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Микита В. Супрунчук 

(Лингвистички‖држЋвни‖универзитет, 

Минск,‖БелорусијЋ) 

 

ФОРМЕ ВОКАТИВА У СРПСКИМ ВИЦЕВИМА 

 

 
НЋ‖мЋтеријЋлу‖српских‖вицевЋ‖(13.000‖употребљених‖речи,‖580‖вокЋти-

вЋ)‖ устЋновљено‖ је‖ дЋ‖ се‖ зЋвршеци‖ именицЋ‖ у‖ вокЋтиву‖ женског‖ родЋ‖ исте‖

промене‖ унифицирЋју,‖ Ћ‖ тЋкоѐе‖ се‖ унифицирЋју‖ зЋвршеци‖мушког‖ и‖жен-

ског‖родЋ‖исте‖промене.‖Форме‖номинЋтивЋ‖се‖често‖употребљЋвЋју‖сЋ‖функ-

цијом вокЋтивЋ.‖ГрЋмЋтичко‖знЋчење‖вокЋтивЋ‖постЋвљЋ‖одреѐене‖зЋхтеве‖зЋ‖

лексично‖знЋчење‖речи‖у‖овој‖форми,‖Ћли‖у‖вицевимЋ‖оне‖нису‖строге. 

 

 

ФОРМЕ‖ВОКАТИВА‖У‖СРПСКИМ‖ВИЦЕВИМА 

 

ЈедЋн‖ од‖ нЋјчешћих‖жЋнровЋ‖ сЋвременог‖ нЋродног‖ ствЋрЋлЋштвЋ‖ су‖

вицеви.‖У‖њимЋ‖су‖необично‖и‖јЋсно‖видљиве‖способности‖човекЋ‖у‖језичкој‖

игри,‖умеће‖дЋ‖мЋнипулише‖ЋсоцијЋцијЋмЋ,‖дЋ‖пронЋлЋзи‖ЋнЋлогије,‖кроз‖

које‖се‖реЋлизују‖дубоке‖језичке‖зЋкономерности. 

У‖овом‖рЋду‖се‖ЋнЋлизирЋју‖форме‖вокЋтивЋ,‖пронЋѐене‖у‖сЋвременим‖

српским‖вицевимЋ.‖ПрегледЋно‖је‖укупно‖око‖250‖вицевЋ,‖који су‖објЋвљени 

нЋ‖Интернету,‖опште‖дужине‖око‖13.000‖употребљених‖речи.‖ПронЋѐено‖је‖

580‖форми‖вокЋтивЋ.‖БЋзирЋћемо‖се,‖кЋо‖прво,‖нЋ‖формЋлној‖стрЋни‖именЋ‖

у‖форми‖вокЋтивЋ‖(зЋвршеци‖и‖морфолошке‖ЋлтернЋције,‖Ћли‖не‖ЋкцентуЋ-

цијЋ).‖И,‖кЋо‖друго,‖обрЋтићемо‖пЋжњу‖нЋ‖смисЋону‖(семЋнтичку)‖клЋсифи-

кЋцију. 

НЋрочити‖допринос‖у‖истрЋживЋњу‖проблемЋ‖пЋдежЋ‖нЋпрЋвили‖су‖

Е.‖Курилович,‖Р.О.‖ЈЋкобсон,‖А.‖де‖Грот,‖Ч.‖Филмор,‖С.Д.‖КЋцнелсон,‖А.А.‖

ЗЋлизњЋк,‖А.Е.‖Кибрик,‖А.В.‖ГлЋдки,‖В.А.‖Успенски‖и‖многи‖други‖нЋучни-

ци.‖У‖српској‖лингвистици‖нЋвешћемо‖пре‖свегЋ‖М.‖Ивић и‖П.‖ИвићЋ. 

ПЋдеж‖је‖центрЋлнЋ‖грЋмЋтичкЋ‖кЋтегоријЋ‖словенских‖језикЋ.‖„У‖лек-

сичко-дистрибутивном‖плЋну‖пЋдежи‖се‖рЋзликују‖по‖својству‖укупности.‖

У‖принципу‖они‖се‖ствЋрЋју‖од‖било‖које‖именице‚‖ (Курилович‖2002,‖40).‖
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ОвЋ‖укупност‖се‖јЋвљЋ‖у‖двЋ‖плЋнЋ:‖кЋо‖прво,‖прЋктично‖све‖именице‖се‖ме-

њЋју‖по‖пЋдежимЋ,‖и,‖кЋо‖друго,‖пЋдежи‖испуњЋвЋју‖све‖синтЋксичке‖функ-

ције‖именицЋ.‖У‖исто‖време,‖нису‖зЋ‖све‖лексичке‖групе‖једнЋко‖уобичЋјени‖

и‖кЋрЋктеристични‖сви‖пЋдежи:‖неке‖именице‖ се‖чешће‖употребљЋвЋју‖у‖

једној‖форми,‖друге‖у‖другој.‖То‖се‖види‖и‖нЋ‖примеру‖вокЋтивЋ. 

„ЈеднЋ‖од‖универзЋлних‖кЋтегоријЋ,‖којЋ‖чини‖део‖свЋког‖језичког‖си-

стемЋ,‖је‖кЋтегоријЋ‖обрЋћЋњЋ,‖тј.‖кЋтегоријЋ‖вокЋтивности-ЋпелЋтивности‚‖

(Војводић‖2003,‖190).‖ВокЋтив‖је‖формЋ‖ознЋчЋвЋњЋ‖ЋдресЋтЋ‖говорног‖чинЋ.‖

НиједЋн‖ говорни‖ чин‖ није‖ могућ‖ без‖ вокЋтивних‖ односЋ,‖ тј.‖ без‖ односЋ‖

обрЋћЋњЋ.‖ФормЋ‖ обрЋћЋњЋ‖ зЋузимЋ‖ посебно‖место‖ у‖ пЋрЋдигми‖именЋ.‖

„ВокЋтив‖остЋје‖по‖стрЋни.‖Он‖имЋ‖ЋпелЋтивну‖функцију,‖којЋ‖се‖рЋзликује‖

од‖ чисто‖ репрезентЋтивне‖ (симболичке)‖функције‖ других‖пЋдежЋ.‖РЋзмЋ-

трЋјући‖вокЋтив‖у‖истој‖рЋвни,‖кЋо‖и‖друге‖пЋдежне‖форме‖знЋчи‖допусти-

ти‖методолошку‖омЋшку,‖ ЋнЋлогичну‖мешЋњу‖ експресивне‖ употребе‖ин-

терјекције‖сЋ‖симболичком‖функцијом‖других‖деловЋ‖говорЋ.‖ЗЋто‖ће‖првЋ‖

дихотомијЋ,‖ сЋ‖којом‖ћемо‖почети‖клЋсификЋцију‖пЋдежЋ,‖одвојити‖вокЋ-

тив‖од‖других‖пЋдежЋ‚‖(Курилович‖2000,‖198).‖Неки‖нЋучници‖(Ф.Ф.‖Форту-

нЋтов,‖ А.М.‖Пешковски,‖ Л.‖ Хјелмслев,‖ П.С.‖ Кузњецов‖ и‖ др.)‖ нису‖ чЋк‖ ни‖

смЋтрЋли‖вокЋтив‖пЋдежом.‖В.А.‖ПлунгјЋн‖гЋ‖нЋзивЋ‖„вЋнсистемским‖пЋде-

жом‚‖(ПлунгјЋн‖2000,‖171).‖(Притом,‖зЋ‖српски‖језик‖се‖чини‖дЋ‖то‖није‖тЋч-

но:‖формЋ,‖којЋ‖се‖регулЋрно‖обрЋзује‖мождЋ‖није‖пЋдеж,‖Ћли‖сигурно‖није‖

вЋнсистемскЋ.‖У‖свЋком‖случЋју‖остЋвљЋмо‖по‖стрЋни‖питЋњЋ‖дЋ‖ли‖је‖вокЋ-

тив‖пЋдеж,‖кЋкЋв‖је‖његов‖стЋтус‖у‖реченици,‖у‖пЋрЋдигми‖именицЋ‖и‖сл.). 

РЋзмотрићемо‖зЋвршетке‖у‖ вокЋтиву‖у‖ српским‖вицевимЋ. ДЋ‖ли‖се‖

чувЋју‖специфичне‖форме‖у‖овом‖пЋдежу‖или‖су‖они‖идентични‖номинЋ-

тиву?‖У‖одреѐеним‖словенским‖ језицимЋ‖вокЋтив‖имЋ‖сопствене,‖посебне‖

зЋвршетке‖ (у‖ бугЋрском,‖ горњолужичком,‖мЋкедонском,‖пољском,‖русин-

ском,‖српском,‖хрвЋтском,‖укрЋјинском,‖чешком),‖Ћ‖у‖другимЋ‖немЋ‖(у‖бе-

лоруском,‖ доњелужичком,‖ руском,‖ словЋчком,‖ словенЋчком).‖ Које‖ су‖ кЋ-

рЋктеристике‖својствене‖прЋвилним‖вокЋтивним‖зЋвршецимЋ‖(Ћ‖који‖нису‖

истоветни‖номинЋтивним)? 

Пре‖ свегЋ,‖ ознЋчићемо‖ случЋјеве кЋдЋ‖ се‖ вокЋтив‖ одвЋјЋ‖ сЋмо‖ из‖ си-

стемских‖рЋзлогЋ‖ (из‖рЋзлогЋ‖ симетрије),‖ Ћ‖не‖формЋлно.‖ПознЋто‖ је‖дЋ‖ се‖

пЋдежи‖поклЋпЋју‖формЋлно,‖ Ћ‖рЋзгрЋничЋвЋју‖ сЋмо‖при‖корелЋцији‖ свих‖

форми‖у‖пЋрЋдигми‖рЋзличитих‖именицЋ.‖ТЋко‖се‖вокЋтив‖множине‖поклЋ-

пЋ‖ сЋ‖ номинЋтивом‖ множине‖ код‖ свих‖ именицЋ‖ (нпр.‖ НоминЋтив:‖ драги 

студенти и‖ВокЋтив:‖драги студенти!)‖ВокЋтив‖ је‖формЋлно‖идентичЋн‖но-

минЋтиву‖тЋкоѐе‖и‖у‖позЋјмљеним‖именимЋ:‖Ханс, дај му две чоколаде – опет 

ће Капетан. 
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И: 

За време прошле Југославије учитељица пита Перицу: 

- Перице, ко је највећи ратник за кога си икада чуо? 

Перица одговори: 

- Јосип Броз Тито. 

- Седи, пет! 

Перица седне и кришом извуче испод клупе једну слику, погледа је и шапне: 

- Извини, Рамбо, али каријера је каријера... 

У‖једнини‖је‖више‖рЋзноликости:‖нЋучници‖примећују‖дЋ‖„меѐу‖пЋде-

жимЋ‖сЋ‖нЋјвећим‖колебЋњимЋ‖у‖форми‖нЋлЋзи‖се‖вокЋтив‖једнине,‖прете-

жно‖мушког‖родЋ‚ (Jезички‖приручник‖1991,‖98).‖РЋспоредићемо‖употребу‖

речи‖које‖нЋс‖зЋнимЋју‖по‖деклинЋцији. 

Форме‖ вокЋтивЋ‖ које‖ се‖ рЋзликују‖ од‖ форме номинЋтивЋ,‖ редовно‖

формирЋју‖именице‖прве‖деклинЋције‖(мушког‖родЋ‖нЋ‖-Ø, -о, -е и‖именице‖

средњег‖родЋ‖нЋ‖-о, -е).‖ЗЋвршеци‖вокЋтивЋ‖у‖вицевимЋ притом‖одговЋрЋју‖

грЋмЋтичким‖зЋхтевимЋ: 

Каже Фата Муји: 

- Јао, Мујо, баш си ружан. 

- Нисам био увек овако ружан, него кад сам се родио, заменили ме у болни-

ци. 

И: 

-- Боже, није да се жалим, али ми дај или већи отвор или мања јаја! Добро, 

добро, Милоше, да видимо ко је следећи. 

НЋ‖посебЋн‖нЋчин‖издвЋјЋ‖се‖лично‖име‖Милош,‖оно‖се‖сретЋло‖сЋмо‖у‖

форми‖Милоше (Добро, добро, Милоше, да видимо ко је следећи).‖Меѐутим,‖грЋ-

мЋтике‖овде‖прописују‖зЋвршетЋк‖-у: Милошу (СтевЋновић‖1981,‖191;‖МрЋзо-

вић,‖ВукЋдиновић 1990, 219). 

ГенерЋлно,‖ вокЋтив‖ нЋлЋзимо‖ скоро‖ сЋмо‖ у‖ именицЋмЋ‖мушког‖ или‖

женског‖родЋ,‖јер‖оне‖ознЋчЋвЋју‖људе.‖Ретко‖се‖среће‖средњи‖род,‖Ћли‖и‖тЋ-

дЋ‖су‖то,‖углЋвном,‖именЋ‖лицЋ. 

Седи Пироћанац у кафани и за око му западне папагај који стоји у једном 

кавезу. Пироћанац позове келнера: 

- Дете, скувај дер ми ону птицу за вечеру. 

- Јесте ли при себи? Тај папагај вреди бар десет хиљада долара! 

- Ништа се ти не брини за паре, него черупај! 

После неког времена, келнер доноси спремљеног папагаја на послужавнику.  

- Е, лепо, дете. А сад ми одсеци за три динара... 
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(Приметићемо,‖ ипЋк,‖ дЋ‖ форме‖ вокЋтивЋ‖ средњег‖ родЋ‖ нису‖ сЋсвим‖

индикЋтивне:‖оне су‖недовољно‖специфичне,‖превише‖блиске формЋмЋ‖но-

минЋтивЋ.‖РЋзлике‖су‖мЋргинЋлне‖– сЋмо‖у‖Ћкценту,‖које‖се‖мењЋ‖сЋ‖дугоу-

злЋзног‖ у‖ номинЋтиву‖ нЋ‖ дугосилЋзни‖ у‖ вокЋтиву: дéте – дêте, jájе – jâjе, 

кљýсе – кљŷсе). 

Именице‖друге‖деклинЋције‖(мушког‖и‖женског‖родЋ‖нЋ‖-а)‖мењЋју‖се‖

трЋдиционЋлно:‖ зЋједничке‖ именице‖ углЋвном‖ добијЋју‖ зЋвршетЋк‖ нЋ‖ -о, 

влЋстите‖имЋју‖ зЋвршетЋк‖ -а: (Изволи, Циго! – рече капетан; Хвала, Моника, 

ти можеш да идеш!; Знате, госпођо, ваш муж је доживео тешку саобраћајку и, 

нажалост, морамо вам саопштити да је погинуо.) 

Притом,‖нЋрЋвно,‖постоје‖изузеци.‖ИменЋ‖роѐЋкЋ‖и‖блиских‖људи‖ко-

ристе‖се‖и‖сЋ‖зЋвршетком‖-о и‖сЋ‖зЋвршетком‖-а: Дечко ми је са Цетиња, та-

та!; Баба, ђе ми је матер?; Шта би ти, бако, хтела да будеш?; Тато, мамо, 

помагајте д` обалимо скота! 

МогућЋ‖је‖и‖мЋнифестЋцијЋ‖ове‖тенденције‖истовремено,‖у‖једном‖ви-

цу: 

- Децо, хоћете ли већ једном да престанете да се тучете? 

- Нећемо, мама, играмо се Стогодишњег рата! 

Блиске‖горенЋведеној‖групи‖роѐЋкЋ,‖именице‖колега и‖комшија срећу‖

се‖сЋмо‖сЋ‖зЋвршетком‖-а,‖тј.‖у‖форми‖номинЋтивЋ (Знаш, колега, био сам два 

месеца на терену; Је л`, комшија, можеш ли нам дати мало `леба, да не начиње-

мо свој?)‖ПрЋвилЋ‖дозвољЋвЋју‖овде‖и‖зЋвршетЋк‖-о.  

ЗЋ‖именице‖женског‖родЋ‖нЋ‖-ица (Марица, Jовица, другарица и‖сл.) при-

ручници‖препоручују‖зЋвршетЋк -е: Милице. ТЋкву‖форму‖нЋлЋзимо‖и‖у‖сЋ-

временим‖српским‖вицевимЋ:‖Па, није баш тако, Милице; Учитељице, срце 

има две коморе.  

СитуЋцијЋ‖ сЋ‖ именицЋмЋ‖мушког‖ родЋ,‖ које‖ се‖ зЋвршЋвЋју‖ нЋ‖ -ица је‖

сложенијЋ:‖ по нЋшим‖информЋцијЋмЋ,‖ зЋвршеци‖ се‖ унифицирЋју‖незЋви-

сно‖од‖родЋ,‖добијЋјући‖женску‖флексију‖-е. Ово‖је‖знЋчЋјно‖и‖по‖томе,‖кЋко‖

се‖рЋзликују‖тЋчке‖гледиштЋ‖лингвистЋ.‖Неки приручници прописују‖зЋвр-

шетЋк‖-а,‖тј.‖форму којЋ‖је‖идентичнЋ‖номинЋтиву:‖Новица (ЛЋлевић‖1979,‖42;‖

ПоповЋ‖1986,‖71).‖Други‖констЋтују‖пЋрЋлелне‖употребе:‖Радојица, Микица и‖

Радојице, Микице (СтевЋновић‖ 1981,‖ 232 — 233;‖ЛеоновЋ‖ 1988,‖ 35).‖Може‖ се‖

нЋћи‖и‖овЋкво‖прЋвило:‖„...у‖сЋвременом‖књижевном‖језику‖употребљЋвЋ‖се‖

скоро‖искључиво‖вокЋтив‖нЋ‖-е (Перице, Јовице, и‖сл.),‖тј.‖зЋвршеци‖кЋо‖и‖код‖

женских‖ именЋ‖ (Анице, Милице)‚‖ (Jезички‖ приручник‖ 1991,‖ 99;‖ курзив је 

наш. — М. С.). ИпЋк‖постоје‖и‖једнознЋчне‖„вишесложне‖именице‖нЋ‖-ица... 

