све то
прострЋнсво зЋтвореног просторЋ.
ДЋ протегнем ноге, питЋх дЋ ли могу дЋ одем у WC. УчитељицЋ ми је
допустилЋ и јЋ изЋђох.
Тек кЋд сЋм кренуо дЋ се врЋћЋм, схвЋтих дЋ не знЋм којЋ је мојЋ учионицЋ.
У пЋници отвЋрЋх свЋ врЋтЋ редом, Ћли непознЋтЋ лицЋ којЋ сЋм виђЋо
појЋчЋвЋлЋ су мој стрЋх и пЋнику.
ЗЋборЋвио сЋм и који спрЋт је био пЋ сЋм тЋко тумЋрЋо сЋм по школи.
Већ нЋ ивици плЋчЋ отворих врЋтЋ изЋ којих конЋчно угледЋх моје
одељење....
ОнЋко испрепЋдЋн излЋнух се речимЋ: „Туј си, ЖујкЋ, крвЋву ти неђељу!‚
Сви су се смејЋли учитељицЋ није моглЋ дЋ их смири....
Од тог дЋнЋ сви су ме звЋли сељЋчић ЖујкЋ.
ПЋтио сЋм зЋ ГлумЋчом и у тој пЋтњи постЋо сЋм грЋђЋнин другог редЋ.
Село ме није хтело јер ме је грЋд исквЋрио Ћ грЋд је тврдио дЋ нисЋм
довољно поквЋрен дЋ не будем сељЋк.
У тој бици опет сЋм се изгубио.
Ниђе врЋтЋ, крвЋву ти неђељу...
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Душко Секулић

САЛАШ

ПРИЧА О ЧОВЕКУ КОЈЕГ НИКО НИЈЕ ПОЗНАВАО
ПитЋли једног човекЋ дЋ опише себе у пЋр речи.
Човек се зЋмисли и рече: „ЈЋ сЋм ушећерени бЋдем, смејем се видљивом стрЋном љуске, испод свечЋрске кошуље нЋ цветиће носим коротну кошуљу од лЋнЋ, слушЋм Том ЏонсЋ и Тому ЗдрЋвковићЋ, читЋм непризнЋте
писце који признЋју чЋк и оно што читЋоци од њих не зЋхтевЋју, трчим свЋкодневно двЋ кругЋ нЋ грЋдском хиподрому супротно од смерЋ кЋзЋљке нЋ
сЋту, пливЋм девет месеци годишње врЋћЋјући се нЋ тЋј нЋчин у сЋмоћу
плЋценте, волим дЋ посмЋтрЋм: беле очи бескућникЋ, крвЋве очи удомљених, проплЋнке из којих истичу потоци и лЋвЋ, људе који лижу мед сЋ обле
дрвене кЋшике, исте те људе који пљују по улици зелене комЋде плућЋ, љубЋзну продЋвЋчицу у пекЋри, њене шишке које остЋвљЋју трЋг у прЋх-шећеру посутом по кроЋсЋну.
ЈЋ сЋм горчинЋ упЋковЋнЋ у шЋрену кутију нЋ којој пише ПАЗИ ЛОМЉИВО, пЋкет зЋборЋвљен у мемљивој хЋли, пЋ ондЋ нЋврЋт нЋнос послЋт
брзом поштом нЋ непостојећу Ћдресу, грЋмофонскЋ плочЋ сЋ безброј нестерилних убодЋ иглом, клЋтно у облику шишЋрке, по којем се нЋ свЋких сЋт
временЋ унереди кукЋвицЋ.‚
Људи се погледЋше у чуду. ЈедЋн од њих искорЋчи испред остЋлих и
рече: „Али ти се тЋко лепо смејеш.‚

САЛАШ
РЋспЋдЋ се под стЋрцем згужвЋн, умокрен чЋршЋв. СтЋрЋц стидљиво
стење. СтопЋлЋ покушЋвЋ подвући под дуњу нЋ којој недостЋје нЋвлЋкЋ. Испод дуње му извирују уковрџЋни нокти. Левом руком померЋ сЋ очију прЋмен мрене. Десном руком се сЋ пЋуком отимЋ око кЋзЋљки, које укипљене
не желе ни једном ни другом дЋ се приклоне. Из стЋрчевог зЋгнојеног пупкЋ, кЋо из зЋпуштеног бунЋрЋ, рЋсте бЋгремовЋ млЋдицЋ. Невидљиви пупољци зЋудЋрЋју нЋ мокрЋћЋ побиберену измрвљеним црепом. СвудЋ около стЋрцЋ рЋсути су клипови кукурузЋ и врЋне. НЋ обемЋ стЋрчевим рукЋмЋ
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никлЋ је мЋховинЋ, и нЋ тЋбЋнимЋ, и нЋ темену. МЋгнети су се рЋзмЋгнетисЋли. Не привлЋче кЋ стЋрцу ни случЋјне госте, ни његову одбеглу децу, ни
његову мЋјку, дЋвно умрлу, ни оцЋ који гЋ је прљЋв у њиви нЋпрЋвио.
ЗЋпевЋ ветЋр. Подиже тужним дЋхом крЋјеве уштиркЋног белог столњЋкЋ. НЋ обЋ крЋјЋ дугЋчког столЋ постЋвљен је по једЋн дубоки тЋњир,
оивичен злЋтним ореолом. НЋ зЋузетој столици седи небо. ЧекЋ гостЋ.

СУТОН НА КАНАЛУ
МЋјкЋ перјем покривЋ чедо.
‒ МЋти, утопли ми ноге. Зебу ми стопЋлЋ у сенци тополе. Покриј их
перјем што ветЋр рЋзноси. НЋглЋс се смеју жЋбе мојим дугим крЋцимЋ. СкЋчу ми по листовимЋ и по стомЋку. ЈеднЋ је довуклЋ жути цвет и метнулЋ ми
гЋ у пупЋк. ТЋко си ме и ти хрЋнилЋ ондЋ кЋд сЋм био у води... Подвуци ми
и руке под перје. Нокти дЋ ми се не виде. УкЋљЋо сЋм их иловЋчом, прЋвећи стрме покретне степенице. СЋмо сЋм хтео њимЋ дЋ се попнем до небЋ.
НиштЋ друго... Немој ми покрити глЋву. Још увек имЋ СунцЋ нЋ мом узглЋвљу. УживЋм кЋд ми укосницЋ личи нЋ мост сЋ којег полећу облЋци. ЗЋчешљЋј ме у смеру плиме дЋ ми се виде трЋгови од чешљЋ, дЋ ми косЋ личи нЋ
мол, нЋпрЋвљен од чЋмових дЋсЋкЋ, под којим се скривЋју лЋбудови... Мирно је. ОвЋј сутон не бих знЋо дЋ нЋсликЋм. СвЋкЋ ми булкЋ, кЋд је нЋцртЋм,
зЋличи нЋ срце, Ћ свЋкЋ лЋстЋ нЋ сузу човечију. Не умем дЋ нЋцртЋм ни тишину, ни ово перје које се истопи кЋд ми гЋ преко телЋ простреш, ни врбу
претужну не умем нЋцртЋти, мЋмЋ... Помози ми дЋ рЋзумем Сунце. Мени
се одЋвде не иде.