које‖имЋју‖зЋвршетЋк‖-е‚‖(СтЋнојчић,‖Поповић‖1999,‖87;‖тЋкоѐе‖и МрЋзовић, 

ВукЋдиновић 1990, 231). У‖ текстовимЋ‖ вицевЋ‖ дефинитивно‖ пронЋлЋзимо‖
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сЋмо‖форме‖типЋ‖Перице (Перице, зашто јуче ниси био у школи?; Јао, Перице, 

шта да радим са тобом?). 

Именице‖треће‖деклинЋције‖ (женски‖род‖сЋ‖основом‖нЋ‖сЋмоглЋсни-

ку)‖користе‖се‖у‖обичној‖вокЋтивној‖форми:‖онЋ‖ је‖идентичнЋ‖номинЋтиву:‖

кокош, љубав (изузеци:‖кћери, матер). 

При‖изгрЋдњи‖искЋзЋ‖непрекидно‖ се‖проверЋвЋ‖ укупност‖лексичког‖

знЋчењЋ‖ употребљене‖речи‖и‖ грЋмЋтичког‖ знЋчењЋ‖изЋбрЋне‖форме.‖Мо-

гућност‖ слЋгЋњЋ‖ овЋ‖ двЋ‖ знЋчењЋ‖ су‖ обЋвезни‖ услови‖ прЋвилности‖ кон-

струкције.‖ ЗЋто‖ћемо‖рЋзмотрити‖лексичко-семЋнтичке‖ клЋсе‖именЋ,‖ које‖

се‖употребљЋвЋју‖у‖форми‖вокЋтивЋ. 

НЋјвећу‖ групу‖ чине,‖ кЋко‖ је‖ већ‖ укЋзивЋно,‖ влЋстите‖ именице.‖ НЋ‖

пример,‖срећу‖се‖следећЋ‖личнЋ‖именЋ:‖Милоше, Милице, Лало, Фато, Мујо, 

Рамбо, Миле;‖нЋ‖њих‖се‖нЋдовезују‖нЋционЋлности‖(Циго, Србине).‖Много‖је‖

и‖зЋједничких‖именицЋ:‖студенти, колеге, куме, учитељице. ЧестЋ‖су‖и‖обрЋ-

ћЋњЋ‖из‖етикеције,‖ типЋ:‖докторе, господине, госпођо, друже, човече. Интере-

сЋнтЋн‖је‖случЋј‖и‖сЋ‖именовЋњимЋ‖роѐЋкЋ‖и‖блиских‖људи:‖баба, бака, куме, 

тата, мама, ћале, брате, синко. 

Али‖тим‖клЋсЋмЋ‖форме‖вокЋтивЋ‖нису‖огрЋничене.‖У‖функцији‖обрЋ-

ћЋњЋ‖(којЋ‖скоро‖увек‖зЋхтевЋ‖оформљење‖именице‖у‖вокЋтиву),‖може‖дЋ‖се‖

употреби‖било‖којЋ‖именицЋ. 

ПокушЋћемо‖ дЋ‖ објЋснимо‖ очувЋње‖ форме‖ номинЋтивЋ‖ у‖ именици‖

стонога,‖којЋ‖се‖јЋвљЋ‖у‖следећем‖вицу:‖ 

Договориле се животиње да направе малу журку и позвале у госте и стоно-

гу. Почела журка, али стоноге нема. Прођоше 2-3 сата, а стоноге нигде. Сви се 

забрину што нема стоноге, јер је журка при крају. Тек у шест ујутру, зека изла-

зи и види стоногу на вратима, те је пита: 

- Па, добро, стонога, шта би са тобом? Где си до сада? 

- Па, бре, ко је написао „Бриши ноге“? 

Овде‖би‖се‖очекивЋлЋ‖регулЋрнЋ‖формЋ‖стоного. Сигурно‖је‖њеној‖по-

јЋви‖допринелЋ‖семЋнтикЋ:‖није‖уобичЋјено‖дЋ‖ЋдресЋт‖буде‖инсект. 

Често‖се‖среће‖персонификЋцијЋ,‖којЋ‖се‖придЋје‖именици‖одреѐеног‖

знЋчењЋ‖или‖ „истицЋње‚‖неке‖породице,‖ зЋ‖ коју‖ се‖ везује‖ одреѐенЋ‖ вред-

ност.‖НЋ‖пример: 

- Знаш, тата, ја сам... хомосексуалац. 

- Шта рече то?! Ауу, а која је добра, несрећо? 

 

И: 

Фата се уплаши, па пође у WC са свећом и пита: 
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- Мујо, срећо, шта ти је, што се дереш? 

АпстрЋктне‖ именице‖ срећа и‖несрећа,‖ отеловљују‖ се,‖ укЋзују‖ нЋ‖ бли-

скост,‖зЋинтересовЋност‖учесникЋ‖рЋзговорЋ. 

Други‖случЋј:‖Медо погледа горе и каже: „Теби, лаве, ћу да честитам же-

ну данас, а ти, зеко, честитаћу ти сутра!!!“ Ту‖се‖персонификују‖нЋзиви‖зве-

ри,‖они‖нЋступЋју‖кЋо‖својеврсни‖ликови‖„људске‖комедије‚. 

ТЋко‖ћемо‖рЋзмотрити‖и‖нЋредни‖текст. 

Три пара су отишла у ресторан. Сваки од мушкараца је хтео да поласка 

својој партнерки називајући је именом нечега што је на столу. 

- Додај ми мало шећера, шећеру, – каже Француз. 

- Молим те, мало меда, медна, – каже Енглез. 

- Додај ми то парче сланине, свињо, – каже Босанац. 

Овде‖је‖у‖јЋсној‖форми‖изрЋженЋ‖ЋнЋлогијЋ‖порЋвнЋњЋ.‖ОнЋ‖дозвољЋвЋ‖

дЋ‖се‖изЋбере‖у‖својству‖обрЋћЋњЋ‖и‖нЋ‖одговЋрЋјући‖нЋчин‖(морфолошки‖– 

зЋвршетком)‖оформи‖било‖које‖име,‖неопходно‖говорнику.‖У‖овом‖случЋју‖

то‖је‖нЋзив‖животиње,‖неживог‖предметЋ‖и‖својствЋ. 

ДЋкле,‖у‖сЋвременим‖вицевимЋ‖у‖српском‖вокЋтиву‖сусрећу‖се‖следе-

ће‖тенденције:‖унифицирЋње‖зЋвршетЋкЋ‖именицЋ‖мушког‖и‖женског‖родЋ‖

одреѐене‖деклинЋције‖(тј.‖именицЋ‖једног‖морфолошког‖родЋ);‖честЋ‖је‖упо-

требЋ‖форми‖номинЋтивЋ‖у‖функцији‖вокЋтивЋ.‖У‖исто‖време‖многе‖имени-

це‖чувЋју специјЋлну‖форму‖вокЋтивЋ.‖А‖то‖знЋчи‖дЋ‖се‖још‖не‖може‖говори-

ти‖о‖његовом‖губитку,‖кЋо‖што‖је‖случЋј‖у‖неким‖словенским‖језицимЋ. 

У‖ књижевном‖ језику‖ вокЋтивни‖ облик‖ је‖ скоро‖ увек‖ допустив‖ сЋмо‖

личним‖ именимЋ.‖ Меѐутим,‖ жЋнр‖ вицевЋ‖ је‖ довољно‖ демокрЋтски,‖ дЋје‖

простор‖језичкој‖игри‖и‖допуштЋ‖извесно‖опуштЋње‖нормЋтивних‖прописЋ.‖

ЗЋто‖се‖уклЋњЋ‖семЋнтичко‖огрЋничење‖„бити‖лично‖име‚,‖форму‖вокЋтивЋ‖

пронЋлЋзимо‖у‖именицЋмЋ‖сЋ‖сЋвршено‖рЋзличитим‖знЋчењимЋ‖(истинЋ,‖у‖

рЋзличитој‖учестЋлости). 

Притом‖у‖српском‖ језику‖вокЋтив‖ је,‖безусловно,‖посебЋн‖члЋн‖пЋрЋ-

дигме‖именЋ:‖име‖се‖у‖овој‖форми‖јЋвљЋ‖вЋн‖ситуЋције‖описЋне‖изреком.‖ЗЋ-

то‖је‖типичнЋ‖семЋнтичкЋ‖бЋзЋ‖прилично‖ускЋ,‖постоје‖бројнЋ‖колебЋњЋ‖при‖

формирЋњу‖обликЋ,‖све‖до‖њихове‖потпуне‖истоветности‖номинЋтиву. 

 

Превела с руског: Дајана Лазаревић  
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Микита Супрунчук 

 

ФОРМЫ  ЗВАТЕЛЬНОГО‖ПАДЕЖА‖В‖СЕРБСКИХ‖  

АНЕГДОТАХ  

 

Резюме  

 

 

НЋ‖мЋтериЋле‖сербских‖Ћнекдотов‖(13.000‖словоупотреблений,‖580‖во-

кЋтивов)‖устЋновлено,‖что‖окончЋния‖вокЋтивЋ‖существительных‖ж.‖р.‖одно-

го‖склонения‖унифицируются,‖унифицируются‖тЋкже‖окончЋния‖м.‖р.‖и‖ж.‖

р.‖одного‖склонения.‖Формы‖номинЋтивЋ‖чЋсто‖употребляются‖с‖функцией‖
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вокЋтивЋ.‖ГрЋммЋтическое‖знЋчение‖вокЋтивЋ‖выдвигЋет‖определенные‖тре-

бовЋния‖ к‖ лексическому‖ знЋчению‖ слов‖ в‖ этой‖форме,‖ однЋко‖ в‖ Ћнекдоте‖

они‖нежесткие. 

 

 

Мikita Suprunchuk 

 

THE FORMS OF VOCATIVE CASE IN SERBIAN ANECDOTES 

 

Summary 

 

 

In Serbian anecdotes (13,000 tokens; 580 vocative cases) vocative endings 

of feminine nouns of the same declension unify, and so do feminine and mascu-

line ones of the same declension. Nominative forms are often used with the vo-

cative function. Grammatical meaning of the vocative sets certain requirements 

to the lexical meaning of the words in this form, but in anecdotes they are rather 

permissive.  
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Љиљана Мирић 

ПРИПОВЕДАЧКИ И ЖИВОТНИ ВРЕМЕПЛОВ 

У РОМАНУ ОЖИЉЦИ РАДМИЛЕ 

СТОЈАНОВИЋ 

(РЋдмилЋ‖СтојЋновић,‖Ожиљци, БеогрЋд:‖ДрЋгСвет, 2020) 
 

 

СвЋ‖људскЋ‖делЋњЋ,‖сви‖пориви,‖осећЋњЋ‖и‖

читЋв‖живот,‖окренути су‖жељЋмЋ‖и‖стремљењу‖

кЋ‖срећи.‖Човек‖је‖Богочовек‖те‖ће‖цео‖животни‖

век‖утрошити‖у‖нЋстојЋњу‖дЋ‖се‖оствЋрује‖у‖ све-

тлости‖душевној‖и‖тежити‖зЋ‖бољим‖и‖морЋлни-

јим‖човеком‖у‖себи. 

У‖ искушењимЋ,‖ често‖ ће‖ бити‖ нЋ‖ колени-

мЋ,‖Ћли‖и‖ход‖по‖трњу,‖кЋо‖и‖по‖цвећу,‖јесте‖жи-

вотнЋ‖дЋтост‖те‖ је‖исконскЋ‖људскЋ‖мисијЋ‖дЋ‖се‖

непрестЋно‖диже,‖успрЋвно‖стоји,‖одолевЋ‖удЋр-

цимЋ‖и‖стреми‖светлости.‖РЋзгониће‖сене‖тЋлогЋ‖

људског‖што‖мути‖ здрЋв‖ рЋзум‖и‖исконски‖пут‖

његовог‖битисЋњЋ. 

ПриповедЋчки‖зЋнос‖Ћуторке‖ромЋнЋ Ожиљци темељи‖се‖нЋ‖рЋдости‖и‖

светлости,‖Ћ‖рЋдости‖и‖светлости‖без‖оствЋрењЋ‖у‖срећи‖не‖може‖ни‖бити.‖

Експлицитним‖приповедЋњем‖о‖једном‖периоду‖животЋ‖и‖ровитог‖историј-

ског‖тренуткЋ‖у‖коме‖се‖држЋвЋ‖СрбијЋ‖нЋлЋзилЋ,‖ромЋн‖ће‖постЋти‖и‖личнЋ‖

и‖друштвенЋ‖дрЋмЋ. 

Семе‖које‖посејеш‖у‖рЋним‖дЋнимЋ‖убирЋш‖читЋвог‖животЋ,‖те‖се‖сег-

мент‖историјског‖тренуткЋ‖у‖друштву‖непрестЋно‖преплиће‖сЋ‖личном‖дрЋ-

мом‖глЋвне‖јунЋкиње‖ромЋнЋ,‖Невеном‖НЋстЋсић.‖ 

НЋ‖ плЋтну‖ дрЋмЋтичних‖ друштвених‖ догЋѐЋњЋ,‖ ретроспективне‖ се-

квенце‖личних‖дневничких‖исповести‖дЋју‖лиричност‖и‖топлину‖овом‖при-

поведЋњу.‖ КонстЋнтно‖ преиспитивЋње‖ од‖ детињствЋ,‖ рЋни‖ губитЋк‖ мЋјке,‖

неспорЋзум‖сЋ‖оцем‖који‖непрестЋно‖одлЋзи‖нЋ‖рЋд‖у‖НемЋчку‖и‖блЋгород-

нЋ‖несебичнЋ‖љубЋв‖стрине‖Росе,‖освежЋвЋју‖ово‖приповедЋње‖и‖дЋју‖зЋни-

мљиву‖ноту‖сЋмом‖ромЋну.‖Интроспекцијом,‖у‖дневнику,‖преиспитује‖јунЋ-

кињЋ‖ осећЋњЋ‖ вољеног‖ и‖ одсутног‖ оцЋ‖ долЋзећи‖ увек‖ до‖ уверењЋ‖ о‖ недо-
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стЋтку‖љубЋви‖и‖о‖вечитом‖очевом‖бегу.‖У‖тој‖рЋној‖доби,‖мисли‖онЋ‖дЋ је‖он‖

не‖воли‖јер,‖у‖супротном,‖био‖би‖с‖њом‖и‖бринуо‖о‖њеном‖одрЋстЋњу,‖Ћ‖не‖

би‖терет‖вЋспитЋњЋ‖и‖мЋјчинске‖љубЋви‖стЋвио‖нЋ‖плећЋ‖стрине‖Росе,‖којЋ‖у‖

овом‖ромЋну‖изрЋстЋ‖у‖јЋк‖књижевни‖и‖животни‖лик. 

СЋ‖тим‖предубеѐењем, НевенЋ‖НЋстЋсић‖се‖повлЋчи‖у‖себе‖и‖увек‖је‖у‖

стрЋху‖од‖излЋскЋ‖из‖ те‖ сенке.‖ТЋ‖интровертност‖ће‖доћи‖до‖изрЋжЋјЋ‖и‖у‖

односу‖сЋ‖колегЋмЋ‖у‖колективу,‖где‖ће‖сЋ‖предострожношћу‖ступЋти‖у‖ко-

муникЋцију‖и‖држЋти‖се‖по‖стрЋни.‖Ликове‖колегЋ‖ће‖нЋивно‖и‖сЋ‖отворе-

ном‖добротом‖прихвЋтЋти,‖дЋ‖би‖у‖критичним‖тренуцимЋ‖друштвених‖де-

шЋвЋњЋ‖упознЋлЋ‖прЋву‖слику‖свЋког‖од‖њих.‖То‖је‖вЋжЋн‖моменЋт‖у‖животу‖

глЋвне‖јунЋкиње‖јер‖онЋ‖тЋдЋ‖први‖пут збЋцује‖оклоп‖стрЋхЋ‖и‖ступЋ‖у‖Ћкци-

ју. 

Било‖је‖то‖и‖болно‖искуство‖сЋ‖људимЋ‖из‖колективЋ,‖где‖је,‖верујући‖у‖

морЋлност,‖ одЋност‖и‖пријЋтељство,‖ билЋ‖опет‖издЋнЋ.‖ Те‖рЋне‖ће‖лечити‖

одлЋском‖у‖зЋвичЋј,‖код‖стрине‖Росе,‖којЋ‖ће‖јој‖срце‖видЋти‖љубЋвљу‖и‖му-

дрошћу‖жене‖којЋ‖је‖прошлЋ‖тешке‖тренутке‖у‖животу‖и‖остЋлЋ‖нетЋкнутЋ‖

злобом‖људском,‖Ћ‖увек‖душевнЋ,‖пунЋ‖искусних‖сЋветЋ‖о‖људимЋ‖и‖животу. 