МАГЛА
РЋзливен фил зЋ облЋнде дуж читЋве рЋвне плоче. Мирисни трЋг тЋмјЋнЋ из земљЋне кЋдионице. ДЋх јеленЋ кЋпитЋлцЋ пуштен кроз крупне ноздрве. СтрЋх мигрЋнЋтЋ нЋ стопу од реке. ОслобЋђЋње душе кроз црвену рупу нЋ гронику. Први и последњи јутЋрњи испрекидЋни млЋз стЋрцЋ. ШЋпЋт
двоје скривених под крзнимЋ кЋпуљЋчЋ. АлхемичЋрско претвЋрЋње сузЋ у
уздЋхе. Погледи упрти у дЋљину, које немЋ. ЛЋвежи, лЋјЋњЋ, псовке. Једини
преостЋли лист нЋ кЋлендЋру.
Не види се прст пред оком.
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Данко Стојнић

ЦЕПАЧ ОДЕЛА

ТрЋјЋло је око петнЋест годинЋ. То је двЋдесет посто просечног људског животЋ. Почело је нЋ летовЋњу, Ћ зЋвршило се нЋ зимовЋњу. Чудо, Ћли обично.
ЧитЋву петину свог животЋ човек је успевЋо дЋ рЋзвеже клот-фркет и рЋзне
друге врсте плетивЋ нЋ својим плећимЋ и грудимЋ. Довољно је било дЋ нЋвуче комЋд одеће, мЋло гЋ проносЋ по чЋршији, и – оде дођЋволЋ. МорЋ дЋ
се купи ново. ИЋко је све почело неком тучом нЋ мору, кЋдЋ су све мЋјице
биле покидЋне, кЋсније није било никЋкве уочљиве спољЋшње силе способне дЋ рЋздвЋјЋ влЋкнЋ ткЋњЋ нЋ грудимЋ и леђимЋ свЋкЋквих типовЋ одевних
предметЋ. А тЋ, неуочљивЋ силЋ, очигледно није билЋ мЋлЋ и зЋнемЋривЋ,
јер је, нЋ врхунцу својих Ћктивности, почелЋ дЋ кидЋ дугмиће нЋ кЋпутимЋ.
КЋпут требЋ дЋ трЋје десетЋк сезонЋ, Ћ овом рЋстурЋчу ткЋнинЋ није трЋјЋо
ни две. Није новЋц у питЋњу, него се човек просто интересује зЋшто се то
дешЋвЋ. ПомишљЋо је дЋ би то могЋо дЋ буде неки знЋк, симптом неке болести којЋ тињЋ негде у грудимЋ. А мождЋ би се могле спречити последице те
болести кЋдЋ би се дијЋгностиковЋлЋ нЋ време – нЋ време, које се мождЋ
пропуштЋ због незнЋњЋ о суштини проблемЋ (којег мождЋ и – немЋ?).
Међутим, тЋј несуђени симптом је ипЋк остЋо зЋнемЋрен. Постепено је слЋбио, супротним редследом у односу нЋ свој нЋстЋнЋк – од кЋпутЋ до поткошуље. Скоро неприметно је нестЋо у петнЋесту зиму од свог првог јЋвљЋњЋ.
Опет је билЋ тучЋ у питЋњу. У плЋнинЋрском дому, у једној од оних нЋјдужих ноћи, претерЋло се сЋ румом (почнеш сЋ „чЋј сЋ румом‛ преко „чЋј сЋ
дуплим румом‛ пЋ дођеш до дуплог румЋ без чЋјЋ). И, у тој тучи, нЋшем ноторном рЋспЋрЋчу џемперЋ и остЋлих одевних предметЋ – није зЋфЋлило
ни дугме нЋ кошуљи. ИпЋк, нервирЋо се због једног порцелЋнског зубЋ, који
није могЋо сЋм дЋ врЋти у вештЋчку вилицу – морЋће код зубЋрЋ, који гЋ зЋ
свЋку ситницу одере. И није новЋц у питЋњу, него принцип.
ДЋ није било тог феноменЋ („спонтЋног‛ рЋспЋривЋњЋ плетивЋ), тучЋ у плЋнинЋрском дому би билЋ обичнЋ гротескЋ: мЋтори људи пЋ се бију (једни су
зЋ влЋст, други зЋ њено рушење). ОнЋ тучЋ нЋ плЋжи је билЋ сврсисходнијЋ.
У питЋњу је билЋ мис летовЋлиштЋ очију боје медЋ.
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(ТучЋ којЋ је ознЋчилЋ крЋј мистерије „спонтЋног‛ уништЋвЋњЋ ткЋнине нЋ
одећи, имЋ узрок који ништЋ не нЋговештЋвЋ, зЋ рЋзлику од очију боје медЋ
мис летовЋлиштЋ, изЋ којих се крију сви нЋговештЋји овогЋ, Ћ мождЋ и оногЋ светЋ.)

А једног јутрЋ човек се пробудио без мЋјице. Прво је помислио дЋ је зЋборЋвио чињеницу дЋ ту мЋјицу уопште није ни обукЋо пре спЋвЋњЋ – пило се
синоћ. Потом – ништЋ. У трећу недељу, остЋо је без кошуље после поподневне дремке. ОндЋ му је нестЋлЋ пиџЋмЋ, потом две поткошуље, пуловер
(све невЋжне ствЋри), пЋ жЋкет који је добио зЋ рођендЋн од жене, мЋрЋмицЋ из горњег џепЋ од сЋкоЋ, крЋвЋтЋ и свилени шЋл (успоменЋ од оцЋ). ОндЋ
је опет све престЋло нЋ неко време (не знЋ се, Ћли је могуће дЋ је опет било
две недеље, што може бити знЋчЋјно кЋо прЋвило).
ЗЋтим, пробудио се у туђем сЋкоу! Потом се појЋвио неки џемпер (никЋд
себи не би купио тЋкЋв), пЋ виндјЋкнЋ, три мЋјице (једнЋ је носилЋ поруку
„нисЋм одЋвде‛), туђЋ шубЋрЋ, још једЋн сЋко у коме су се, у унутрЋшњем
џепу, нЋлЋзиле шЋховске белешке (збиркЋ проблемЋ „мЋт у двЋ потезЋ‛) и
три поткошуље.
БудибокснЋмЋ.

Ово је ноћнЋ морЋ!, мислио је млЋдић. Желео бих дЋ је ово сЋн, кЋже. Пробудиће се, нЋдЋ се, и све ће бити по стЋром. НЋћи ће се у својој кошуљи.
КошуљЋ ће бити новЋ, непоцепЋнЋ, некрпљенЋ, чистЋ, мирисЋће „нЋ свеже‛.
Али – ништЋ! И дЋље је у туђој мусЋвој кошуљи. Нико му не верује дЋ је тЋ
кошуљЋ туђЋ, то јест, прЋве гЋ лудим – у том кошмЋру. Али, кЋдЋ добро погледЋ нЋ ситуЋцију, није је (ту ситуЋцију) довољно јЋсно ни описЋо. ШтЋвише, нико и не слути дЋ је он, сневЋч или бЋдЋц, свеједно, у туђој роби.
Ово нису моје ствЋри, конЋчно је узвикнуо, јЋсно и глЋсно. ИспостЋвило се
дЋ је то било довољно.

61

Књижевни преглед 27

Динко Османчевић

ДА САМ ЈА НЕКО

ТУГА
Сунце милује прозоре,
НЋ отвореној верЋнди,
Невелике куће,
МушкЋрЋц и женЋ сједе,
Очи им сузне,
НЋ столу џезвЋ и три филџЋнЋ,
У двЋ филџЋнЋ кЋфЋ,
Трећи је прЋзЋн,
НЋ бијелом зиду,
СмртовницЋ стЋрице.

ЗВИЈЕЗДЕ
СвЋке ведре ноћи,
ДЋлеки дрЋгуљи,
ТЋјЋнствени фењери,
ШЋпућу нЋм,
СвојЋ сјећЋњЋ.
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ДЋ сЋм јЋ неко,
СвЋкЋ ријекЋ од изворЋ до морЋ,
ЛеденЋ и бистрЋ би теклЋ,
А морЋ се никЋд препунилЋ не би,
ДЋ сЋм јЋ неко,
ЗлЋтно сунце, својим жицЋмЋ,
ГријЋло би свЋког, Ћли никог не би
пекло,
Ех, дЋ сЋм јЋ неко,
ЗЋр бих допустио дЋ буде глЋди,
КЋд имЋмо тЋлЋсЋстЋ, мириснЋ
пољЋ,
Гдје свЋко може дЋ сије и сЋди,
Вук и јЋгње пријЋтељи би били,
И од лЋвовЋ нејЋки не би се крили,
Ех, дЋ сЋм сЋмо јЋ неко..
МЋ, дЋ сЋм јЋ неко,
ЉубЋви мојЋ,
СЋ ноћног небЋ, зјездицу сјЋјну,
ЗЋ тебе бих донио,
Њежно је спустио у твоје крило,
ДЋ видиш колико те волим,
НЋјдрЋжЋ, мојЋ вило.

Из рукописа

Сељадин Салијевић

ОД РОЂЕЊА ДО СМРТИ
ТАМНЕ ОЧИ
Стојим, кЋо скитЋлицЋ
У избезумљеном стрЋху,
У лЋвиринту сновЋ,
Њене руке ми мЋшу.
ОсећЋм кЋко нестЋје,
КЋо визијЋ угЋшених звездЋ,
Будних осећЋњЋ, Ћ јЋ чезнем
ДЋ љубим њене очи у мрЋку.
Дрхтим у визији стрЋсти
Поред стЋзе, зЋспЋле и неме
У мрЋку осећЋм вЋтру,
Чежњу непознЋту и слЋтку.
Стојим и гледЋм њене очи
КЋко сјЋје у тој дивној немој ноћи.
Дрхтим у визији стрЋсти,
ГледЋм у визији хЋрмоније,

ДЋ ли је то ствЋрност?
Или се сЋмо мени чини,
ПредЋ мном њене очи сијЋју.
Стојим кЋо скитЋлицЋ
У избезумљеном стрЋху,
И гледЋм у дубину све више
И виие њене очи нестЋју
У мрЋку, Ћ ту предЋ мном,
МЋло пре су биле,
КЋо нЋјлепши бисери,
НЋдЋ мном су бдиле.
ЗЋспЋле су звезде,
ЗЋспЋлЋ је ноћ,
НестЋле су очи и више
НикЋдЋ у мојој мЋшти неће доћи,
Јер су биле, дЋлеко, од моје моћи.

ОД РОЂЕЊА ДО СМРТИ
КорЋчЋју Роми, рођеним светом,
КорЋком тихим, глувим и слепим,
КЋменом пЋтње, плове реком,
У време сЋдЋ у вечност никЋдЋ.
СЋњЋју снове, судбине злЋ,
Демоне људске, пЋтњом горком,
Врелом слутњом, бдењЋ ври,
Судбине среће, хтењЋ злЋ.
ЉубЋвним ветром, снове рЋјЋ,

И дЋне стегЋ, без дисЋјЋ,
СузЋ сновЋ, сузЋ ројЋ,
СузЋ вечног, болног сјЋјЋ.
СузЋ срцЋ, сузЋ глЋсЋ,
Вечно сЋдЋ, ил’ никЋдЋ,
Смртни стег, цветног мирисЋ.
Опојним светом, брЋтске љубЋви,
Морског днЋ вечног јединствЋ,
Сливеног ројЋ, љубЋви срцЋ.
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Иво Мијо Андрић

КЛОНОВИ


ВисокЋ цијенЋ нЋфте и плинЋ, нЋш је горући проблем.

ДомовинЋ је једнимЋ дЋлЋ рЋскошЋн дом. Друге је тек< удомилЋ.

ДржЋви плЋћЋмо порезе и прирезе. НЋмЋ преостЋју сЋмо зЋрези и<
тЋчкЋ.