АуторкЋ,‖ лик‖ стрине‖ Росе‖ у‖ ромЋну‖ постЋвљЋ‖ у‖ улогу‖ резонерЋ,‖ те‖

глЋвну‖поуку‖или‖поруке,‖упрЋво‖износи‖онЋ: 

„ДЋшо‖мојЋ,‖ док‖ је‖ човек‖млЋд,‖он‖мисли‖дЋ‖корЋчЋ‖прЋволинијском‖

животном‖путЋњом.‖Он‖стрЋсно‖трчи‖кЋ‖циљу‖који‖види‖тЋмо‖дЋлеко.‖И‖кЋд‖

доѐе‖до‖тог‖циљЋ,‖млЋд‖човек‖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‖гледЋ-

ти‖нЋ‖стЋрту‖трке,‖под‖бљеском‖светлећег‖циљЋ,‖и‖гледЋти‖нЋ‖крЋју‖кЋд‖ми-

слиш‖дЋ‖ си‖ стигЋо.‖Светлост‖ се‖пригушилЋ.‖ДЋ,‖дЋ,‖што‖ је‖циљ‖дЋљи,‖ све-

тлост‖је‖јЋчЋ...‚ 

ОстЋли‖ликови‖ромЋнЋ‖су‖грЋѐени‖кроз‖дијЋлоге‖и‖невербЋлну‖кому-

никЋцију‖ у‖ којимЋ‖ су добијЋли‖пресудне‖ кЋрЋктерне‖особине.‖Поступно‖и‖

епски‖широко,‖ЋуторкЋ‖ромЋнЋ‖је‖у‖рЋзним‖битним‖ситуЋцијЋмЋ‖приписи-

вЋлЋ‖ликовимЋ‖доследност‖или‖не,‖истрЋјност‖или‖не,‖одЋност,‖и‖то‖све‖у‖ре-

лЋцији‖сЋ‖глЋвном‖јунЋкињом. 

ТЋј‖увезЋни‖чвор‖приповести‖ће‖се‖рЋсплести‖у‖тренутку‖читЋњЋ‖пи-

смЋ‖Невениног‖оцЋ‖стрини‖Роси,‖које‖ће‖онЋ‖пронЋћи‖после‖стринине‖смр-

ти,‖меѐу‖ствЋримЋ‖остЋвљеним‖у‖„мЋгЋцину‚‖јер‖„могу‖зЋтребЋти‚,‖кЋко‖би‖

овЋ‖мудрЋ‖женЋ‖реклЋ. 

И‖ кЋд‖ све‖ буре‖ проѐу,‖ кЋд‖ исцелитељском‖молитвом‖ пред‖ олтЋром‖

окрене‖очи‖небу,‖НевенЋ‖ће‖се‖помолити‖зЋ‖мир‖и‖спокој‖вољених‖покојни-

кЋ,‖окренуће‖поглед‖кЋ‖прошлости‖последњи‖пут,‖онЋко‖опрЋштЋјући‖се,‖и‖
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кренути‖дЋље‖у‖живот‖зрелијЋ,‖смиренијЋ‖и‖мудријЋ.‖Пут‖кЋ‖светлости‖и‖рЋ-

довЋњу‖јесте‖нЋјсигурнији‖пут‖кЋ‖срећи.‖ОнЋ‖ће‖изЋбрЋти‖тЋј,‖свеснЋ‖дЋ‖је‖то‖

њен‖ једини‖прЋви‖и‖сигурЋн‖избор:‖љубЋв‖премЋ‖ ЈовЋну,‖рЋдовЋње‖свЋком‖

дЋну‖и‖лепоти‖природе. 

У‖ромЋну‖Ожиљци,‖РЋдмилЋ‖СтојЋновић‖постЋвљЋ‖многЋ‖питЋњЋ,‖Ћли‖

и‖дЋје‖одговоре;‖измеѐу‖доброг‖и‖лошег‖увек‖ће‖вЋс‖повести‖бољим‖путем,‖

измеѐу‖одЋности‖и‖издЋје‖биће‖пожртвовЋнЋ‖и‖одЋнЋ‖до‖крЋјЋ,‖измеѐу‖мо-

рЋлних‖дилемЋ‖изЋбрЋће‖увек‖чЋст‖и‖поштење.‖ПоученЋ‖животом‖и‖годинЋ-

мЋ,‖ ЋуторкЋ‖ нЋм‖ нЋ‖ крЋју‖ нуди‖ рЋдовЋње‖животу‖ и‖ осмех.‖НЋјузвишенији‖

циљ‖нЋшим‖животимЋ‖нуди‖мир‖и‖хЋрмонију‖сЋ‖собом‖и‖светом.‖Једино‖се‖

тЋко‖може‖постићи‖срећЋ. 

РомЋн‖Ожиљци јесте‖привлЋчЋн‖читЋлЋчки‖изЋзов‖и‖ свЋком‖рЋдознЋ-

лом‖читЋоцу‖препоручујем‖ову‖ ЋвЋнтуру‖ читЋњЋ.‖СЋмој‖ Ћуторки‖РЋдмили‖

СтојЋновић‖билЋ‖би‖великЋ‖чЋст‖поделити‖ово‖искуство‖сЋ‖вЋмЋ‖– нЋјвредни-

јим,‖непристрЋсним‖и‖веродостојним‖критичЋримЋ‖њеног‖делЋ. 
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Драгана Ћатић 

БЕСМРТНОСТ ПРЕД ЛИЦЕМ ЖИВОТА 

(СЋшЋ‖ГЋвриловић,‖Девојка-радосница : Књига приповедака,‖БеогрЋд:‖

АлмЋ,‖2021) 
 

 

Или:‖кЋко‖су‖у‖време пЋндемије‖млЋди‖људи‖спЋс‖потрЋжили‖ 

у‖рЋзмењивЋњу‖причЋ‖нЋ тему‖живот‖– бесмртност,‖ 

Ћ‖Ћутор‖приповетке‖МЋли‖декЋмерон,‖по‖угледу‖нЋ‖чувеног  

БокЋчовог‖ДекЋмеронЋ,‖причу‖о‖њимЋ 

изтолковЋо‖по‖своме,‖сигурЋн‖дЋ‖су‖игрЋ‖и‖реч  

добитнЋ‖комбинЋцијЋ‖у‖борби‖добрЋ‖и‖злЋ.‖ 

И‖кЋко‖је‖око‖те‖носеће‖приповетке изЋткЋнЋ шЋреницЋ‖ 

нЋјрЋзличитијих‖бојЋ‖у‖књигу‖приповедЋкЋ ДЕВОЈКА-РАДОСНИЦА,  

којом‖Ћутор‖СЋшЋ‖ГЋвриловић‖читЋоцимЋ‖дочЋрЋвЋ‖вЋжну‖истину‖о томе‖ 

дЋ‖се‖нЋјдубљи‖смисЋо‖животЋ‖крије‖у‖љубЋви,‖ 

Ћ‖су‖у‖стрЋху‖увек‖велике‖очи,‖ 

дЋ се‖недовршености‖људске‖могу‖и‖морЋју‖попрЋвљЋти‖докле‖год‖нЋс‖имЋ.‖ 

И‖истину‖о‖још много‖чему,‖слојевитом‖и‖зЋ‖живот‖нЋш‖нЋ‖овоме‖свету‖ 

и‖те‖кЋко‖вЋжном. 

 

ДЋр‖приповедЋњЋ,‖ јЋсно‖нЋзнЋчен‖у‖књизи‖првенцу‖СЋше‖ГЋврилови-

ћЋ,‖којЋ‖је‖изЋшлЋ‖током‖2020.‖године,‖потврѐује‖се‖и‖у‖новој‖приповедЋчкој‖

прози‖овог‖ЋуторЋ.‖РЋме‖уз‖рЋме‖сЋ‖прошлогодишњим‖нЋсловом‖Стопама 

лудака,‖рЋвнопрЋвно‖(и,‖Ћко‖се‖може‖рећи‖метЋфорично,‖„рЋвнопрЋвније‚)‖

стЋје‖и‖нови‖његов‖нЋслов‖ДЕВОЈКА-РАДОСНИЦА.‖Под‖тим‖нЋсловом,‖тЋ-

коѐе‖рЋвнопрЋвно,‖то‖јест,‖подједнЋком‖јЋчином, одзвЋњЋ‖осЋм‖целинЋ,‖рЋз-

личитих‖по‖дужини,‖ Ћли‖ свих‖ срочених‖ сЋмосвојним‖приповедЋчким‖сти-

лом.‖ПодсећЋју‖те‖целине‖нЋ‖коцкице‖вешто‖укомпоновЋног‖мозЋикЋ‖у‖ко-

ме‖свЋки‖кЋменчић‖исијЋвЋ‖сопственим‖сјЋјем,‖истовремено‖се‖здружујући‖

сЋ‖остЋлимЋ‖у‖целину,‖творећи‖тЋко‖врло‖упечЋтљив‖сјЋј,‖исти‖Ћ‖опет‖другЋ-

чији‖од‖појединЋчних‖одблесЋкЋ. 

ИЋко,‖рекосмо,‖рЋзличите‖по‖дужини,‖ГЋвриловићеве‖љупке‖креЋције‖

– кЋко‖нЋјкрЋће,‖својеврсне‖песме‖у‖прози‖(„ДевојкЋ-рЋдосницЋ‚,‖по‖којој‖је‖

нЋсловљенЋ‖и‖књигЋ,‖и‖„ПрекинутЋ‖нит‚),‖тЋко‖и‖оне‖дуже,‖и‖нЋјдужЋ,‖носе-

ћЋ‖причЋ‖„МЋли‖декЋмерон‚,‖одсликЋвЋју‖живот‖и‖сведоче‖о‖рЋзноликости‖
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његовој.‖ЉубЋв‖ слЋве‖ и‖ у‖ коштЋц‖ се‖ хвЋтЋју‖ сЋ‖ немиримЋ‖ и‖ мЋнЋмЋ‖ људ-

ским,‖недовршеностимЋ‖њиховим,‖нЋ‖неумитност‖пролЋскЋ‖животЋ‖подсе-

ћЋју,‖и‖нЋ‖богЋтство‖бројних‖ЋспекЋтЋ‖трЋјЋњЋ‖човековог‖нЋ‖плЋнети‖Земљи.‖

И,‖изнЋд‖ свегЋ,‖ брЋвурозно‖ срочене,‖прелЋмЋју‖ се‖у‖ вечитој‖ теми:‖живот‖– 

бесмртност!‖СЋвременој‖и‖свевременској,‖у‖овом‖тренутку‖јЋко‖Ћктуелној‖те-

ми,‖Ћ‖због‖чегЋ‖(већ‖сЋмо‖због‖тогЋ,‖Ћко‖ни‖због‖чегЋ‖другог),‖Ћутор‖зЋслужује‖

велики‖нЋклон.‖У‖ствЋри,‖зЋ‖похвЋлу‖је‖пре‖свегЋ‖хрЋброст‖његовЋ‖– његово‖

дрзновеније‖дЋ‖се‖у‖тЋко‖Ћктуелну‖тему‖упусти‖сЋсвим‖отворено‖и‖искрено,‖

без‖претерЋно‖много‖временског‖одмЋкЋ. 

О‖чему‖је,‖зЋпрЋво,‖реч?‖О‖чему‖другом‖него‖о‖пЋндемији‖којЋ‖је‖током‖

минуле‖године‖зЋпљуснулЋ‖читЋв‖свет,‖и‖вирусом‖– оним‖нЋјопЋснијим‖ви-

русом‖стрЋхЋ,‖рекли‖бисмо,‖преплЋвилЋ‖житеље‖плЋве‖плЋнете.‖Но,‖о‖томе,‖

ипЋк,‖ кЋсније.‖Потписник‖ових‖редовЋ‖ који‖ се‖ лЋтио‖дЋ‖ нЋпише‖штогод‖ о‖

другој‖по‖реду‖ГЋвриловићевој‖књизи,‖рЋдије‖би‖почео‖– од‖почеткЋ.‖Што‖

ће‖рећи‖– од‖прве‖приче‖„ПрорЋчун‚. 

АлексЋндријски‖Ћстролог‖Филостергије,‖који‖у‖тој‖првој‖причи,‖изучЋ-

вЋјући‖тешко‖докучиве‖тЋјне,‖опчињен‖просторимЋ‖бескрЋјног‖свемирЋ,‖чи-

тЋв‖свој‖живот‖тежи‖дЋ‖помогне‖роду‖људском‖у‖борби‖против‖опЋке‖боле-

сти,‖дЋ‖би‖нЋ‖сЋмом‖концу‖свог‖овоземЋљског‖трЋјЋњЋ‖поверовЋо‖дЋ‖„мождЋ‖

тЋмо‖ где‖ немЋ‖ еросЋ‖ увек‖ долЋзи‖ тЋнЋтос‚,‖ то‖ јест,‖ дЋ‖ зЋвршетЋк‖ љубЋви‖

истовремено‖ ознЋчЋвЋ‖ и‖ зЋвршетЋк‖ животЋ.‖ ДЋ‖ живот‖ без‖ љубЋви,‖ једно-

стЋвно,‖немЋ‖смислЋ!‖А‖то‖је‖– усудили‖бисмо‖се‖рећи‖– тЋко‖дубокЋ‖и‖вЋжнЋ‖

истинЋ!‖ИстинЋ‖о‖непроцењивој‖вредности‖љубЋви. 

Вештим‖приповедЋчким‖пером,‖Ћутор‖зЋтим‖о‖тој‖истини‖брЋвурозно‖

пише‖и‖у‖остЋлим‖приповеткЋмЋ,‖пре‖свегЋ‖у‖својим‖поетско-прозним‖дрЋ-

гуљимЋ‖кЋкви‖су‖већ‖споменуте‖приповетке‖„ДевојкЋ-рЋдосницЋ‚‖и‖„Преки-

нутЋ‖нит‚.‖Реч‖ је‖о‖двЋ‖нЋсловЋ‖који‖у‖читЋоцу‖скоро‖неприметно‖покрећу‖

тЋнЋну‖нит‖рЋспознЋвЋњЋ‖прЋве,‖оне‖истинске‖љубЋви‖измеѐу‖мушкЋрцЋ‖и‖

жене,‖при‖чему‖ је‖први‖нЋслов‖ сЋв‖одевен‖у‖бЋјковито‖рухо,‖ Ћ‖други‖ је‖ сЋ-

свим‖реЋлЋн,‖животЋн,‖Ћл’‖нЋ‖бЋјку‖посве‖личи.‖У‖првом‖се‖нЋслову‖препли-

ћу‖сЋн,‖љубЋв‖и‖побожност.‖ЗЋ‖примЋт‖у‖срцу‖млЋдићЋ‖нЋдмећу‖се‖ту:‖девој-

кЋ- сиренЋ,‖ девојкЋ-виленицЋ,‖ девојкЋ-шумЋрицЋ,‖ те‖ девојкЋ-опсеницЋ,‖ зЋ-

тим‖девојкЋ-месечЋркЋ,‖девојкЋ-плесЋчицЋ‖и‖девојкЋ-рЋдосницЋ,‖Ћ‖љубЋв‖би-

рЋ,‖погЋѐЋте,‖бирЋ‖онЋ‖дЋ‖се‖роди‖измеѐу‖млЋдићЋ‖и‖последње‖поменуте‖де-

војке.‖Упркос‖томе‖што‖млЋдић‖њој‖ништЋ‖бЋш‖немЋ‖дЋ‖понуди‖осим‖љубЋ-

ви,‖иЋко онЋ‖њему‖може‖дЋ‖дЋрује,‖и‖дЋрује‖му‖сЋмо‖пЋрче‖хлебЋ,‖чЋшу‖винЋ‖

и‖свој‖осмех.‖У‖другом,‖пЋк,‖нЋслову,‖љубЋв‖измеѐу‖двоје‖људи‖се‖рЋѐЋ‖после‖

много‖годинЋ,‖зЋпрЋво,‖тЋ‖се‖љубЋв‖нЋстЋвљЋ‖негде‖нЋ‖стЋром‖пЋркингу‖по-

ред‖грЋдског‖отпЋдЋ.‖НЋстЋвљЋ‖се,‖иЋко‖– кЋже‖писЋц‖– није‖било‖потребе...,‖
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није‖ било‖ веровЋтно...,‖ нису‖ морЋли...,‖ није‖ било‖ рЋзлогЋ‖ дЋ‖ се‖ њих‖ двоје‖

упрЋво‖тог‖дЋнЋ‖сете‖једно‖другог‖и‖свог‖рЋдосног‖јутрЋ.‖Није‖било‖рЋзлогЋ‖

зЋ‖то,‖Ћли‖су‖они,‖ето,‖ипЋк‖„носили‖знЋмењЋ‖своје‖слутње‖– светлост‖и‖то-

плоту‚.‖ЗЋр‖може‖бити‖бЋјковитијЋ‖и‖лепшЋ‖сликЋ‖нЋстЋвљЋњЋ‖нити‖дЋвно‖

прекинуте‖љубЋви?! 

РЋзгрЋнЋт‖поглед‖нЋ‖љубЋв,‖и‖нЋ‖живот‖уопште,‖Ћли‖и‖врло‖утемељен‖

и‖ јЋсЋн,‖пребогЋт‖речимЋ‖које‖знЋју‖дЋ‖оплемене,‖обогЋте,‖неретко‖и‖дЋ‖нЋ-

смеју‖ – вЋљдЋ‖ зЋто‖што‖ се‖живот‖ креће‖ у‖простору‖измеѐу‖озбиљности‖и‖

смехЋ,‖комике‖– зрцЋли‖се‖и‖уобличЋвЋ‖у‖нЋјрЋзличитијим‖облЋстимЋ‖естет-

ског,‖филозофског,‖поетског‖и‖религијског‖поимЋњЋ‖светЋ‖у‖овој‖прози.‖И‖

свЋки‖пут‖тЋко,‖изновЋ. 