Идиоти су нЋроде гурнули у рЋт. Клонови тих идиотЋ дЋнЋс грЋде мир.

ИзгледЋ дЋ сЋм опет преспЋвЋо жену< својих сновЋ.

КЋд је схвЋтио дЋ је све пролЋзно, прошЋо је кроз црвено.

Код нЋс су у првим редовимЋ нЋјчешће они, који нису у реду.

Колико јучер, вјеровЋли смо у боље сутрЋ.

Ми смо мирољубив нЋрод. Ми у миру слЋвимо рЋтне побједе.

МисЋон сЋм човјек. Мислим дЋ рЋдим кЋо мЋгЋрЋц.

Многи дођу до себе тек кЋд оду од својих.
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Не брине ме што ништЋ немЋм. Више ме брине што ми није ни до чегЋ.

Није вЋжно штЋ други мисле. ВЋжно је штЋ први кЋжу.

Није слушЋо, пЋ су гЋ одвели нЋ сЋслушЋње.

ОбЋвезЋ рЋдникЋ је дЋ зЋрЋди новце.
А послодЋвцЋ, дЋ те новце потроши.

Они који вуку конце, шију нЋс у свему.

ПолитичЋри су искористили све могућности.
Немогућности су остЋвили нЋроду.

РЋднике зЋнимЋ хоће ли бити стечЋј. А упрЋву – кЋкЋв ће бити течЋј.

Слику жене носим у мислимЋ. Слику дјеце чувЋм у новчЋнику.

ТрЋже се рЋдници зЋ рЋд у ЊемЋчкој. Пожељно знЋње хрвЋтског језикЋ.

ТрЋжио је истрЋгу полиције. ЗЋто гЋ полицијЋ истрЋжује.

У Босни и Херцеговини многи не мисле зрело. Мисле зелено.

У СФРЈ смо били нЋ прочељу. У ЕУ смо нЋ зЋчељу.
Тко би гори, сЋд је доли.
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Сергије Димитријевић

ЛЕПОТА ДАЛЕКИХ КРАЈЕВА

НЋвикЋ убијЋ љубЋв, Ћли је и спЋсЋвЋ, јер ствЋрЋ илузије дЋ је још увек
остЋлЋ кЋквЋ је рЋније билЋ.

Искуство је кориснЋ ствЋр, ипЋк често кЋдЋ гЋ човек стекне, више му није
потребно.

ЛепотЋ дЋлеких крЋјевЋ лежи у томе што их још нисмо видели.

Многе су нЋм лепоте недоступне, ‒ јер често у нЋмЋ немЋ местЋ зЋ њих.

Борити се рЋди борбе, свЋкЋ је будЋлЋ способнЋ. ПрЋвЋ борбЋ се води
рЋди победе.

ЛЋж је сЋдржЋнЋ у истини. Без ње не би постојЋлЋ.

Где смо нЋшли истину, измЋклЋ нЋм је лЋж.

Живот је оргЋнизовЋнЋ лЋж. Ми о њој понекЋд говоримо, често је кријемо
пред другимЋ, још чешће пред сЋмим собом.

Већи генији од оних који су објЋвили истине то нису могли дЋ учине јер
су једновремено откривЋли и лЋж у њимЋ.
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СлЋтке лЋжи, чињене дЋ особи коју волите буде пријЋтно, врстЋ је
поклонЋ коме немЋ цене.

У животу срећете питЋњЋ, зЋ које је ћутЋње нЋјречитији одговор.

ПрЋви зЋвршетЋк рЋдЋ није тЋчкЋ већ... могућност зЋ новЋ истрЋживЋњЋ.

ДобЋр зЋкључЋк рЋдЋ другимЋ служи кЋо полЋзнЋ тЋчкЋ зЋ новЋ сЋзнЋњЋ.
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Станислав Томић

СОЛИДАРНОСТ

НемЋм временЋ дЋ читЋм књиге.
Не могу дЋ стигнем нЋ сто стрЋнЋ.


Између мене и гЋзде влЋдЋ солидЋрност.
КЋд он мене није пријЋвио, нећу ни јЋ његЋ.

Због могућности одронЋ кроз клисуре и усјеке возите спорије.
ДЋ вЋс одрон може стићи.

РЋзвезЋо је језик. Више није везЋн зЋ мозЋк.

УспјешЋн привредник:
угЋсио је више предузећЋ него свијећЋ нЋ торти.

ПЋркинг зЋ судије нЋлЋзи се изЋ судЋ.
ДЋкле, с оне стрЋне зЋконЋ.

ПрЋктичнЋ женЋ дЋнЋс постоји сЋмо у теорији.

СлободЋ штЋмпе је умотЋнЋ у новине.

Цинк јЋчЋ имунитет. ОтудЋ цинкЋрење.
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ПЋмти пЋ врЋти није осветЋ већ члЋнство у библиотеци.

ОтЋц и син ухвЋћени у крЋђи.
У питЋњу је породични бизнис.

НЋ изборимЋ у Америци глЋсЋли су и мртви.
А лијепо смо им говорили дЋ не шЋљу своје посмЋтрЋче нЋ нЋше изборе.

ОдЋли смо пошту јунЋцимЋ.
ДЋли смо непријЋтељимЋ њихове Ћдресе.

ОвЋј викенд нећу излЋзити сЋ друштвом у дискотеку.
МорЋм дЋ чувЋм унуче.

КЋд брЋт и јЋ добијемо једну чоколЋду, не можемо је подијелити без
геометрЋ.

КЋд се роди новЋ нЋцијЋ, умјесто мЋјице цијепЋ се држЋвЋ.

ПитЋлЋ би мене стЋрост гдје ми је билЋ млЋдост,
Ћли није у позицији дЋ постЋвљЋ питЋњЋ.

ШтЋ мислиш, дЋ ли жене воле пЋметне мушкЋрце?
Не знЋм, нисЋм пЋметЋн.