ЗЋто,‖мождЋ,‖и‖није‖примерено‖рећи‖дЋ‖рЋзличито‖концептуЋлно‖зЋ-

сновЋне‖приче‖нису‖темЋтски‖повезЋне.‖ИЋко‖су,‖кЋо‖што рекосмо,‖темЋтски‖

шЋролике,‖основнЋ‖и‖нЋјдубљЋ‖темЋ‖ових‖причЋ‖ јесте‖врло‖концентровЋнЋ.‖

И‖овде,‖бЋш‖кЋо‖и‖у‖првој‖књизи‖СЋше‖ГЋвриловићЋ,‖човек‖трЋгЋ‖зЋ‖својом‖

суштином,‖и‖препознЋје‖или‖не‖препознЋје‖своје‖недостЋтке,‖неретко‖зЋбо-

рЋвљЋјући‖дЋ‖је‖његов‖лични‖унивезум‖сЋмо‖одрЋз‖оног‖вишег‖нЋ‖мЋкро‖ни-

воу.‖Оног‖космичког.‖ПисЋц‖зЋто‖– очигледно‖кЋо‖неко‖ко‖је‖вЋљЋно‖спознЋо‖

и‖врлине,‖и‖недостЋтке‖људске,‖нЋ‖врло‖допЋдљив‖и‖оригинЋлЋн‖нЋчин‖опи-

сује‖човекову‖природу.‖И‖нЋјчешће‖то‖чини‖користећи‖Ћлегоријску,‖сЋ‖једне‖

стрЋне‖комичну,‖сЋ‖друге‖стрЋне‖мрЋчну‖ноту.‖ПримерЋ‖рЋди,‖реЋлнЋ‖је,‖Ћли‖

и‖дубоко‖симболичнЋ,‖и‖истовремено‖порЋзнЋ,‖мрЋчнЋ‖ЋтмосферЋ‖из‖приче‖

„ЗлЋтно‖добЋ‚. 

Том‖причом‖потврѐује‖ се‖ стЋрЋ‖истинЋ‖ дЋ‖ су‖ „у‖ стрЋху‖ велике‖ очи‚.‖

Путници‖ сЋ‖ бродЋ‖ „ЗлЋтно‖ добЋ‚,‖ бродЋ‖ којим‖ упрЋвљЋ‖ кЋпетЋн‖ коме‖ су‖

путници‖унЋпред‖дЋли‖пуно‖поверење,‖сигурни‖дЋ‖ће‖их‖он‖одвести‖у‖злЋт-

ну‖будућност,‖стрЋхују,‖у‖ствЋри,‖дЋ‖би‖то‖мождЋ‖могло‖и‖дЋ‖не‖буде‖тЋко.‖

Себе‖ они‖ зЋто‖ меѐусобно‖ охрЋбрују,‖ непрестЋно‖ величЋјући‖ кЋпетЋнове‖

способности.‖А‖кЋдЋ‖меѐу‖собом‖уоче‖мршЋвог‖високог‖млЋдићЋ‖сЋ‖нЋочЋ-

римЋ‖и‖књигом‖кЋо‖сЋпутником,‖неког‖ко‖није‖издЋшЋн‖у‖хвЋлоспевимЋ‖нЋ‖

рЋчун‖кЋпетЋнЋ‖ јер‖смЋтрЋ‖дЋ‖овоме‖вЋљЋ‖честитЋти‖тек‖кЋд‖брод‖успешно‖

пристигне‖у‖луку,‖постЋје‖њимЋ‖тЋј‖млЋдић‖више‖него‖сумњив.‖И,‖кЋо што‖

се‖по‖прЋвилу‖дешЋвЋ,‖сумњЋ‖тЋдЋ‖све‖поквЋри‖(Dubium omnia corrumpit! – 

говорили‖су‖стЋри‖ЛЋтини,‖Ћ‖нЋш‖је‖Ћутор,‖знЋлЋчки‖воѐеном‖причом‖и‖то‖

документовЋо.)‖И‖тЋдЋ,‖пошто‖гЋ‖остЋли‖путници‖доживљЋвЋју‖кЋо‖шпијунЋ‖

и‖бЋксузЋ‖који‖призивЋ‖невоље,‖Ћ‖због‖чегЋ‖је‖у‖њиховим‖глЋвЋмЋ‖више‖него‖

јЋсно‖дЋ‖им‖прети‖бродолом,‖понЋшЋју‖се‖они‖у‖склЋду‖сЋ‖реченицом:‖„Није‖

безопЋсно‖издвЋјЋти‖се!‚‖ИзопштЋвЋју‖неверникЋ‖и,‖усред‖ноћи,‖избЋцују‖гЋ‖

из‖кЋбине,‖сЋ‖бродЋ,‖у‖хлЋдну‖велику‖воду.‖ОстЋвљЋју‖они‖њему,‖додуше,‖гу-
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мени‖чЋмЋц‖– толико‖су‖великодушни,‖Ћли‖стрЋх‖је‖њих‖– тЋј‖големи‖стрЋх‖

дЋ‖се‖може‖десити‖нешто‖стрЋшно,‖вешто‖подучио‖кЋко‖дЋ‖се‖понесу‖кЋо‖не-

људи.‖ПорЋзЋн‖зЋистЋ‖и‖веомЋ‖мрЋчЋн‖зЋвршетЋк!‖ДЋ‖се‖човеку‖у‖глЋви‖зЋвр-

ти! 

Од‖стрЋхЋ,‖у‖глЋви‖се‖зЋвртело‖и‖глЋвном‖јунЋку‖приче‖„РЋт‖против‖не-

видљивог‖ непријЋтељЋ‚.‖НЋ‖ великЋ‖ врЋтЋ‖ ступЋ‖ ту‖ онЋ‖ темЋ‖ споменутЋ нЋ‖

почетку‖овог‖зЋписЋ‖– ЋктуелнЋ‖дЋ‖ЋктуелнијЋ‖не‖може‖бити.‖Овде‖стрЋх‖(од‖

могуће‖болести,‖у‖време‖пЋндемије)‖одузимЋ‖дЋх‖глЋвном‖јунЋку‖и‖доводи‖

гЋ‖у‖болницу,‖Ћл’‖нЋ‖крЋју‖се‖испостЋвљЋ,‖ето‖комике,‖дЋ‖није‖болестЋн‖тЋј‖

глЋвни‖ јунЋк,‖ већ‖ једЋн‖ други‖ – кућни‖ љубимЋц‖ фикус!‖ КЋкЋв‖ зЋнимљив‖

обрт! 

Колико-толико,‖нЋду‖у‖оно‖људскије‖у‖човеку‖пружЋ‖последњЋ‖причЋ‖

у‖књизи,‖причЋ‖„Ледно‖пиво‚.‖Јесте,‖и‖у‖тој‖је‖причи‖више‖оних‖који‖мисле‖

сЋмо‖нЋ‖себе‖и‖нЋ‖свој‖бољитЋк‖(чЋк‖и‖кЋдЋ‖се‖хвЋле‖нЋводном‖добротом‖сво-

јом‖и‖хумЋношћу),‖Ћли‖у‖позЋдини‖– Ћ‖ми‖бисмо‖волели‖дЋ‖читЋлЋц‖то‖имЋ‖

у‖виду‖– глЋвни‖јунЋк‖је‖зЋпрЋво‖једЋн‖мирни,‖не‖претерЋно‖снЋлЋжљив‖чо-

век,‖једЋн‖од‖нЋс‖обичних.‖Човек‖који,‖жртвујући‖себе‖и‖свој‖живот,‖без‖рЋз-

мишљЋњЋ‖спЋсЋвЋ‖једног‖дечЋкЋ‖од‖дЋвљењЋ‖и,‖што‖је‖нЋјвЋжније,‖не‖смЋтрЋ‖

дЋ‖је‖тЋј‖његов‖поступЋк‖посебЋн‖подвиг‖јер‖– сЋсвим‖је‖логично‖и‖природно‖

свЋко понЋшЋње‖које‖спЋсЋвЋ‖и‖слЋви‖живот! 

По‖својој‖необичности,‖у‖књизи‖се‖издвЋјЋ‖причЋ‖„Неписмене‖речени-

це‚.‖ПричЋ‖је‖тЋ‖сЋстЋвљенЋ‖од‖двЋнЋест‖меѐунЋсловЋ,‖односно,‖двЋнЋест‖ре-

ченицЋ-причицЋ‖у‖којимЋ‖немЋ‖ни‖тЋчке,‖нити‖зЋрезЋ,‖ретко‖где‖и‖великог‖

словЋ.‖Реч‖је‖о‖сегментимЋ‖исклесЋним‖нЋоко‖грубо,‖из‖једног‖комЋдЋ,‖нЋ‖пр-

ви‖поглед‖неписмено‖нЋписЋним,‖ Ћли,‖нЋрЋвно,‖нЋмерно‖тЋко‖ сроченим‖– 

зЋрЋд‖динЋмике.‖ЧитЋлЋц‖овде‖зЋто‖морЋ‖бити‖спремЋн‖нЋ‖својеврсну‖читЋ-

лЋчку‖ЋвЋнтуру,‖Ћко‖жели‖дЋ‖„зЋгребе‚‖испод‖штивЋ‖у‖реченицЋмЋ-причи-

цЋмЋ:‖Знатижеља, Злочинац, Конструктивни дијалог, Аводвом и ајодјом, Једини 

добар начин за окончање препирке, Није што је мој, Левелаповање, Брош, Непо-

прављива несрећа, Буенос диас, Стратегија, Телефонски разговор.‖ МорЋ‖ бити‖

спремЋн‖дЋ‖рЋстумЋчи‖и‖протумЋчи,‖и‖дЋ‖нЋ‖потребним‖местимЋ,‖читЋјући,‖

осети‖где‖би‖требЋло‖дЋ‖стоји‖тЋчкЋ,‖где‖зЋрез,‖Ћ‖где‖се‖смешЋк‖претвЋрЋ‖у‖

громоглЋсни‖смех.‖ Јер,‖све‖су‖то‖и‖те‖кЋко‖смешно-тужне‖ситуЋције,‖где‖се‖

кЋо‖нЋ‖бесконЋчној‖трЋци‖смислЋ–бесмислЋ‖дешЋвЋ‖„игрЋ‖глувих‖телефонЋ‚,‖

или‖где‖од‖новоговорЋ,‖„пребогЋтог‚‖изрЋзимЋ‖сЋ‖друштвених‖мрежЋ‖и‖из‖

видео-игрицЋ,‖човеку‖опет‖може‖дЋ‖се‖зЋврти‖у‖глЋви. 

ПричЋ‖„МЋли‖декЋмерон‚,‖смисЋоно‖средиште‖читЋве‖збирке,‖уобли-

чЋвЋ‖тЋкоѐе‖тему‖– пЋндемијЋ,‖и‖тЋкоѐе‖потврѐује‖дЋ‖је‖сЋвременЋ‖и‖свевре-
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менскЋ.‖ОдвЋјкЋдЋ‖је,‖нЋиме,‖нЋ‖овом‖свету,‖нЋ‖овој‖плЋнети,‖све‖већ‖виѐено‖

и‖доживљено‖пЋ‖и‖пЋндемије‖нису‖нове! 

Подсетимо‖ се:‖ ДекЋмерон‖ јесте‖ дело‖ чувеног‖ БокЋчЋ,‖ зЋпочето,‖ кЋко‖

бележе‖ историјски‖ извори,‖ нЋјверовЋтније‖ 1350,‖ Ћ‖ зЋвршено‖ 1353.‖ године.‖

Средњовековни‖је‖то‖Ћлегоријски‖рЋд,‖уметничко‖дело‖сЋ‖елементимЋ‖зЋбЋв-

ног‖кЋрЋктерЋ,‖збиркЋ‖од‖стотину‖новелЋ,‖вЋжЋн‖историјски‖документ‖живо-

тЋ‖из‖14.‖векЋ.‖Време‖је‖то‖кЋдЋ‖је‖опЋснЋ‖кугЋ‖влЋдЋлЋ‖Фиренцом,‖због‖чегЋ‖

су‖се‖седЋм‖девојЋкЋ‖и‖тројицЋ‖млЋдићЋ‖од‖болести‖склонили‖нЋ‖оближње‖

имЋње‖и‖тЋмо,‖причЋјући‖једни‖другимЋ‖приче‖прожете‖поруком‖дЋ‖је‖по-

требно‖уживЋти‖у‖свЋком‖тренутку,‖кЋо‖и‖критиком‖лЋжног‖морЋлЋ,‖прове-

ли‖десет‖дЋнЋ.‖ДекЋмерон,‖инЋче,‖у‖преводу‖знЋчи‖упрЋво‖то‖– десет‖дЋнЋ. 

ЧитЋвим‖ својим‖ бићем,‖ ГЋвриловићев‖ „МЋли‖ декЋмерон‚‖ нЋстЋо‖ је‖

упрЋво‖по‖узору‖нЋ‖итЋлијЋнски‖ДекЋмерон.‖И‖не‖сличи‖он‖БокЋчовом‖делу‖

сЋмо‖по‖нЋслову,‖ већ‖и‖по‖ структури‖– причЋ‖ је‖ то‖у‖причи,‖ то‖ јест,‖ то‖ су‖

приче‖у‖оквирној‖ једној‖причи‖којЋ‖се‖тиче‖врло‖сЋвременог‖тренуткЋ.‖Си-

лом‖приликЋ,‖због‖пЋндемије,‖тЋј‖тренутЋк‖је‖„сЋтерЋо‚‖људе‖у‖домове‖и‖они‖

сЋдЋ‖покушЋвЋју‖ дЋ‖пронЋѐу‖ спЋс‖ тЋко‖што‖ једни‖другимЋ‖причЋју‖приче,‖

логично,‖нЋ‖тему‖– живот‖и‖бесмртност. 

ПриповедЋње‖ је,‖уостЋлом,‖ (кЋо‖и‖ствЋрЋње‖уопште)‖увек‖спЋсоноснЋ‖

силЋ,‖ спЋс‖ од‖рЋзЋрујеће‖и‖болне‖ свЋкодневице,‖по‖ сили‖ свог‖ унутрЋшњег‖

помонЋшењЋ‖сврхом‖живљењЋ,‖побеѐује‖тЋ‖силЋ‖и‖смрт.‖Подсетимо‖се‖уз-

гред,‖и‖чувенЋ‖АндрићевЋ‖АскЋ,‖бЋш‖кЋо‖и‖зЋноснЋ‖ШехерезЋдЋ‖из‖ХиљЋду‖и‖

једне‖ноћи,‖потврѐују,‖ уостЋлом,‖ дЋ‖ су‖игрЋ‖и‖причЋ‖нЋјубојитији‖облици‖

преживљЋвЋњЋ,‖ спЋсЋ‖од‖ смрти‖и‖блиске‖опЋсности.‖ПричЋње‖ кЋо‖ритуЋл‖

зЋједничког‖спЋсењЋ‖у‖причи‖„МЋли‖декЋмерон‚,‖одвијЋ‖се‖једном‖недељно.‖

У‖време‖полицијског‖чЋсЋ,‖десеторо‖млЋдих‖људи‖сЋстЋју‖се‖и‖причЋју,‖при-

чЋју,‖причЋју...‖СЋстЋју‖се,‖инЋче,‖у‖дому‖једног‖од‖њих. 

ДомЋћин‖ноћне‖седељке‖у‖беогрЋдском‖стЋну‖ јесте‖извесни‖ПЋун.‖ТЋј‖

стЋн,‖поетски‖нЋстројен‖лик‖нЋзивЋ‖ШехерезЋдиним‖дворцем‖и‖ПлЋтоновим‖

Симпосионом,‖док‖једЋн‖од‖присутних‖(шЋљивџијЋ,‖инЋче‖богослов),‖те‖су-

срете‖нЋзивЋ‖„мудрољубним‖толковЋнијем‚).‖ПЋун‖имЋ‖и‖нЋдимке:‖ВидрЋ,‖

СмотЋ,‖ТрЋпЋ,‖ТрунтЋ,‖и‖Пушкин‖– логично,‖студент‖је‖књижевности‖и‖стрЋ-

ствени‖љубитељ‖поезије.‖НЋ‖седељку‖код‖његЋ,‖и‖код‖његове‖девојке‖МЋрте‖

(студенткиње‖историје‖уметности,‖девојке‖у‖инвЋлидским‖колицимЋ),‖долЋ-

зе‖ Гојко,‖ Србомир‖ и‖ његовЋ‖ случЋјнЋ‖ сЋпутницЋ‖ ВишњЋ,‖ зЋтим,‖ ОбрЋд,‖

УгљешЋ,‖ПољкЋ,‖Чубрило,‖Оливер.‖Сви‖су‖они‖рЋзличити,‖сви‖рЋзличитог‖

сензибилитетЋ,‖те‖је‖и‖лепезЋ‖њиховог‖приповедЋњЋ‖врло‖шЋреноликЋ:‖имЋ‖

ту‖песЋмЋ‖које‖у‖стих‖претЋчу‖озбиљне‖филозофске‖трЋктЋте‖о‖животу‖и‖бе-

смртности,‖Ћли‖имЋ‖и‖врло‖комичних‖ситуЋцијЋ.‖РЋзумљиво,‖смех‖и‖кЋрикЋ-
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турЋ‖јесу‖нЋјубојитије‖оружје‖у‖превЋзилЋжењу‖мрЋкЋ,‖људског‖и‖свЋког‖дру-

гог.‖Неке‖од‖причЋ,‖опет,‖јесу‖дрЋгоцени‖детЋљи‖из‖свЋкодневног‖животЋ,‖Ћ‖

друге‖су‖прЋви‖филозофски‖трЋктЋти,‖неке,‖пЋк,‖својеврсне‖песме‖у‖прози,‖и‖

прЋве‖песме,‖и‖бЋјке. 

НЋбројмо‖нЋслове‖тих‖мини‖причЋ,‖које‖свЋкЋ‖зЋ‖себе,‖уистину‖плене‖

љупкошћу‖и‖спретношћу‖приповедЋњЋ:‖Тајна бесмртности, Голуб и голуби-

ца, Реферат о бесмртности, Потрага за лицем, Дар бесмртности, Обесмрћење 

деце мрака, Смртомора, Заувек заједно, Елпина, нЋјзЋд – Лек за смрт,‖ којЋ‖ је‖

својеврснЋ‖ бЋјковитЋ‖ крунЋ‖ приповедЋњЋ‖ те‖ ноћи‖ у‖ беогрЋдском‖ стЋну,‖ у‖

време‖полицијског‖чЋсЋ. 

КЋрЋктеризЋцијЋ‖ликовЋ‖је‖у‖овој‖причи,‖мЋло‖је‖рећи,‖одличнЋ,‖Ћ‖пре-

плет‖ствЋрне‖и‖митолошке‖приче‖одушевљЋвЋ,‖тЋко‖дЋ‖личи‖нЋ‖мЋли‖ромЋн‖

који‖би‖пЋжњи‖читЋлЋчке‖публике‖могЋо‖бити‖посебно‖препоручен. 

У‖причи‖по‖којој‖је‖књигЋ‖добилЋ‖нЋслов‖– врЋтимо‖се‖нЋ‖сЋмом‖крЋју‖

још‖једном‖причи‖„ДевојкЋ-рЋдосницЋ‚‖– Ћутор‖своју‖причу‖ткЋ‖понЋвљЋју-

ћи‖нЋ‖неколико‖местЋ:‖„НЋстЋвио‖сЋм‖пут...‚‖Е‖пЋ,‖потписник‖ових‖редовЋ‖је‖

сигурЋн‖дЋ‖неће‖претерЋти‖Ћко‖се‖послужи‖том‖конструкцијом‖и‖писцу‖СЋ-

ши‖ГЋвриловићу‖пожели‖дЋ‖и‖убудуће‖нЋстЋви‖својим‖приповедЋчким‖пу-

тем.‖Јер,‖то‖ће‖зЋсигурно‖бити‖нЋ‖рЋдост‖и‖његову,‖и‖нЋ‖рЋдост‖читЋлЋцЋ.‖СЋ-

мосвојЋн‖и‖јЋсно‖дефинисЋн‖пут‖увек‖доноси‖рЋдост!‖И‖– изЋ‖тЋквог‖путЋ‖вЋ-

здЋ‖остЋју‖делЋ‖зЋ‖понос. 
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Милутин Ђуричковић 

БОДЛЕРОВСКА ИНТОНАЦИЈА 

(АтилЋ‖Ф.‖БЋлЋж,‖Лов на лепоту : Изабране песме,‖БеогрЋд:‖АлмЋ,‖2019) 
 

 

 ПЋжљивијим‖прЋтиоцимЋ‖и‖тумЋчимЋ‖

сЋвремене‖светске‖поезије‖име‖Атиле‖Ф.‖БЋлЋ-

жЋ‖уопште‖није‖непознЋто,‖будући‖дЋ‖ је‖пре-

воѐен‖ нЋ‖многе‖ стрЋне‖ језике,‖ добитник‖ низЋ‖

нЋгрЋдЋ‖ у‖ земљи‖ и‖ инострЋнству‖ и‖ учесник‖

многих‖фестивЋлЋ‖поезије‖широм‖светЋ. 

 ЊеговЋ‖поезијЋ‖је‖врло‖комплекснЋ,‖се-

мЋнтички‖ рЋзуѐенЋ‖ и‖ слојевитЋ,‖ бременитЋ‖

симболимЋ‖и‖свЋковрсним‖знЋчењимЋ‖сЋ‖који-

мЋ‖није‖ тЋко‖ лЋко‖ успостЋвити‖ комуникЋцију‖

и‖ нЋ‖ први‖ поглед.‖ Песник‖ се,‖ поред‖ остЋлог,‖

бЋви‖ метЋфизиком,‖ Ћпсурдом,‖ естетиком‖ ру-

жног,‖упрЋво‖оном‖коју‖зЋговЋрЋ‖Бодлер‖у‖сво-

јим‖Ћнтологијским‖делимЋ‖(Сплин Париза, Цве-

ће зла),‖трЋсирЋјући‖тЋко‖пут‖песницимЋ‖који‖желе‖дЋ‖иду‖његовим‖стЋзЋмЋ‖

и‖поетичко-стилским‖изрЋзимЋ. 

 Српским‖читЋоцимЋ‖песник‖и‖писЋц‖АтилЋ‖Ф.‖БЋлЋж‖је‖добро‖знЋн,‖

будући‖дЋ‖ је‖већ‖објЋвио‖две‖зЋпЋжене‖књиге‖поезије‖и‖прозе:‖Преломљени 

хлеб, у‖преводу‖ЈолЋнке‖КовЋч‖(2012)‖и‖Метаморфозе Казанове,‖новеле‖у‖зЋјед-

ничком‖преводу‖ЈолЋнке‖КовЋч‖и‖НедељкЋ‖ТерзићЋ‖(2015).‖ 

КњигЋ‖пред‖нЋмЋ‖Лов на лепоту окупљЋ‖изЋбрЋне‖песме‖Атиле‖Ф.‖БЋ-

лЋжЋ,‖које‖у‖доброј‖мери‖покЋзују‖његов‖рЋзвојни‖пут,‖ствЋрЋлЋчке‖метЋмор-

фозе,‖стилско-поетичкЋ‖и‖етичко-естетичкЋ‖сЋзревЋњЋ‖од‖песме‖до‖песме‖и‖

до‖књиге‖до‖књиге.‖Он‖ је‖успео‖дЋ‖створи‖свој‖препознЋтљив‖уметнички‖и‖

мисЋони‖свет,‖чији‖је‖зЋједнички‖именитељ‖својеврстЋн‖поглед‖и‖филозофи-

јЋ‖животЋ,‖Ћ‖све‖то‖сЋ‖посебним‖освртом‖нЋ‖егзистенцију,‖пролЋзност,‖љубЋв,‖

бе/смисЋо... 

Алогичне‖комбинЋције,‖Ћрхетипски‖слојеви,‖фЋнтЋзмЋгоричне‖слике‖и‖

психолошко-емотивни‖регистри‖(Све је то фарса),‖сЋмо‖су‖неке‖од‖идејно-те-

мЋтских‖преокупЋцијЋ‖песничког‖изборЋ‖Лов на лепоту,‖којЋ‖ће‖свЋкЋко‖до-
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принети‖дЋ‖се‖скицирЋ‖потпунијЋ‖импресијЋ‖о‖овом‖све‖признЋтијем‖и‖по-

знЋтијем‖песнику‖европског‖формЋтЋ. 

Он‖имЋ‖врло‖плодотворЋн‖однос‖премЋ‖свему‖ономе‖што‖гЋ‖окружује‖

и‖интригирЋ‖његову‖пЋжњу,‖односно‖инспирЋцију‖и‖мЋшту.‖ЗЋ‖поједине‖пе-

сме потребно‖је‖допрети‖до‖одреѐених‖кодовЋ,‖енигме‖и‖шифре,‖кЋко‖би‖то‖

рекЋо‖Борхес,‖и‖тек‖ондЋ‖уживЋти‖у‖прЋвим‖и‖жељеним‖поетским‖резултЋ-

тимЋ.‖ТрЋгЋјући‖зЋ‖недосегнутим,‖зЋ‖лепотом,‖истином‖и‖прЋвдом,‖зЋ‖љубЋ-

вљу‖и‖одреѐеним‖смислом,‖песник‖зЋпрЋво‖ствЋрЋ‖свој‖дневник‖путовЋњЋ‖и‖

писЋњЋ,‖односно‖лирски‖кЋтЋлог‖необичних‖и‖несвЋкидЋшњих‖сликЋ‖и‖ми-

сли,‖мелодијЋ‖и‖идејЋ,‖које‖делују‖врло‖усклЋѐено‖и‖језгровито. 

АтилЋ‖Ф.‖БЋлЋж‖припЋдЋ‖песницимЋ‖који‖су‖интелектуЋлно‖ЋнгЋжовЋ-

ни,‖јер‖се‖не‖мири‖сЋ‖постојећим‖стЋњем‖у‖друштву‖и‖свету‖уопште‖(Мани-

фест једне претходне генерације, Равнодушно месо),‖те‖стогЋ‖жели‖дЋ‖све‖учини‖

племенитијим,‖лепшим‖и‖бољим.‖УостЋлом,‖нЋ‖то‖укЋзује‖и‖нЋсловнЋ‖син-

тЋгмЋ‖Лов на лепоту,‖којЋ‖је‖довољно‖индикЋтивнЋ‖и‖симболичнЋ. 

МетЋфизички‖супстрЋт,‖тЋкоѐе,‖чини‖ову‖лирику‖додЋтно‖сложеном‖и‖

ЋтрЋктивном,‖без‖обзирЋ‖што‖је‖песник‖истовремено‖окренут‖својој‖интими,‖

Ћ‖сЋ‖друге‖стрЋне‖и‖колективу‖кЋо‖нЋциону.‖Све‖у‖свему,‖песме‖Атиле‖Ф.‖БЋ-

лЋжЋ‖могу‖се‖читЋти‖сЋ‖истим‖интересовЋњем‖и‖ствЋрЋлЋчком‖знЋтижељом,‖

јер‖штедро‖и‖знЋлЋчки‖сЋопштЋвЋју‖свеколикЋ‖осећЋњЋ,‖доживљЋје‖и‖виѐе-

њЋ‖свЋкодневице. 
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Тодор Бјелкић 

ПОЕТСКИМ САВРЕМЕНИЦИМА ПОЕТСКИ 

ОДГОВОРИ 

(ДрЋгЋнЋ‖ЋЋтић, Род смо,‖БеогрЋд: ДрЋгСвет,‖2021) 
 

 

БеогрЋдскЋ‖песникињЋ‖и‖новинЋркЋ‖ДрЋгЋнЋ‖ЋЋтић‖поодЋвно‖је‖при-

вуклЋ‖пЋжњу‖ својим‖песничким‖ узлетимЋ‖и‖дометимЋ‖ нЋ‖ сЋвременој‖ срп-

ској‖поетској‖сцени,‖не‖сЋмо‖зЋпЋженим‖темЋтским‖преокупЋцијЋмЋ,‖него‖и‖

рЋскошним‖ бојЋмЋ‖ српског‖ језикЋ,‖ кЋо‖ и‖ лЋкоћом‖ изрЋзЋ‖ и‖ изрЋжЋвЋњЋ.‖

УпрЋво‖ је‖овогЋ‖мЋртЋ,‖у‖издЋњу‖беогрЋдског‖ДрЋгСветЋ‖(БиблиотекЋ‖Књи-

жевност),‖из‖штЋмпе‖изЋшлЋ‖и‖њенЋ‖седмЋ‖књигЋ‖под‖нЋсловом‖„Род‖смо‚,‖

Ћ‖ којЋ‖ се‖ опет‖ може‖ смЋтрЋти‖ оригинЋлним‖ приступом‖ ономе‖што‖ чини‖

(бЋрем‖тренутно)‖песникињину‖ствЋрЋлЋчку‖преокупЋцију.‖СЋм‖нЋслов‖ове‖

поетске‖ књиге‖ („Род‖ смо‚),‖ упућује‖ нЋ‖ својеврсну‖ знЋтижељу,‖ топлину‖ и‖

присност‖(с)‖онимЋ‖којимЋ‖се‖ДрЋгЋнЋ‖ЋЋтић,‖нЋ‖себи‖својствен‖нЋчин‖обрЋ-

ћЋ‖ (рЋчунЋјући‖ ту‖ и‖ читЋоце),‖ Ћли‖ пре‖ свегЋ‖ својој‖ сЋбрЋћи,‖ сЋвременим‖

српским‖ писцимЋ‖ (нЋрЋвно,‖ подрЋзумевЋју‖ се‖ списЋтељице),‖ сЋ‖ којимЋ‖

ЋуторкЋ‖комуницирЋ‖нЋ‖уверљиво‖присЋн‖нЋчин,‖и‖то‖нЋјлепшим‖језиком,‖

језиком‖стихЋ‖и‖свеопштом‖рЋзумљивошћу‖песме.‖ 

НЋслов‖„Род‖ смо‚‖ јЋсно,‖дЋкле, говори‖когЋ‖ДрЋгЋнЋ‖ЋЋтић,‖бЋрем‖у‖

једном‖чЋсу‖ствЋрЋлЋчког‖истрЋживЋњЋ,‖„убрЋјЋ‚‖у‖своју‖песничку‖својту,‖хо-

тећи‖тЋкоѐе‖дЋ‖кЋже‖дЋ‖‖сви‖они‖који‖се‖успешно‖лЋте‖перЋ‖имЋју‖зЋједничку‖

мЋлтене‖ сродничку‖ црту,‖ сви‖ се по‖ нечему‖ (пре)познЋју,‖ личе,‖ одликују,‖

преплићу‖ и‖ додирују.‖ СЋмЋ‖ песникињЋ‖ ће‖ нЋјбоље‖ објЋснити‖ дЋ‖ песме‖ у‖

овој‖ књизи‖ предстЋвљЋју‖ песме-дружбенице‖ и‖ једнЋ‖ се‖ у‖ другој‖ огледЋју.‖

ОвЋ‖књигЋ‖би‖се,‖по‖многим‖мерилимЋ, моглЋ‖окЋрЋктерисЋти‖кЋо‖својевр-

снЋ‖ЋнтологијЋ‖или‖цветник,‖по‖коме‖ДрЋгЋнЋ‖ЋЋтић,‖знЋтижељом‖дететЋ,‖

Ћли‖и‖врсног‖познЋвЋоцЋ‖поезије,‖узбуѐено‖шетЋ,‖преплићући‖своје‖поетске‖

снохвЋте‖сЋ‖оствЋрењимЋ,‖дЋ‖их‖условно‖нЋзовемо,‖својих‖изЋбрЋникЋ‖и‖го-

стију.‖Но,‖прво‖ћемо‖нЋвести‖ко‖су‖ти‖гости‖у‖њеном‖рЋскошном‖поетском‖

врту.‖Идемо‖редом‖којим‖их‖је‖ЋуторкЋ‖сврстЋлЋ:‖МирослЋв‖Алексић,‖ТЋтјЋ-

нЋ‖Томић,‖МирјЋнЋ‖Сисојевић,‖МирослЋв Нинковић,‖ЉиљЋнЋ‖МилосЋвље-

вић,‖ СлЋвицЋ‖ Нићифоровић‖ Веселиновић,‖ СтефЋн‖ ЛЋзЋревић,‖ ЉиљЋнЋ‖

Мирић,‖БрЋнкЋ‖ВлЋјић‖ЋЋкић,‖МиленЋ‖ДрпЋ,‖НихЋд‖Мешић‖Ривер,‖МилкЋ‖

МирЋ‖Грчић,‖ЉиљЋнЋ‖ДобрЋ,‖роѐ.‖ОбрЋдовић,‖МЋријЋнЋ‖Пилиповић,‖ДрЋ-
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гЋн‖МЋрковић,‖МирјЋнЋ‖ДЋниловић,‖ГордЋнЋ‖ЈовЋновић‖ШЋрић,‖КЋтЋринЋ‖

Перовић‖ БошњЋковић,‖ ДрЋгЋн‖ ТомЋшевић,‖ СнежЋнЋ‖ Петровић,‖ БиљЋнЋ‖

Нинчић,‖ СпоменкЋ‖ ДендЋ‖ ХЋмовић,‖ ГордЋн‖ РЋнитовић,‖ ВерицЋ‖ ПредЋ,‖

ЉиљЋнЋ‖Војводић,‖роѐ.‖Милићевић‖и‖Тодор‖Бјелкић. 

У‖уводу‖ће‖песникињЋ‖рећи:‖„ПесмЋ‖сЋм./‖И‖ти‖си‖песмЋ./‖Род‖смо‖–/ 

по‖песми./ КлЋсЋмо./‖Зеленимо./‖Дишемо/ – песмом.‚‖ТЋкоѐе,‖у‖уводној‖пе-

сми‖„ПитЋлицЋ‚‖ДрЋгЋнЋ ЋЋтић‖ће‖се,‖измеѐу‖остЋлог,‖зЋпитЋти:‖„НЋ‖ши-

рокој‖ скЋли‖ сензибилитетЋ,/‖ којЋ‖ је‖ ствЋрност‖ прЋвЋ?/‖ НЋ‖ којој‖ се‖ стрЋни‖

осунчЋној‖зелени‖мојЋ‖трЋвЋ?/‖Где‖ли‖се‖ствЋрносније‖и‖лепше‖сЋњЋ,‖спЋвЋ?/‖

КогЋ‖дЋ‖питЋм,/‖коме‖дЋ‖се‖обрЋтим,/ кЋд‖већ‖одЋвно‖јЋсно‖слутим/‖дЋ‖веро-

вЋње‖се‖моје/‖вЋздЋ‖приклЋњЋ‖–/‖шЋпутЋњу‖песме!‚‖То‖би‖били‖сЋмо‖неки‖од‖

препознЋтљивих‖поривЋ‖који‖су‖Ћуторку‖водили‖у‖суштину,‖кЋко‖туѐе,‖тЋко‖

и‖сопствене‖поезије.‖ДЋкле,‖у‖чему‖је‖поентЋ‖ове‖оригинЋлне‖песничке‖тво-

ревине?‖ДрЋгЋнЋ‖ЋЋтић‖је‖од‖свЋког‖мЋлочЋс‖нЋведеног‖ствЋрЋоцЋ,‖Ћ‖сви‖нЋ‖

свој‖нЋчин‖утискују‖трЋгове‖у‖српску‖поетску‖целину,‖одЋбрЋлЋ‖ (кЋко‖сЋмЋ‖

рече – по‖свом‖сензибилитету), по‖једну‖песму,‖Ћ‖зЋтим‖је‖онЋ,‖ЋуторкЋ‖књи-

ге,‖нЋстЋвилЋ‖дЋ‖рЋзговЋрЋ‖сЋ‖одЋбрЋном‖песмом,‖додЋјући‖јој‖своју‖снЋжну‖

поетску‖потку‖и‖особину.‖МождЋ‖ће‖једностЋвније‖звучЋти‖Ћко‖кЋжемо‖дЋ‖је‖

нЋ‖ свЋку‖изЋбрЋну‖песму‖одговЋрЋлЋ‖ сопственом‖песмом,‖ склЋпЋјући‖ тЋко‖

веомЋ‖зЋнимљиву‖поетску‖шЋрeнолику‖ткЋницу,‖којЋ‖ће‖и‖те‖кЋко‖зЋинтере-

совЋти‖поетске‖слЋдокусце,‖естете,‖критичЋре,‖пЋ‖и‖историчЋре‖књижевно-

сти. 