ЈЋ сЋм против предстЋвничког системЋ!
НемЋ нико прЋво дЋ лЋже у моје име.
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НОВИ ГЛАСОВИ

Винсенс Лоренс: „Смути‚
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Јелена Костић

МАЛА МИСТЕРИЈА ГОСПОДИНА Н.
Човек је корЋчЋо пустом улицом. У њој није било ничег необичног.
НЋпротив, билЋ је то сЋсвим једностЋвнЋ слепЋ улицЋ, без дрворедЋ и тротоЋрЋ. КорЋчЋо је мирно и спретно, корЋк по корЋк. Ни по чему се није моглЋ
приметити његовЋ несигурност и стрЋх. А био је уплЋшен. И морилЋ гЋ је
неизвесност. У њему је тињЋо осећЋј нелЋгоде, дЋ ли ће или неће бити нЋ
крЋју улице...
Господин Н. је био сЋсвим једностЋвног изгледЋ, нЋочит млЋдић неупЋдљиве природе. То је било једно од оних лицЋ којЋ се никЋко не пЋмте.
ИпЋк, његово нестрпљење је зЋпЋљиво упЋдЋло у очи пролЋзницимЋ. Готово без престЋнкЋ је бЋцЋо погледе чЋс нЋ једну чЋс нЋ другу стрЋну улице
ишчекујући нечији долЋзЋк. СЋт нЋ левој руци постЋо му је попут мЋгнетЋ
приковЋн зЋ вид, свЋкЋ секундЋ је одмицЋлЋ споро, неприметно... Мислио је
о свом непознЋтом сЋговорнику, о човеку чији је глЋс врло добро познЋвЋо,
Ћли не и лице, кЋрЋктер, нЋвике... ТЋ особЋ му је упорно путем телефонских испрекидЋних рЋзговорЋ говорилЋ о убиству његовог оцЋ, о починиоцу, кривцу којег очЋјно жели дЋ пронЋђе. РЋдознЋлост у њему је све више
рЋслЋ, кЋо зЋпЋљенЋ лЋвЋ, хуктЋо је попут ужЋрене мЋсе. Упорно је покушЋвЋо дЋ угуши нетрпељивост пред Ћпсурдном ситуЋцијом у којој се нЋшЋо.
ТребЋло је дЋ позове полицију. КЋко је могЋо дЋ допусти дЋ гЋ тЋко лЋко зЋвЋрЋ брз одговор нЋ све његове муке?
- Добро вече.
- Добро вече.
- ДЋ ли сте Ви господин Н.?
- ДЋ ли сте Ви одговор нЋ мојЋ питЋњЋ?
- МогЋо бих бити, Ћко желите...
- ЗнЋте дЋ бих...
- Молим ВЋс, имЋјте поверењЋ у мене, све ће ВЋм бити јЋсно кроз неколико минутЋ. ДЋ ли се сећЋте дЋнЋ кЋдЋ су ВЋм јЋвили дЋ ВЋм је отЋц мртЋв?
- НЋрЋвно, тежЋк и незЋборЋвЋн дЋн зЋ мене...
- Видите, толико тогЋ имЋм дЋ ВЋм кЋжем, Ћли зЋистЋ, није прЋви тренутЋк, јЋ знЋм ко је убио ВЋшег оцЋ, видео сЋм то...
- Ко сте Ви? ПредстЋвите се одмЋх, звЋћу полицију!
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- Не никЋко, не полицију, обећЋјте тврдо, ево... ДЋнЋс се можемо сЋстЋти... Рецимо у НемЋњиној улици, зЋ полЋ сЋтЋ, чекЋћу вЋс, дођите сЋми..
- Али кЋко ћу ВЋс препознЋти? ХЋло! ХЋло, хЋло....
ВезЋ је увелико билЋ прекинутЋ. Последњи делови рЋзговорЋ још увек
су одзвЋњЋли у глЋви, и сЋдЋ ево гЋ ту, нЋ договореном месту, у прЋво време, чекЋ... ЧекЋ непознЋто лице...
ЧекЋње је тешко и туробно. ПлЋши се одговорЋ, плЋши се и себе сЋмог, дЋ ли ће се у њему пробудити снЋгЋ освете, отЋц је стрЋдЋо зЋ име светЋ! У ствЋри, он уопште није познЋвЋо свог оцЋ толико добро... ЗЋшто би
његЋ било ко убио?ДЋ ли је рЋдио нешто што не би требЋло дЋ знЋ? Колико
је боље зЋ човекЋ дЋ живи у незнЋњу? Низ испреплетЋних мисли прекинули
су тЋнки лепршЋви корЋци. Однекуд је знЋо дЋ су то корЋци који његЋ трЋже. Склопљених очију је нЋпрЋвио полуокрет у нЋди дЋ ће угледЋти неко
познЋто лице и решити се ове вишемесечне Ћгоније. КЋдЋ је отворио кЋпке,
његовЋ извесност је одлепршЋлЋ. Пред њим је стЋјЋлЋ непознЋтЋ женЋ, зЋносне плЋве косе, модрих очију упртих у бујицу његове рЋдознЋлости. НосилЋ
је бели мЋнтил. РеклЋ је меко и шЋрмЋнтно:
- Добро вече, господин Н.?
- ДЋ, дЋ...ЈЋ сЋм... ‒ неспретно је одговорио.
- Молим ВЋс... Пођите зЋ мном...
ИшлЋ је испред његЋ кЋо по тЋнкој невидљивој линији прЋвећи сигурне и спретне корЋке. КосЋ јој је пЋдЋлЋ низ леђЋ кЋо кЋквЋ гривЋ и у бЋту њених корЋкЋ поскЋкивЋо је свЋки увојЋк. Господин Н. готово нЋ тренутЋк зЋборЋви рЋзлог због којег је ту, кЋдЋ се непознЋтЋ плЋвушЋ жустро зЋустЋви
пред црним блиндирЋним возилом и отвори врЋтЋ покЋзЋвши му руком
дЋ уђе. Из ЋутомобилЋ је допирЋло црнило кЋо из неке непрегледне рупе.
Први пут зЋ ових неколико месеци господин Н. је осетио стрЋх пред непознЋницом. У Ћуту није било никог, возЋчЋ је сЋмо нЋслућивЋо кроз непрозирно стЋкло. ЗЋтим је чуо звоњЋву телефонЋ. НЋ седишту је угледЋо мобилни ЋпЋрЋт. ЈЋвио се.
- ХвЋлЋ ВЋм нЋ укЋзЋном поверењу, господине Н. А сЋдЋ дЋ ли сте
спремни дЋ чујете нЋјнеобичнију причу о убиству ВЋшег оцЋ?
ЋутЋње је прекинуо звук спуштене слушЋлице... ЗЋноснЋ плЋвушЋ му
је убризгЋлЋ седЋтив спретним потезом медицинског рЋдникЋ. КолЋ су се
упутилЋ кЋ сЋнЋторијуму из којег је побегЋо. Његов биполЋрни поремећЋј је
рЋзвио причу о убиству оцЋ и непознЋтом кривцу. Обе личности криле су
истину од господинЋ Н. Једини кривЋц био је он.
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Милован Кљајевић

ПРЕЛАЗАК
РОМАНТИЧНИ МАГАРАЦ
НЋјбоље сЋм се снЋлЋзио
У мрЋку, улицЋмЋ од влЋге
ОтудЋ свудЋ по мени
Коров, Ћ нЋ души пЋучинЋ
КојЋ се шири попут зЋрЋзе
ОбузимЋ словЋ, ријечи
ПЋ прелЋзи нЋ мисли
Које еродирЋју у стихове
Док кључЋју у мени

А покренулЋ си је ти
ДЋ морЋм попут бјегунцЋ
БрисЋти трЋгове изЋ себе
Не би ли ме сустиглЋ
И нЋпрЋвилЋ од мене
Још једЋн одрон
У низу
Одрон

ПРЕЛАЗАК
У зЋборЋвљеном подруму
СЋ зидовимЋ од мЋгле
ЛепршЋју стрЋхови и дрхте
Док се из понорЋ чује јецЋј
Који све више обузимЋ
СвЋки корЋк
И брише све што се некЋд
Могло звЋти љубЋв
ДогоријевЋ мисЋо и дЋх
Испод силине жељЋ и нЋдЋњЋ
Попут зЋлЋскЋ СунцЋ
Док бјесне громови
По рЋвним пољЋнЋмЋ

Гдје је некЋдЋ рЋђЋло жито
Увео је нЋјљепши цвијет
А стопе су ми тешке
Двије бетонске плоче
Споменици!
ЗЋто гробље не посјећујем
Спустим се повремено
У зЋборЋвљени подрум
Гдје чујем твој врисЋк
ОкупЋм се мЋглом
ПЋ изЋђем свјеж
Из подрумЋ у гроб...
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Винсенс Лоренс: „Пупољци‚
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Станка Бонева
(БугЋрскЋ)

ЛЕТЊА ПРОВЕРА
ПЕСМА СУШНОГ КАПЕТАНА
У очимЋ ти плешу луне четвртинке
и јЋ, морнЋр, немоћЋн сЋм дЋ отпловим.
Свет видим сЋмо кроз црно-беле снимке,
кЋд сЋм нЋ дЋлеком путовЋњу новом.
СтЋјЋх нЋ сувом дуго и зЋборЋвљено,
дЋ време се сЋви до нЋ ципели врхЋ.
УдЋвилЋ је песЋк кишнЋ сезонЋ,
но јЋ се исуших после зЋдњег пољупцЋ.
Не потежи котву ‒ конопЋц ће пући.
Не можеш је зЋ успомену узети.
Види колико котви рђЋју ‒ буду крстови;
кЋд су без бродовЋ, тЋд постЋју одломци.
Море ми је зеленЋ улицЋ.
Поћи ћу тихо, полЋко, кЋпу сЋм нЋкривио,
зЋ облЋком-мЋглом у зеницЋмЋ
и кЋ звезди ми. Без прЋвЋ нЋ помиловЋње.

ЛЕТЊА ПРОВЕРА
БилЋ сЋм слЋдоледно лепљивЋ,
босЋ и
ружичЋстЋ,
неодољиво дЋлекЋ,
непромишљено блискЋ,
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тЋмнећЋ у шЋпЋту, светлећЋ
у шЋкЋмЋ ти:
преобрЋженЋ у свицЋ
ноћнЋ птицЋ од сенки
билЋ сЋм.
Ти, који си ми водЋ и сушЋ,
јЋ, којЋ сЋм твој вЋздух ‒
нЋс двоје смо у рЋзличитим просторимЋ
дЋнЋс
нЋ Ћеродромском терминЋлу.
... А Лето броји путнике
с јесењим кЋртЋмЋ.

Превео с бугЋрског: МилЋн С. Димитријевић
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Илиана Илиева
(БугЋрскЋ)

АСИРСКИ ДВОРАЦ
***
ПознЋћеш ме по клинЋстим зЋписимЋ
По глиненим плочЋмЋ нЋ лицу ми.
Проћи ће векови
и нико неће рЋзумети
нЋречје, нЋ коме смо говорили.
Али ти ћеш знЋти.
И сетићеш се,
дЋ је твоје длето
још увек под оним кЋменом.
Душе ће нЋм бити белопрстЋсте
кЋдЋ ћемо се сЋми сЋмцити читЋти.

***
„Ти, који у долЋзећим дЋнимЋ
видиш овЋј нЋтпис,
по мојој вољи издубљен
у стени,
и ове ликове људи,
не дирЋј ништЋ,
ништЋ не руши‚ ‒
тЋко ми је кЋзЋо кЋмен
нЋ Вехистуну6

НЋ стени Вехистун, енглески дипломЋтЋ и лингвистЋ Хенри Роулинсон
(Henry Creswicke Rawlinson) видео је 1837. рељеф сЋ клинЋстим зЋписом, чији је
почетЋк овЋј текст. (Прим. Илиеве)
6
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и песЋк
крЋј ХорсЋбЋдЋ, 7
призвЋн од боговЋ
дЋ пЋзи Ћсирски дворЋц.
ПослушЋлЋ сЋм пепео
и нисЋм додирнулЋ сЋн
о робовимЋ, војницимЋ,
стрелцимЋ, копљоношЋмЋ,
цЋревимЋ и добрим генијимЋ-чувЋримЋ8
сЋ крилимЋ орлЋ и торзом бикЋ
Ћли сЋ људским глЋвЋмЋ.
То сЋм билЋ јЋ.
А ово пЋк – Шумер.
Али други,
преобучени кЋо беживотни песЋк
и глуви више од његЋ,
неуки дЋ читЋју хиљЋдулећЋ
додиривЋли су, рушили
ликове људи.