ВЋљЋ‖ с‖ дубоким‖рЋзлогом‖ додЋти‖ дЋ‖ је‖ свЋки‖ одговор-песмЋ‖ Ћуторке‖

ДрЋгЋне‖ЋЋтић‖прЋво‖мЋло‖ремек-дело‖поетског‖искЋзЋ‖и‖узношЋј‖у‖сфере‖у‖

којимЋ‖онЋ,‖не‖тЋко‖ретко,‖чЋк‖и‖премЋшује‖одЋбрЋне‖узоре,‖чинећи‖нЋ‖тЋј‖

нЋчин‖ потпуно‖ сЋмосвојно‖ и‖ сЋмопрепознЋтљиво‖ књижевно‖ дело.‖ Једно-

стЋвно‖речено,‖у‖књизи‖„Род‖смо‚‖препознЋћемо,‖изновЋ,‖поетско-истрЋжи-

вЋчки‖оригинЋлни‖књижевни‖домЋшЋј‖ДрЋгЋне‖ЋЋтић.‖ОвЋ‖поетскЋ‖збиркЋ‖

сигурно‖ће‖остЋти‖упЋмћенЋ‖кЋо‖снЋжЋн,‖потицЋјЋн,‖и‖свЋке‖пЋжње‖и‖хвЋле‖

вредЋн‖искорЋк‖ у‖ поетском‖ опусу‖ДрЋгЋне‖ЋЋтић.‖ Јер,‖ књигом‖ „Род‖ смо‚‖

онЋ‖је‖сЋмо‖потврдилЋ‖дЋ‖је‖не‖сЋмо‖изузетЋн‖познЋвЋлЋц,‖него‖и‖ствЋрЋлЋц‖

поезије,‖нЋ‖веомЋ‖зЋвидном‖и‖високом‖нивоу.‖ОстЋли‖бисмо‖недоречени‖и‖

непрЋведни‖Ћко‖бисмо изостЋвЋли‖дЋ‖је‖и‖сЋм‖дизЋјн‖књиге‖тЋкЋв‖дЋ‖сместЋ‖

привлЋчи‖пуну‖пЋжњу,‖Ћ‖то‖би‖било‖немогуће‖дЋ‖нЋсловну‖стрЋну,‖колЋже‖

и‖ илустрЋције‖ није‖ урЋдилЋ‖ скулпторкЋ,‖ сликЋркЋ‖ и‖ песникињЋ‖ЉиљЋнЋ‖

Војводић. 
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Санда Ристић Стојановић 

ЈЕЗИК  ЈАСТВА 

(МЋрко‖СтЋнојевић,‖Језик  јаства,‖БеогрЋд:‖Поетикум,‖2020) 
 

 

ЈеднЋ‖великЋ‖мудрост‖филозофЋ‖је‖дЋ‖је‖питЋње‖вЋжније‖од‖одговорЋ.‖

НЋ‖то‖нЋдовезујем‖питЋње‖кЋко‖прићи‖поезији,‖кЋко‖читЋти‖поезију?‖Пое-

зију‖требЋ‖читЋти‖из‖сопствене‖интуитивне‖сфере,‖Ћли‖немЋју‖сви‖естетско‖

чуло‖зЋ‖поезију,‖зЋ‖уметност.‖МлЋди‖песник‖МЋрко‖СтЋнојевић‖у‖својој‖књи-

зи‖Језик Јаства смело‖ходЋ‖сопственом‖путЋњом‖питЋњЋ‖којЋ‖одјекују‖већ‖ве-

ковимЋ‖човечЋнством.‖То‖могу‖бити‖питЋњЋ‖којЋ‖је‖и‖естетичЋр‖Кроче‖спо-

мињЋо‖у‖својим‖преиспитивЋњимЋ‖о‖поезији‖– зЋшто‖човек‖јесте‖човек?‖ЗЋ-

што‖ствЋрност‖јесте‖ствЋрност?‖ 

ИЋко‖се‖нЋ‖први‖мЋх‖приликом‖читЋњЋ‖ове‖књиге‖стиче‖утисЋк‖дЋ‖пе-

сник‖ходЋ‖по‖ивици‖дискурзивности,‖песник‖ Језика Јаства све‖ време‖држи‖

свој‖ стих‖ кЋо‖песник‖и‖ уобличЋвЋ‖ сирову‖мЋтерију‖ постојЋњЋ,‖ болЋ,‖преи-

спитивЋњЋ‖човековог‖животЋ‖и‖смрти‖у‖Ћутентичну‖поезију.‖МЋрко‖СтЋноје-

вић‖не‖пЋдЋ‖у‖Ћмбис‖рЋзумског,‖већ‖остЋје‖нЋ‖стрЋни‖тЋјновитог,‖метЋфизич-

ког,‖тЋјЋнственог,‖пЋ‖и‖нејЋсног,‖херметичног.‖Оно‖нејЋсно,‖неухвЋтљиво,‖не-

докучиво‖је‖одликЋ‖дЋровитости,‖јер‖не‖постоје‖шЋблони‖и‖шеме‖зЋ‖писЋње‖

поезије. 

У‖двЋдесет‖првом‖веку‖не‖постоје‖школе‖певЋњЋ, Ћли‖песници‖двЋдесет‖

првог‖векЋ‖користе‖нЋслеѐе‖претходникЋ‖– песникЋ‖дЋ‖би‖дошли‖до‖себе,‖до‖

свог‖певЋњЋ.‖То‖нЋслеѐе‖песничко‖симболизмЋ,‖експресионизмЋ,‖нЋдреЋли-

змЋ‖је‖песник‖МЋрко‖СтЋнојевић‖угрЋдио‖у‖своје‖дело,‖одступЋјући‖од‖својих‖

узорЋ‖ МиљковићЋ,‖ ИвЋнЋ.‖ В.‖ ЛЋлићЋ‖ и‖ других‖ песникЋ,‖ оригинЋлношћу‖

свог‖песничког‖стихЋ. 

ЗЋхвЋљујући‖КЋнтовој‖филозофији‖појЋвио‖ се‖ снЋжЋн‖ зЋхтев‖зЋ‖ Ћуто-

номијом‖уметности.‖То‖је‖подрЋзумевЋло‖одбијЋње‖дЋ‖уметност‖буде‖роб‖тр-

жиштЋ,‖ Ћли‖ и‖ огрЋѐивЋње‖ уметничког‖ делЋ‖ од‖ сЋмовоље‖ рЋзних‖ групЋ‖ и‖

клЋновЋ‖често‖експоненЋтЋ‖рЋзнорЋзних‖интересЋ,‖огрЋѐивЋње‖од‖критичЋ-

рЋ‖који‖су‖имЋли‖тенденцију‖дЋ‖уметности‖постЋве‖тЋчно‖одреѐене‖концеп-

туЋлне‖стЋндЋрде‖и‖огрЋѐивЋње‖од‖свЋкЋквих‖идеологијЋ.‖ЗЋто‖требЋ‖стЋлно‖

укЋзивЋти‖нЋ‖знЋчЋј‖КЋнтове‖филозофије‖зЋ‖сЋвремену‖уметност‖и‖уметнике‖

двЋдесет‖првог‖векЋ‖и‖следећих‖вековЋ. 
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Живимо‖у‖двЋдесет‖првом‖веку‖у‖коме‖се‖медијски‖често‖нЋмећу‖Ћнти-

уметници.‖Под‖ плЋштом‖ потрЋге‖ зЋ‖ емергентном‖ креЋтивности‖ многи‖ су‖

зЋбЋсЋли‖нЋ‖терен‖Ћнтиуметности,‖егзибицијЋ.‖КЋдЋ‖је‖поезијЋ‖у‖питЋњу‖по-

следњих‖ деценијЋ‖ бујЋ‖ концептуЋлнЋ,‖ ЋнЋлитичкЋ‖ поезијЋ‖ концептуЋлних‖

прЋктикЋнЋтЋ‖ и‖ вербЋлних‖ конструкцијЋ.‖ ЗЋто‖ је‖ вЋжно‖ истЋћи‖ оно‖ што‖

многи‖сЋвремени‖естетичЋри‖зЋступЋју‖Ћ‖меѐу‖њимЋ‖је‖и‖ЖЋн‖Клер‖(Крити-

кЋ‖Модерности)‖– нЋпредЋк‖и‖рЋзвој‖уметности‖догЋѐЋ‖се‖нЋ‖терену‖инвен-

ције,‖новог. 

ДЋровити‖песници‖двЋдесет‖првог‖векЋ‖користе‖свЋкЋко‖нЋслеѐе‖прет-

ходникЋ.‖У‖овом‖времену‖у‖коме‖доминирЋ‖логикЋ‖кЋпитЋлЋ‖уочићемо‖дЋ‖

није‖многимЋ‖ стЋло‖до‖уметности‖и‖песништвЋ.‖ДЋнЋшњи‖Ћутентични‖пе-

сник‖остЋје‖усЋмљенЋ‖фигурЋ‖и‖препуштен‖је‖често‖сЋм‖себи.‖ЗЋто‖дЋровити‖

песници‖морЋју‖имЋти‖сЋвест‖и‖одговорност‖пред‖својим‖дЋром.‖ПодрЋзу-

мевЋ‖се‖посвећеност‖и‖упорност‖дЋ‖се‖истрЋје‖нЋ‖сопственом‖песничком‖пу-

ту,‖често‖у‖непријЋтељском‖окружењу‖у‖коме‖бујЋју‖свЋкЋкве‖бЋхЋтости‖моћ-

них,‖недЋровитих,‖кЋријеристЋ. 

МЋрко‖СтЋнојевић‖је‖млЋд‖песник,‖роѐени песник‖код‖когЋ‖је‖евидент-

нЋ‖посвећеност‖песништву,‖ упорност‖дЋ‖ се‖истрЋје‖нЋ‖ сопственом‖песнич-

ком‖путу.‖КрЋси‖гЋ‖и‖некЋ‖смртнЋ‖озбиљност‖кЋдЋ‖ је‖песништво‖у‖питЋњу.‖

НЋдЋм‖се‖дЋ‖ће‖у‖свом‖дЋљем‖песничком‖рЋду‖урЋвнотежити‖све‖стрЋне‖жи-

вотЋ‖и‖ону‖ведрију‖сЋ‖оном‖смртно‖озбиљном.‖Пред‖МЋрком‖СтЋнојевићем‖

су‖године‖писЋњЋ‖и‖верујем‖дЋ‖ће‖оствЋрити‖рЋзноврсност‖поезије‖у‖својим‖

песничким‖књигЋмЋ. 
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ЛАЗУР БУДУЋЕГ ВРЕМЕНА : ЕСЕЈИ  

И ПРИКАЗИ О КЊИГАМА ВЕРИЦЕ ТАДИЋ 

(„БиблиотекЋ‖Општине‖ЛучЋни‚,‖ГучЋ,‖2020) 
 

 

СТИЛСКА И ЕСТЕТСКА СЛИКОВИТОСТ ИНТОНАЦИОНЕ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНОСТИ 

 
     СимболикЋ‖лЋзурЋ‖кЋо‖божЋнске‖моћи‖и‖

дЋровите‖опредељености‖кЋ‖употреби‖песничког‖

језикЋ,‖ у‖ књижевном‖ ствЋрЋлЋштву‖ Верице‖ ТЋ-

дић‖ небеско‖ је‖ плЋветнило‖ у‖ интонЋционом‖ сЋ-

звучју‖ естетске‖ сликовитости‖ и‖ интелектуЋлно-

сти.‖Писци‖и‖књижевни‖критичЋри‖су‖стилску‖и‖

естетску‖ способност‖ у‖ песнику‖ протумЋчили‖ у‖

светлу‖свеприсутне‖љубЋви,‖и‖мелодијске‖‖и‖лек-

сичке‖трЋнсцендентне‖сликовитости‖у‖‖генију‖по-

етесе,‖прозног‖писцЋ‖и‖књижевног‖критичЋрЋ.‖ 

    ЕпифЋнијски‖ појЋм‖ ВЋсељене‖ и‖ БогЋ‖ у‖

естетској‖ песничкој,‖ и‖ стилској‖ фигурЋтивној,‖

слојевитој‖ интуицији,‖ основЋ‖ су‖ зЋ‖ тумЋчење‖ бесмртности‖ духЋ‖ и‖ душе‖ у‖

књижевном‖ствЋрЋлЋштву‖Верице‖ТЋдић.‖ 

     У‖лЋзуру‖Вечности‖поетесЋ‖ствЋрЋлЋчки‖приступЋ‖слојевитости‖упо-

требе‖песничког‖језикЋ,‖у‖семЋнтичкој‖прилЋгодљивости‖којом‖померЋ‖вре-

менске‖ грЋнице‖ у‖ ствЋрЋлЋчкој‖ свеприсутности‖ идеЋлних‖ феноменЋ‖ људ-

ских‖нЋјлепших‖говорних‖и‖психолошких‖‖нЋднЋрЋвних‖својстЋвЋ.‖ ‖СтвЋрЋ-

лЋчким‖ приступом‖ одуховљености‖ и‖ душевности,‖ ВерицЋ‖ ТЋдић‖ искЋзује‖

богЋтство‖интонЋционог‖и‖интуитивног‖доживљЋјЋ‖емотивне‖емфЋзе‖у‖вЋн-

временским‖оквиримЋ‖ствЋрности‖којој‖дЋрује‖епифЋнијску‖свемоћ‖божЋн-

стЋвЋ‖у‖изгрЋдњи‖људског‖продуховљеног‖одуховљењЋ‖у‖вЋсељенској‖вечно-

сти.‖ЊенЋ‖особинЋ‖одуховљењЋ‖притом‖је‖нЋглЋшено‖емоционЋлнЋ,‖интуи-

ционЋ‖и‖интелектуЋлнЋ,‖што‖је‖одвЋјЋ‖од‖зЋглупљујуће‖религиозне‖доктри-

нирЋности.‖ 
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     ИсидорЋ‖Секулић‖је‖својевремено‖писЋлЋ‖дЋ‖писЋц‖кЋо‖„човек-идејЋ‛ 

својом‖књигом‖спЋдЋ‖у‖„вЋселенску‖интелигенцију‛,‖дЋ‖„носи‖у‖себи‖мисли-

лЋштво‛,‖Ћ‖ЈовЋн‖Скерлић‖о‖Исидори‖Секулић‖дЋ‖„почиње‖писЋти‖о‖нЋјте-

жим‖проблемимЋ‖духЋ‖и‖душе‛.  

     ВерицЋ‖ТЋдић‖своје‖књижевно‖дело‖стЋвљЋ‖у‖знЋчењске‖и‖мотивЋци-

оне‖ оквире‖ сентенције‖ о‖ вЋсељенској‖ свеобухвЋтности‖људске‖мисЋоне‖ дЋ-

ровности,‖ коју‖ следе‖ и‖ употпуњују‖људскЋ‖племенитЋ‖ осећЋњЋ.‖КЋо‖мото,‖‖

тЋ‖је‖мисЋо‖у‖дистиху‖постЋвљенЋ‖код‖нЋсловЋ‖збирке‖њених‖поетизовЋних‖

пролегоменЋ‖и‖књижевних‖критикЋ‖писЋцЋ‖и‖књижевних‖критичЋрЋ,‖слоје-

вито‖постЋвљених‖премЋ‖прикЋзЋним‖темЋмЋ‖и‖мисЋоним‖знЋчењимЋ. 

     Слојевитост‖стилске‖и‖естетске‖сликовитости‖у‖ствЋрЋлЋштву‖Верице‖

ТЋдић‖ зЋснивЋ‖ се‖ нЋ‖ темЋтским‖одредницЋмЋ‖проистеклим‖из‖ књижевно-

критичких‖интенцијЋ‖и‖знЋчењЋ‖у‖двЋдесет‖три есејЋ‖и‖књижевних‖критикЋ.‖

НЋслови‖темЋ‖су‖проистекли‖из‖нЋсловЋ‖књиге‖у‖целини,‖Ћ‖свЋки‖нЋслов‖је‖

опремљен‖пролегоменом‖у‖Ћуторству‖Верице‖ТЋдић.‖Из‖темЋтских‖и‖идеј-

них‖сЋдржЋјЋ‖двЋдесет‖три‖есејЋ‖и‖књижевних‖критикЋ‖нЋстЋло‖је‖ једЋнЋест‖

темЋтских‖целинЋ:‖Хармонија једноставности, Лазур будућег времена, 

Тренутак уроњен у вечност, Интимни природопис, Прича као шифра 

могућих светова, Мудрост је велико богатство, И концентрисано и ле-

пршаво, Пролаз из пролазности у вјечност, Графика на небеском паи-

ру, Божански добитак, Мисаоне моралне истине као култ свебожан-

ске љубави, Меридијани душе.  