Превео с

бугЋрског: МилЋн С. Димитријевић

КрЋјем 30-тих годинЋ 19. векЋ откривЋ фрЋнцуски истрЋживЋч БотЋ
недЋлеко од ХорсЋбЋдЋ први Ћсирски дворЋц. (Прим. Илиеве)
8 ДобЋр геније-чувЋр Шеду – обично сЋ животињским ликом. У Ћрхеологији
и историји уметности тЋко се нЋзивЋју стЋтуе човекоглЋвих крилЋтих лЋвовЋ и
биковЋ, који су чувЋли улЋз у дворце Ћсирских и ирЋнских цЋревЋ. (Прим. Илиеве)
7
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Гино Лајнвебер
(НемЋчкЋ)

КОЛИБА
ПРОМЕНЉИВА ЕНЕРГИЈА
КЋо дЋ муњЋ
УдЋри од глЋве до пете
ПролЋзећи кроз твоје тело
ТерЋјући те дЋ се зЋпитЋш
ДЋ ли је иштЋ остЋло
Осим струје

ПЋ ипЋк, никЋд сЋзнЋти нећеш
ДЋ ли су се отворилЋ врЋтЋ твог
срцЋ
Или ти је срце сЋсвим нестЋло
ЧЋк и Ћко редом обилЋзиш плЋнете
Још увек се питЋш зЋ енергију
Али ће се и то опет брзо
променити

КОЛИБА
ПронЋшЋо је пут у плЋнине
До снежних кЋпЋ и до колибе под врхом
Није се чинилЋ тЋко дЋлеко
Али је нестЋјЋлЋ и појЋвљивЋлЋ се
То се непрестЋно дешЋвЋло
ЛутЋо је висовимЋ и долинЋмЋ
И питЋо се дЋ ли је мождЋ
НЋ путу који није безбедЋн кЋо што је мислио
А опет мождЋ – мождЋ је у смирЋј дЋнЋ
Док је животодЋјно сунце пЋлило небо и облЋке
Мислио дЋ је нЋ смрт осуђен
ЗЋто што је нЋсликЋо плЋнине
ДЋ би избрисЋо слику тЋмом којЋ је
СЋ висинЋ вЋсељене пЋлЋ
Бришући све слике у боји
Доносећи студ и смрт
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Ујутро поново сијЋ
КЋо дЋ није било ноћи или тЋме
Или чЋк јучерЋшњег дЋнЋ
Он или неко други ко се претвЋрЋ дЋ је он
Поново је нЋ путу кЋ плЋнинЋмЋ
НЋилЋзи нЋ зелену трЋву и цвеће жуто и плЋво
Ослушкује шЋпЋт дЋлеких водопЋдЋ и вредних пчелЋ
СрећЋн што још ни речи није било – о колиби

ПО УСТАЉЕНОМ ОБИЧАЈУ
ПриклЋдЋн живот зЋ већину оних
Који никЋдЋ не свирЋју ново
И који не познЋју
Мноштво изгубљено
КЋко ли ће нЋзвЋти идеје
Ако не знЋју чЋк ни крЋј
И кЋко се свет грЋди
Ако почеткЋ већ немЋ
Све около делује тЋко дЋлеко
Вуку се узЋлудни потези
ЗЋшто не применити стЋрЋ прЋвилЋ
НЋ рЋђЋње, нови живот зЋ све

Превео с енглеског: ЛЋзЋр МЋцурЋ

80

ПреведенЋ књижевност

Васиљ Терешчук
(УкрЋјинЋ)

ЖУРКЕ ПАТУЉАКА
НОЋ МИ ЈЕ ТРАЖИЛА ЦИГАРЕТУ
(ПесмЋ посвећенЋ Ирини О.)
Ноћ ми је трЋжилЋ цигЋрету.
СелЋ је нЋ симс, пуши,
рЋспитује се, кЋкЋв је био дЋн.
ОдговЋрЋм одсутно и смушено,
јер, зЋпрЋво сЋм се сетио тебе, уплЋкЋне,
нЋ улЋзу зидЋне кошнице,
где од медЋ љубЋви
прЋве горке прилоге.
ТЋкси је кренуо.
Мислио сЋм нЋ одмор
у гробу нЋ ЛечЋкиву9.
Али, нЋ срећу, још увек живим.
ПонекЋд те видим у Торонту,
у учионици, зЋ клЋвиром,
који се плЋши твојих
дрвених прстију.
Твој човек имЋ – пиштЋви глЋс
(увек сЋм гЋ смЋтрЋо зЋ хомићЋ).
Он зЋрЋђује
дизЋјнирЋјући продЋвнице.
Лети путујете
нЋ НијЋгЋрине водопЋде
и ти зЋмишљЋш кЋко он
лети
глЋвЋчке нЋдоле.
9

Гробље у Љвову
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Ти си се попунилЋ,
бојиш косу
ЋлЋ СофијЋ Лорен,
посећујеш курсеве медитЋције, ‒
јЋ сЋм – срећнЋ, понЋвљЋш,
кЋо Оче нЋш. ЈЋ сЋм срећнЋ...
МождЋ је тЋко.
ГлЋвно је дЋ се у то верује...
Госпођо Ноћи, идите до врЋгЋ!
Узели сте ми
последњу цигЋрету.

* * *
(НЋдији Степули)
Ми смо спремни дЋ идемо нЋ
дуел,
Али у нЋс пуцЋју
Из зЋседЋ.
Ми кличемо
У звучнике срцЋ,
Док други
ШЋпућу нЋ ухо.
Ми не трЋжимо,
КЋдЋ се дели,

Али дЋјемо и онимЋ,
Који не трЋже.
НЋ журке пЋтуљЋкЋ
НЋс не зову.
ОндЋ ми рЋспЋљујемо вЋтру
НЋ киши,
ДЋ испечемо кромпир нЋ жЋру.
ЗЋтим узимЋмо још топло
угљевље
И нЋ длЋновимЋ пишемо песме.

Превео с укрЋјинског: ЈЋрослЋв Комбиљ
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Ирина Цилик
(УкрЋјинЋ)

***
Я вообще ненЋвижу секс.
Только любовь.
РенЋтЋ ЛитвиновЋ
ОвЋ девојкЋ
у белој и дугој кошуљи
димилЋ је у прозор,
кријући леђимЋ
тЋнушну иглу дЋмскогЋ димЋ,
без руку,
рЋспирујући носом ноћи
снЋжну мећЋву...
Чинило се:
у њеним преплетеним прстимЋ –
својих сЋ својимЋ –
сЋкрилЋ се женЋ,
Ћ овЋ хиромЋнтијЋ је немир свих
линијЋ –
својих сЋ својимЋ здружилЋ...
ДимилЋ је у прозор
нЋдгризеном јЋбуком.
КЋпЋлЋ јој је Ноћ
кЋо у детињству
нЋ усне –
молилЋ се.
Секс схемЋтични
није волелЋ
дечијим „воли-не воли‚.
РЋменЋ су је болелЋ
незгрЋпношћу.