     ТемЋтскЋ‖слојевитост‖књижевне‖критике‖и‖есејЋ‖слЋви‖интонЋционЋ‖

пољЋ‖синтЋксичке‖структуре‖стихЋ‖у‖књижевном‖ствЋрЋлЋштву‖Верице‖ТЋ-

дић,‖њену‖ сентенциозну‖мудрост,‖прозну‖интелектуЋлну‖истинољубивост.‖

Притом,‖ и‖њенЋ‖ прозЋ‖ је‖ поетизовЋнЋ.‖ КњижевнЋ‖ критикЋ‖ је‖ посебну‖ пЋ-

жњу‖посветилЋ‖једностЋвности у‖одуховљеној‖љубЋвној‖лирској‖врсти‖испе-

вЋној‖ постмодернистичким‖ књижевним‖ стилом‖ и‖ методом.‖ ПосвећенЋ‖ је‖

пЋжњЋ‖ посебном‖ сензибилитету‖ одуховљеној‖ слојевитости‖ њене‖ поезије,‖

посве‖лишене‖историчности,‖Ћ‖прилЋгоѐене‖њеној‖оригинЋлној‖истЋнчЋно-

сти‖духЋ‖у‖специфичном‖психолошком‖сЋосету‖сетне‖обожене‖интонЋције‖и‖

интелектуЋлних‖својстЋвЋ‖рЋзмишљЋњЋ‖о‖сврси‖животЋ‖у‖специфичној‖сим-

болици‖вЋсељенског‖творЋштвЋ‖светЋ‖љубЋви‖у‖религиозном‖и‖у‖световном‖

смислу.‖ЕпифЋнијЋ‖је‖присутнЋ‖кЋо‖песниково‖одуховљено‖нЋдЋхнуће‖коме‖

је‖емфЋтички‖оснЋжен‖смисЋо‖јединственог‖светЋ‖које‖живи‖у‖потпуној,‖хи-

перболисЋно‖емоционЋлној,‖сфери‖временЋ‖потпуне‖хЋрмоније,‖и‖поетизо-

вЋног‖‖смислЋ‖у‖општечовечЋнској‖свељубЋви.‖ 

     КњижевнЋ‖критикЋ‖у‖овој‖књизи‖предстЋвилЋ‖ је‖ ‖књижевно‖ствЋрЋ-

лЋштво,‖прозно‖и‖версификЋторско,‖и‖у‖сЋосету‖људске‖мисли и‖мудрости.‖
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ВерицЋ‖ ТЋдић‖ упливише‖ еонску‖ емоционЋлну‖ ирЋционЋлност‖ трЋнсце-

дентних‖ пределЋ,‖ нЋглЋшеног‖ естетског‖ сликовитог‖ богЋтствЋ‖ коришћењЋ‖

песничког‖језикЋ‖у‖оквиру‖особите‖и‖врло‖субјективне‖и‖сугестивне књижев-

ноуметничке‖ оригинЋлности‖ неологистичког‖ предстЋвљЋњЋ‖ читЋлЋчке‖ ре-

цепције‖будућег‖временЋ‖кЋо‖вечности‖у‖божЋнском‖и‖вЋсељенском‖третмЋ-

ну‖мудрости,‖којЋ,‖поред‖епифЋнијског‖обожењЋ,‖предстЋвљЋ‖нЋјвишу вред-

ност‖ људског‖ мисЋоног‖ и‖ емоционЋлног‖ суживотЋ‖ сЋ‖ вЋсељеном‖ и‖ вечно-

шћу.‖‖ 

     ВЋсељенЋ‖ кЋо‖прострЋнство‖ еволуционог‖ кретЋњЋ‖бесконЋчног‖про-

стрЋнствЋ‖нЋслућује‖прошлост‖и‖будућност‖мисЋоном‖Ћктивношћу‖људске‖

нЋсеобине‖ зеленоплЋве‖плЋнете.‖МисЋо‖и‖ осећЋњЋ‖ су‖мотивскЋ‖и‖ рефлек-

сивнЋ‖пољЋ‖безгрЋничне‖људске‖вере‖у‖живот‖и‖љубЋв.‖ВерицЋ‖ТЋдић‖је‖сен-

тенцијом‖нЋ‖почетку‖књиге‖постЋвилЋ‖сложени‖приступ‖вишеслојности‖об-

јЋшњеном‖импресионистичком‖књижевном‖критиком‖и‖прикЋзимЋ.‖ 

     СЋ‖ мисЋоном‖ импресијом‖ књижевни‖ критичЋри‖ су‖ протумЋчили‖

књижевнЋ‖делЋ‖Верице‖ТЋдић‖верујући‖свом‖истЋнчЋном‖и‖продуховљеном‖

утиску.‖ДрЋмЋтски‖постЋвљен‖субјективни‖емотивни‖сјЋј‖мисЋоности‖откри-

вЋ‖доживљЋј‖зЋсновЋн‖нЋ‖исцелитељској‖мудрости,‖којом‖се‖истиче‖вечност‖

животЋ‖и‖оптимистичких‖емоционЋлних‖сферЋ‖у‖еонимЋ,‖који‖су‖подЋрили‖

човечЋнству‖блЋгодет‖рЋзумЋ‖који‖вЋљЋ‖сЋчувЋти‖од‖пошЋсти‖сЋмоуниште-

њЋ‖у‖које‖иде‖ововремено‖човечЋнство. 

     Књижевни‖ критичЋри‖и‖ есејисти‖ укЋзују‖ нЋ‖ пЋнхумЋнистичку‖ емо-

ционЋлност,‖црпећи‖одуховљени‖сензибилитет‖из‖пролегоменЋ‖Верице‖ТЋ-

дић.‖Специфично‖ сЋосећЋјним,‖ одуховљено‖ емоционЋлним‖и‖интонЋцио-

ним‖стилом,‖пролегоменом‖и‖књижевном‖критиком,‖есејимЋ‖и‖прикЋзимЋ,‖

постЋвљени‖су‖у‖овој‖књизи‖утисци‖мудрости,‖свестрЋно‖рЋзумне‖интелек-

туЋлности,‖којом‖се‖људски‖род‖усмерЋвЋ‖премЋ‖јЋком‖сензибилитету‖лир-

ске‖емЋнЋције,‖којЋ‖опевЋ‖живот,‖сЋн‖о‖срећи,‖љубЋв.‖СлЋви‖се‖мудрост‖кЋо‖

резон,‖ кЋо‖ рЋсуѐивЋње,‖ кЋо‖ рЋзборитост‖интелектЋ,‖ који‖ће‖ спЋсити‖ чове-

чЋнство‖нЋ‖Земљи‖од‖себе,‖у‖бесконЋчности‖свемирЋ.‖ 

     Мудрост‖кЋо‖зрелост‖рЋсуѐивЋњЋ,‖у‖сЋзвучју‖сЋ‖пролегоменом,‖постЋ-

вљЋ‖посебну‖слојевитост‖ЋнгЋжовЋњЋ‖вере‖и‖вероисповест‖кЋо‖епифЋнијски‖

одЋзив‖религији,‖мЋдЋ‖не‖кЋо‖религиознЋ‖доктринЋцијЋ,‖већ‖кЋо‖књижевно‖

верско‖нЋдЋхнуће‖у‖стремљењу‖премЋ‖одуховљеном‖сензибилитету,‖које‖ је‖

једЋн‖од‖нЋјбитнијих‖слојевЋ‖књижевног‖делЋ‖Верице‖ТЋдић.‖ 

     Књижевни‖ критичЋри‖ су‖ у‖ овој‖ књизи‖ схвЋтили‖ зЋдЋтЋк‖ зЋ‖ којим‖

истинЋмЋ‖ дЋ‖ трЋгЋју‖ ‖ у‖ књижевном‖ делу‖Верице‖ТЋдић.‖Њих‖ је‖ привуклЋ‖

естетскЋ‖ вредност‖књижевних‖делЋ,‖ зЋ‖чијим‖су‖ се‖ ‖лирским‖сензибилите-

том‖својом‖несумњивом‖дЋровитошћу‖и књижевнокритичком‖ингениозно-
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шћу‖повели.‖ТЋко‖ је‖нЋстЋлЋ‖још‖једнЋ‖студиознЋ‖импресијЋ‖којом‖се‖њено‖

књижевно‖ дело‖ обЋсјЋвЋ‖ истином‖ квЋлитетЋ‖ који‖ још‖ није‖ довршен,‖ јер‖ је‖

кЋо‖поетесЋ,‖прозни‖писЋц‖и‖књижевни‖критичЋр,‖још‖увек‖у‖пуној‖ствЋрЋ-

лЋчкој‖снЋзи‖од‖користи‖зЋ‖њен‖књижевноуметнички‖реноме.‖ 

 

 

 

 
 

ДЋнко‖Стојнић:‖„Школски‖рЋд‚ 
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Оливер Јанковић 

САГА О ФЕНИКСОВОЈ СМРТИ : 

МОЗАИЧКИ МУЛТИАРТ РОМАН У 42 СЦЕНЕ 

(„АлмЋ‚,‖БеогрЋд, 2020)  
 

 

Ф1 

 
Антонио Вивалди – Годишња доба – Пролеће 

 

 

 ЛежЋли‖су‖нЋ‖прљЋвом‖шљун-

ку‖ тик‖ уз‖ језеро.‖ ДЋлеким‖ хоризон-

том,‖ тик‖ испод‖ белих‖ облЋчићЋ,‖ не-

приметно‖и‖тихо‖клизилЋ‖ је‖1983.‖го-

динЋ.‖ НебојшЋ‖ би‖ се‖ понекЋд‖ успрЋ-

вио‖и‖хитнуо‖кЋмен‖у‖воду.‖После‖јед-

ног‖ пригушеног‖ „плоп‛,‖ воденим‖

огледЋлом‖би‖почели‖дЋ‖се‖шире‖кру-

гови.‖ 

  – Јуче‖ сЋм‖ дипломирЋо‖ – Не-

бојшЋ‖ полЋко‖ превЋли‖ преко‖ усЋнЋ,‖

док‖је‖сунце‖нЋрЋнџЋсто‖и‖титрЋво‖кр-

вЋрило‖ у‖ језерској‖ води.‖ Предвечер-

њи‖крици‖птицЋ‖секли‖су‖прохлЋдни‖

вЋздух‖који‖ је‖ воњЋо‖нЋ‖устЋјЋлу‖воду‖

и‖језерско‖биље.‖ 

  – ПЋ‖ то‖ је‖ супер!‖ЧеститЋм!‖ – 

ПЋби‖му‖чврсто‖стисну‖шЋку.‖– И‖штЋ‖

ћеш‖сЋд?!‖ДипломирЋни‖филозоф,‖није‖мЋлЋ‖ствЋр.‖ 

 – Апсолутно‖не‖знЋм‖штЋ‖ћу...‖УписЋо‖сЋм‖филозофију‖дЋ‖бих‖нешто‖

нЋучио‖о‖свету,‖животу... 

 – ПЋ‖јеси‖ли?‖– прекиде‖гЋ‖ПЋби.‖ 

 – ГлЋвЋ‖ми‖је‖препунЋ‖теоријЋ,‖предстЋвЋ,‖ЋксиомЋ...‖Ћли,‖прЋвог‖жи-

вотЋ‖ ту‖ немЋ‖ ни‖ од‖ коровЋ.‖ПриродЋ‖ је‖ сЋмо‖ декор.‖ Још‖мЋње‖ него‖мртвЋ‖

природЋ‖нЋ‖сликЋрском‖плЋтну.‖Ако‖изузмем‖стЋре‖Грке,‖цео‖филозофски‖
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свет‖је‖једЋн‖стерилЋн‖„ex catedra‛‖мехурић‖од‖сЋпунице.‖Једино‖што‖сЋм‖нЋ-

учио‖– то‖је‖дЋ‖рЋзмишљЋм.‖С‖једне‖стрЋне,‖то‖је‖врло‖много,‖Ћко‖нЋѐеш‖прЋ-

ву‖тему‖зЋ‖рЋзмишљЋње,‖Ћ‖с‖друге‖стрЋне,‖врло‖мЋло,‖Ћко‖не‖знЋш‖о‖чему‖би‖

рЋзмишљЋо.‖ 

 – Тренутно‖рЋзмишљЋм‖о‖томе‖кЋко‖ћемо‖прослЋвити‖твоју‖дипло-

му‖– озбиљно‖рече‖ПЋби,‖нЋместивши‖нЋ‖лице‖изрЋз‖тобожње‖дубоке‖меди-

тЋције.‖ 

 – Ех,‖јебиветре‖једЋн‖– уздЋхну‖НебојшЋ.‖– СЋмо‖ти‖грлић‖флЋше‖ви-

ри‖из‖очију. 

 – Боље‖и‖то‖него‖погуренЋ‖фигурЋ‖ИмЋнуелЋ‖КЋнтЋ‖– узвикну‖ПЋби‖

дочЋрЋвши‖руком‖кривину‖филозофових‖леѐЋ.  

 – Мислио‖сЋм‖нЋ‖тЋј‖грлић...‖– НебојшЋ‖посегну‖зЋ‖торбом‖и‖извЋди‖

пивску‖флЋшу‖зЋтворену‖чепом‖од‖плуте. 

 – ЗЋр‖дЋ‖пијем‖пиво‖у‖овЋко‖вЋжном‖моменту?!‖ – ПЋби‖ је‖изгледЋо‖

истински‖увреѐен.‖ 

 – Прво‖пиј‖Ћ‖ондЋ‖причЋј! 

 Отпивши‖велики‖гутљЋј, ПЋби‖је‖изгледЋо‖кЋо‖препороѐен. 

 – Хавана клуб,‖лед‖и‖лимун!‖Пиће‖зЋ‖одЋбрЋне.‖Ех, КубЋ,‖КубЋ.‖Нешто‖

ми‖је‖говорило‖дЋ‖ме‖ипЋк‖нећеш‖рЋзочЋрЋти.‖ 

 Отпивши‖дуг‖гутљЋј, НебојшЋ‖уздЋхну: 

 – Ти‖си‖срећЋн‖човек,‖ПЋби.‖Још‖увек‖те‖усрећују‖мЋле‖ствЋри.‖ЈЋ‖сЋм‖

то,‖нЋжЋлост,‖превЋзишЋо.‖ 

 – КЋд‖мЋло‖рЋзмислим‖– уозбиљи‖се‖ПЋби‖– ти‖и‖немЋш‖неки‖посе-

бЋн‖рЋзлог‖ зЋ‖песимизЋм.‖СтЋри‖и‖стЋрЋ‖ су‖ ти‖умрли,‖ Ћли‖ су‖ ти‖остЋвили‖

двЋ‖стЋнЋ‖у‖БеогрЋду,‖од‖којих‖једЋн‖издЋјеш.‖УјкЋ‖сЋ‖селЋ‖је‖богЋт,‖прискочи‖

кЋд‖ зЋтребЋ.‖ ИмЋш‖ девојку,‖ везЋ‖ вЋм‖ је‖ озбиљнЋ...‖ зЋвршио‖ си‖фЋкултет...‖

Ето,‖узмимо‖мој‖пример.‖МЋтори‖су‖ми‖се‖толико‖везЋли‖зЋ‖тЋј‖јебени‖Дој-

члЋнд,‖дЋ‖неће дЋ‖доѐу‖овЋмо‖ни‖зЋ‖годишњи‖одмор.‖ПЋрЋ‖нЋ‖пЋру‖иде.‖Мој‖

брЋт‖у‖НемЋчкој‖и‖јЋ‖овде‖– Ћко‖не‖будемо‖одвећ‖рЋстрошни,‖нећемо‖морЋ-

ти‖ништЋ‖дЋ‖рЋдимо‖у‖животу.‖И,‖зЋшто‖бих‖јЋ,‖после‖свегЋ,‖цепидлЋчио‖и‖

зЋкерЋо?‖ЧекЋј!‖ЗЋборЋвио‖сЋм‖дЋ‖ти‖кЋжем.‖ЈЋвио‖ми‖је‖дЋ‖зЋ‖неколико‖дЋнЋ‖

долЋзи‖у‖БеогрЋд.‖Он‖је‖Ћпсолвент,‖Ћ‖ти‖дипл.‖филозоф‖– нЋфилозофирЋће-

те‖се‖до‖миле‖воље.‖ЈЋ‖ћу‖зЋ‖то‖време‖дЋ‖зЋпушим‖уши,‖дЋ‖дељем‖кЋрте‖и‖ри-

бе.‖ 

 – Попиј‖мЋло‖– подсмешљиво‖добЋци‖НебојшЋ.‖ – Боље‖пијеш‖него‖

што‖причЋш. 

 – А‖нЋјбоље,‖штЋ? 

 – НЋјбоље‖трЋћиш‖време... 



 
Из нових књига 

 

 
 

37 

 

 

Todor Tode Rajić 

ZVALI SU GA GLADIOLA : 

ROMAN 

(„Alma‚,‖Beograd, 2020)  
 

 

Tog dana sam ustao veoma rano. 

Bio je petak. Godina 1985. Praznik. 

Morao sam da pripremim robu za 

isporuku. To sam uvek radio od ka-

da mama i tata više‖ nisu‖ živi. Tog 

dana‖sam‖baš‖imao‖veliku isporuku. 

Bio je katolički praznik. U crkvu se 

tada nose crvene gladiole. Svakog 

avgusta za taj praznik pripremim te 

crvene gladiole. Katolici bele‖ i‖ žute 

gladiole nose u crkvu‖običnim dani-

ma. Pravoslavci ne nose cveće‖u‖cr-

kvu.  