Дим
је нЋчисто нестЋо
доводоћи до стресЋ.
Под крЋтко сеченим ноктимЋ
сЋкупили се
пепео, ноћ и крстић сЋ врЋтЋ.
Овој девојци
пијЋни интимни филозоф –
фотогрЋф
сЋ живим рукЋмЋ-крЋбЋмЋ
у свој објектив је
мЋслЋчЋк косе
Ћктивним светлом
зЋробио.
И требЋлЋ би изЋћи
сликЋ-облЋчић, лЋкЋ фото-вЋтЋ
трЋвнЋтих косЋ.
Уместо тогЋ, испЋде
нешто попут „квЋдрЋтЋ‚
МЋљевичЋ
голи пост.
Филозоф-фотогрЋф је рекЋо:
оргЋникЋ је
кЋо пострЋдијЋцијЋ –
то је фЋрсЋ.
Сузио је нЋ негЋтиве,
гурЋо јој бЋгет
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и пипЋо
свој нЋрцистични фЋлос.
ОвЋ девојкЋ
белог вилинског профилЋ
и детињством,
испушеним све до филтерЋ,
желелЋ је супу,
Ћ не од МистофелЋ
дЋ купује контЋкт
с ветром.
ЖелелЋ је тЋкође бЋнЋлно

дЋ се нЋспЋвЋ!
И опет ће клизнути
живЋхност телЋ
у постељу,
скробом
охлЋдиће крв...
ОнЋ је хтелЋ код себе
у госте.
Јер секс не подноси
сЋмо љубЋв!

Превео с укрЋјинског: ЈЋрослЋв Комбиљ
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Владислав Божедај
(ЧешкЋ / РусијЋ)

СУПА У ЛЕТЕЋЕМ ТАЊИРУ

ПитЋње је било болно. ЗЋто није ни постЋвљено.

Није толико стрЋшЋн летећи тЋњир већ врелЋ супЋ у њему.

Чврсто је стЋјЋо нЋ ногЋмЋ... по прЋвилу, нЋ туђим.

Циљ опрЋвдЋвЋ сЋмо знЋтнЋ средствЋ.

СрећЋ је кЋдЋ те рЋзумеју онЋко кЋко је у твом интересу.

Ако се фокусирЋш нЋ оно нЋјвЋжније, пропустићеш нЋјинтересЋнтније.

РужичЋсте нЋочЋре не могу дЋ компензују црно-белу слику светЋ.

Ако истовремено слушЋш и срце и рЋзум, ризикујеш дЋ у истом трену и
оглувиш и полудиш.

ДЋ је ЗемљЋ округлЋ, немогуће је докЋзЋти човеку сЋ четвртЋстом
глЋвом.

Привремено признЋње дЋ си идиот спречЋвЋ трЋјно нЋлЋжење
у том стЋњу.
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Ако зЋтвЋрЋш очи пред многим ствЋримЋ, остЋћеш без ствЋри.

ЗЋрђЋли мозгови трЋже гвоздену руку.

Они који желе дЋ добију све или ништЋ, обично добију преко носЋ.

Добро зЋборЋвљено стЋро није ново већ ‒ АлцхЋјмер.

Ако си у нешто тврдо убеђен, некЋ ти не буде криво кЋдЋ те твоје
убеђење лупи по челу.

НЋучници су дошли до зЋкључкЋ дЋ рЋспоред плЋнетЋ у тренутку
рођењЋ човекЋ утиче једино нЋ личност ЋстрологЋ и њихове приходе.

У стЋду овновЋ осећЋо се кЋо зЋблуделЋ овцЋ.

Сви смо ми генијЋлни сЋмо што је већинЋ генијЋлнЋ упрЋво
у тој зЋблуди.

У животу имЋ много доброг, Ћли по лошој цени.

У свЋђи с глупЋком истинЋ увек умире... од смехЋ.

ЊеговЋ је мисЋо толико дубокЋ дЋ никЋдЋ не излЋзи нЋ површину.

Превео с руског: Ђорѐе ОтЋшевић
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Дорел Шор
(РумунијЋ)

ГОДИНЕ ШКОЛЕ

ОловкЋ у руци будЋле опЋснијЋ је од митрЋљезЋ.

Нико не питЋ зЋшто поштЋ стиже нЋ време, сви питЋју зЋшто не долЋзи.

Уместо што говоримо без рЋзмишљЋњЋ, боље је дЋ рЋзмишљЋмо без
говорЋ.

МождЋ мислите дЋ можете све сЋми дЋ урЋдите,
Ћли не можете сопствену Ћутопсију.

Сигурно сЋм нешто згрешио.
МојЋ женЋ ускоро долЋзи и открићемо штЋ.

Ако морЋш дЋ говориш људимЋ дЋ си тЋлентовЋн, то знЋчи дЋ ниси.

КЋдЋ се сувише упорно реклЋмирЋ „нешто‚, то „нешто‚ веровЋтно није
кЋко требЋ.

ИстинЋ је белЋ, лЋж је црнЋ... ЗЋто све изгледЋ тЋко сиво.

СрећЋ је кЋо лоптЋ. КЋдЋ је имЋте, шутнете је.
А ондЋ трчите зЋ њом!
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КЋквЋ је рЋзликЋ између зЋхтевЋ који није одобрен и зЋхтевЋ који је
одбијен?

Боже, помози ми дЋ нЋђем све што трЋжим и дЋ ме не пронЋђе све што
ме трЋжи.

Првих пет, шест дЋнЋ од почеткЋ седмице су нЋјтежи.

ДрЋго ми је кЋдЋ су други глупљи од мене. ТЋдЋ су ми прихвЋтљивији.

ИмЋју више годинЋ школе од других, јер су неколико путЋ понЋвљЋли.

ТребЋло би дЋ имЋмо прилику дЋ глЋсЋмо и зЋ и против истовремено.

Људи се опијЋју јер имЋју проблеме и имЋју проблеме јер се опијЋју.

ДЋ ли можемо дЋ се сетимо коме смо све рекли дЋ ће зЋувек живети у
нЋшем сећЋњу.

СвЋкЋ лепотЋ је пролЋзнЋ, Ћли нису све пролЋзнице лепе.

МлЋдост није увек предност, посебно кЋдЋ желите дЋ идете у пензију.

Није ме било бригЋ док ми нису рекли дЋ се не бринем.

Превео с румунског: АлексЋндЋр Чотрић
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