Tog dana sam morao da odem 

u italijansku ambasadu. Dobio sam 

od njih neko‖čudno pismo. Molili su 

me da dođem‖u‖jedanaest‖časova na 

razgovor, kod sekretara ambasade. 

Baš‖ je‖ pisalo‖ ‒‖ sekretara. Njima ni-

sam nikada slao isporuke gladiola. 

Pomislio sam možda‖nešto‖slave.‖Čudno je bilo to pismo. Nisam mogao da po-

vežem‖to‖pismo sa nečim‖što‖mi‖je‖bilo u glavi. Morao sam da se obučem‖pristoj-

no. To me najviše‖nerviralo. Morao sam da budem tačan.‖Baš‖mi‖se‖nije‖išlo.‖Slu-

čajno sam znao gde se nalazi ambasada Republike Italije.  

Došao‖sam‖na‖vreme. Zvonio sam na zvonce za stranke. Tako je pisalo. Za 

stranke. Portir je gospodin u godinama. On je samo‖ovlaš‖pogledao pismo. Kao 

da je znao da treba da se pojavim, ja, Petković‖Srećko zvani Gladiola. 

Sekretar ambasade je imao sekretaricu. Ona je bila lepa i gledala me sa vi-

sine. Imala je dekolte. Imala je lepe sise. Taj pogled mi je bio dobro poznat. Da 

sam ja, Gladiola, ovde slučajno zalutao i da ovakvim likovima ovde nije mesto. 
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Spustio sam pogled. Rekla mi je da sednem. To je bilo nešto‖što‖treba da uradim 

bez pogovora. Seo sam. 

Nisam dugo‖čekao. Pojavio se odnekud taj sekretar.‖Ušao‖je‖u‖svoju kance-

lariju i ostavio otvorena vrata. Sekretarica mi je rekla da mogu‖da‖uđem.‖ 

Kancelarija je raskošna.‖Sve‖blista.‖Stao‖sam‖i‖ćutao. On je sedeo za stolom 

od mahagonija sa izrezbarenim italijanskim grbom sa prednje strane i gledao 

me ispitivački. Posle nekoliko minuta‖ mučne tišine, rekao mi je da sednem. 

Oslovio me sa gospodine Petkoviću.‖ Ja‖gospodin. Bio sam preneražen. Nisam 

znao da li da kažem da mislim da je sve ovo neka greška.‖On‖je‖tada počeo‖priču: 

 „Gospodine Petkoviću, moram da Vam kažem‖neke stvari koje‖će‖za‖Vas‖

biti veliko iznenađenje. Možda‖će‖Vas‖neke stvari povrediti. Zato se u svoje ime 

i u ime svoje zemlje unapred izvinjavam.  

 Gospodine Petkoviću,‖ambasada je pre osam meseci dobila zahtev naših‖

pravosudnih organa da ispita i utvrdi sudbinu jedne ostavljene bebe‖ u‖ šumi 

Hajd parka. To se dogodilo 11. septembra 1952. godine. Gospodin Riccardo Mo-

retti je ostavio tu bebu‖u‖toj‖šumi. On je priznao taj zločin‖i‖po‖njegovom zahte-

vu je započeta ova istraga. On je nedvosmisleno bio svestan rizika‖da‖će‖biti kri-

vično gonjen u slučaju da se dokaže‖da‖je‖beba umrla.  

Ambasada Republike Italije je uz pomoć‖advokata‖gospodina Strahinje Jo-

vanovića‖i‖pravosudnih organa S.F.R. Jugoslavije nedvosmisleno utvrdila da ste 

Vi, gospodine‖Srećko Petkoviću,‖ta‖beba. Gospodin Riccardo Moretti je po prije-

mu našeg‖izveštaja pokrenuo postupak priznavanja‖očinstva. Taj postupak je za-

vršen‖prošlog‖meseca. Vi, gospodine‖Srećko, tim postupkom ste postali pravni 

naslednik gospodina Riccarda Morettija. Vi možete da dobijete pasoš‖Republike 

Italije.‖ Ja‖ se‖ još‖ jednom izvinjavam zbog ovih, za Vas neočekivanih, okolnosti. 

Gospodin advokat Strahinja Jovanović‖vam‖može‖dati primerak svog izveštaja o 

ovom slučaju. On je na tom slučaju radio pola godine. 

Ovaj dokument o priznanju‖ očinstva‖ će‖ verovatno iz osnove promeniti 

Vaš‖život.‖Čestitam, gospodine Petkoviću.‚ 

Ja sam samo gledao. Rekao sam samo jednu rečenicu.‖„Ali‖mene niko ni-

šta nije pitao.‚‖To‖je‖bilo više‖upućeno meni samome nego sekretaru koji‖je‖već‖

odlazio. Sekretarica me i dalje gledala istim pogledom prezira.  

Izašao‖sam‖na‖ulicu. Stao sam i gledao u zgradu ambasade Republike Itali-

je. Držao‖sam‖u‖ruci papir koji je u zaglavlju imao zastavu i grb Republike Italije.  
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Соња Шестаков 

МОСКОВСКА ПРЕДВЕЧЕРЈА : 

ПУТОПИСНИ РОМАН 

(„АлмЋ‚,‖БеогрЋд, 2021)  

 

 

I 
 

КренулЋ‖ је‖ у‖ зору.‖ТЋкси‖који‖ је‖

нЋручилЋ‖двЋ‖дЋнЋ‖рЋније,‖чекЋо‖

ју‖ је‖ испред‖ кућеркЋ‖ нЋ‖Дорћо-

лу.‖МЋмЋ‖ју‖је‖испрЋтилЋ‖сЋ‖сузЋ-

мЋ‖у‖ очимЋ,‖ Ћли‖билЋ‖ је‖ срећнЋ‖

јер‖СоњЋ‖конЋчно‖иде‖у‖Русију‖о‖

којој‖сЋњЋ‖већ‖три‖године.‖ 

СоњЋ‖ је‖ дрхтЋлЋ‖ од‖ треме.‖

Ово‖ ће‖ бити‖ већ‖ трећЋ‖ годинЋ‖

кЋко‖ није‖ путовЋлЋ‖ преко,‖ Ћ‖ нЋ-

рочито‖се‖плЋшилЋ‖строге‖руске‖

грЋнице,‖ и‖ њихових‖ службени-

кЋ.‖ Тешило‖ ју‖ је‖ то‖што‖ долЋзи‖

из‖пријЋтељске‖Србије‖и‖што‖ је‖

сЋмЋ‖ пореклом‖ РускињЋ,‖ пЋ‖ ће‖

је‖вЋљдЋ‖већ‖пустити.‖ 

ПлЋшилЋ‖ се‖ и‖ летЋ.‖ ШтЋ‖

Ћко‖добије‖изненЋдни‖нЋпЋд‖пЋ-

нике‖и‖буде‖желелЋ‖дЋ‖изЋѐе‖из‖

ЋвионЋ‖Ћ‖не‖може.‖Али‖већ‖је‖ле-

телЋ‖рЋније‖и‖никЋд‖јој‖се‖то‖није‖

догодило‖пЋ‖неће‖вЋљдЋ‖ни‖сЋд.‖Попиће‖још‖једну‖тЋблету‖ЛорЋзепЋмЋ,‖Ћли‖

тек‖кЋдЋ‖буде‖селЋ‖у‖Ћвион,‖не‖пре‖тогЋ‖дЋ‖не‖зЋспи.‖РЋзмишљЋлЋ‖је‖дЋ‖ли‖ће‖

нЋћи‖излЋз‖зЋ‖ Ћвион‖и‖дЋ‖ли‖ће‖се‖изгубити‖нЋ‖Ћеродрому‖НиколЋ‖ТеслЋ,‖

иЋко‖он‖није‖нешто‖нЋрочито‖компликовЋн,‖колико‖се‖сећЋ.‖ТЋкси‖је‖возио‖

прилично‖брзо,‖већ‖су‖били‖нЋ‖скретЋњу‖зЋ‖Ћеродром‖‒‖свегЋ‖петнЋест ми-

нутЋ‖вожње.‖ 
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Аеродром‖ је‖ у‖ пет‖ ујутру‖ већ‖ живео‖ својим‖животом – било‖ је‖ већ‖

много‖путникЋ‖и‖службеници‖су‖рЋдили‖свој‖посЋо.‖ВиделЋ‖је‖људе‖који‖се‖

пријЋвљују‖зЋ‖лет‖зЋ‖Аустрију.‖До‖полетЋњЋ‖је‖имЋлЋ‖још‖три‖сЋтЋ.‖Одлучи-

лЋ‖ је‖дЋ‖попуши‖још‖једну‖цигЋрету.‖ХЋлЋпљиво‖ је‖гутЋлЋ‖дим.‖Било‖ је‖ки-

шно‖јутро.‖ОндЋ‖је‖нЋзвЋлЋ‖мЋму‖телефоном‖и‖реклЋ јој‖дЋ‖не‖знЋ‖где‖требЋ‖

дЋ‖ се‖пријЋви.‖МЋмЋ‖ јој‖ је‖реклЋ‖дЋ‖питЋ‖нЋ‖информЋцијЋмЋ.‖ПришлЋ‖ је‖и‖

једнЋ‖нервознЋ‖женЋ‖ју‖ је‖упутилЋ‖нЋ‖први‖шЋлтер‖с‖десне‖стрЋне  ‒‖‖„Ту‖је‖

Ер СрбијЋ‚.‖ПришлЋ‖је‖шЋлтеру.‖„Где‖Ви‖путујете?‚‖‒‖„У‖Москву‚‖‒‖одгово-

рилЋ‖је.‖„ДЋ‖ли‖имЋте‖PCR тест?‚‖БојЋжљиво‖је‖извЋдилЋ‖тест‖нЋ‖корону‖који‖

је‖урЋдилЋ‖двЋ‖дЋнЋ‖рЋније‖и‖који‖је‖био‖негЋтивЋн.‖Већ‖годину‖дЋнЋ‖тЋ‖опЋкЋ‖

болест‖ коронЋ‖ је‖ узимЋлЋ‖људске‖животе‖ свудЋ‖ у‖ свету.‖Цео‖ свет‖ је‖ био‖ у‖

стрЋху‖и‖сви‖су‖носили‖мЋске‖и‖избегЋвЋли‖контЋкте.‖И‖службеницЋ‖нЋ‖шЋл-

теру‖и‖СоњЋ‖су‖имЋле‖мЋске.‖У‖реду‖су‖сви‖стЋјЋли‖нЋ‖једЋн‖и‖по‖метЋр‖рЋз-

дЋљине‖и‖све‖ је‖било‖обележено‖тЋко‖дЋ‖људи‖поштују‖те‖епидемиолошке‖

превентивне‖мере.‖СоњЋ‖је‖рЋзмишљЋлЋ‖кЋко‖ли‖ће‖бити‖у‖Русији‖и‖колико‖

су‖ тЋмо‖ строге‖мере.‖ ЗнЋлЋ‖ је‖дЋ‖иде‖ у‖незгодном‖ тренутку‖ у‖Москву,‖ Ћли‖

љубЋв‖премЋ‖МЋксиму‖Миловидову‖је‖није‖моглЋ‖зЋдржЋти‖у‖БеогрЋду.‖Тек‖

скоро‖ је‖РусијЋ‖ отворилЋ‖ грЋницу‖ сЋ‖Србијом‖и‖могло‖ се‖ тЋмо‖искључиво‖

директним‖летом‖без‖преседЋњЋ.‖Друге‖држЋве‖осим‖неких‖руских‖омиље-

них‖излетиштЋ‖нису‖имЋле‖ту‖привилегију.‖МЋксим‖је‖хтео‖одЋвно‖дЋ‖доѐе‖

Ћли‖је‖више‖месеци‖рускЋ‖грЋницЋ‖билЋ‖зЋтворенЋ.‖Колико‖је‖чулЋ‖од‖МЋк-

симЋ,‖Руси‖су‖врло‖ригорозни‖што‖се‖тиче‖поштовЋњЋ‖превентивних‖мерЋ.‖ 

ПрошлЋ‖је‖пријЋвљивЋње‖и‖кренулЋ‖кЋ‖грЋничној‖контроли‖нЋ‖другом‖

спрЋту. ГрЋничЋркЋ‖ју‖је‖пЋжљиво‖зЋгледЋлЋ.‖ 

„У‖реду.‚‖ 

ПрошлЋ‖је‖фри-шоп‖и‖нЋшлЋ‖свој‖излЋз‖Ц3.‖НЋ‖седиштимЋ‖испред‖из-

лЋзЋ‖већ‖је‖било‖људи.‖УгледЋлЋ‖је‖пушЋчку‖зону‖и‖билЋ‖је‖срећнЋ.‖ВовЋ‖ју‖је‖

нЋзвЋо.‖ОбећЋо‖јој‖је‖дЋ‖ће‖јој‖прЋвити‖друштво‖нЋ‖Ћеродрому,‖Ћ‖онЋ‖је‖некЋ-

ко‖пречулЋ‖дЋ‖му‖није‖било‖добро‖и‖дЋ‖је‖због‖тогЋ‖престЋо‖дЋ‖игрЋ‖покер‖те‖

вечери,‖који‖је,‖кЋо‖и‖њен‖дечко‖МЋксим‖игрЋо‖из‖зЋбЋве‖и‖не‖зЋ‖пЋре.‖Он‖је‖

инЋче‖из‖Доњецке‖републике‖и‖недЋвно‖је‖имЋо‖мождЋни‖удЋр‖и‖престЋо‖је‖

дЋ‖осећЋ‖леву‖руку,‖тЋко‖дЋ‖је‖сЋдЋ‖фЋктички‖инвЋлид.‖ИмЋ‖шездесет‖годинЋ‖

и‖полу-Киргиз‖полу-УкрЋјинЋц‖је‖по‖пореклу.‖ПрЋво‖име‖му‖ је‖ВлЋдимир.‖

Он‖је‖увесељЋвЋо‖девојку,‖збијЋо‖шЋле‖и‖рекЋо‖јој‖дЋ‖он‖тЋко‖причЋ‖сЋмо‖дЋ‖

се‖онЋ‖не‖би‖уплЋшилЋ‖од‖ЋвионЋ.‖Много‖добЋр‖човек.‖Био‖је‖зидЋр‖у‖Русији,‖

живео‖је‖тЋмо‖осЋм‖годинЋ.‖ 
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ДОБРО ПОЉЕ :  

ПРИЧЕ, АФОРИЗМИ И ПЈЕСМЕ 

(„АлмЋ‚,‖БеогрЋд, 2021)  
 

 

ЛАБУД БЕЛИ 

 
У‖нЋшем‖рудЋрском‖нЋсељу‖нико‖није‖могЋо‖дЋ‖по-

једе‖колико‖је‖могЋо‖дЋ‖поједе‖ЛЋбуд‖Бели.‖Томе‖је‖

зЋсигурно‖допринијелЋ‖и‖његовЋ‖женЋ‖Љепâ‖којЋ‖је‖

нЋ‖ЋстЋл‖износилЋ‖све‖што‖би‖ЛЋбуд‖пожелио.‖Ни-

су‖имЋли‖дјеце. 

Његов‖ нЋјбољи‖ предрЋтни‖ пријЋтељ‖ био‖ је‖

ПепикЋ‖МЋѐЋр.‖ДвометрЋш‖од‖близу‖двјестЋ‖килЋ.‖

ПепикЋ‖је‖зЋ‖вријеме‖МЋѐЋрске‖револуције‖кЋо‖го-

лобрЋди‖ војник‖пребјегЋо‖ у‖ ЈугослЋвију.‖НедЋлеко‖

од‖нЋшег‖нЋсељЋ,‖узводно,‖сЋгрЋдио‖је‖мЋли‖мЋѐЋрски‖сЋлЋш.‖УзгЋјЋо‖је‖сви-

ње,‖пЋтке,‖ћурке,‖морке.‖Ту‖су‖током‖године,‖скоро‖свЋке‖недјеље,‖ПепикЋ‖и‖

Бели‖прЋвили‖незЋборЋвне‖гурмЋнске‖излете.‖ПрЋвили‖би‖котлиће,‖мЋѐЋр-

ске‖ пЋприкЋше,‖ рЋгу‖ чорбе,‖ гулЋше,‖ рибље‖ чорбе,‖ роштиљијЋде.‖ РужЋ‖ и‖

ЉепЋ‖су‖тЋдЋ‖одмЋрЋле‖и‖уживЋле‖у‖слЋсним‖зЋлогЋјимЋ‖искусних‖мЋјсторЋ. 

НЋ‖ДЋн‖Републике‖„одржЋвЋо‖се‚‖свињокољ.‖То‖је,‖зЋ‖Пепику‖и‖Белог,‖

био‖нЋјвЋжнији‖дЋн‖у‖години.‖ПепикЋ‖је,‖попут‖прЋвог‖пЋнонског‖кЋпетЋнЋ‖

нЋ‖привременом‖рЋду‖у‖босЋнској‖зЋбити,‖оргЋнизовЋо‖свињокоље‖тЋко‖дЋ‖

се‖у‖свЋком‖тренутку‖знЋло‖ко‖штЋ‖рЋди‖и‖гдје‖се‖штЋ‖нЋлЋзи.‖А‖Бели‖му‖је‖

био‖ ЋѐутЋнт.‖ Бољег‖ дегустЋторЋ‖ није‖могЋо‖ нЋћи‖нЋдЋлеко.‖ ЈЋкЋ‖желучЋнЋ‖

киселинЋ‖ је‖ све‖ с‖ лЋкоћом‖ вЋрилЋ‖ – од‖ топлих‖ хрскЋвих‖ чвЋрЋкЋ‖ припре-

мљених‖с‖млијеком,‖преко‖свјеже‖џигерице‖с‖динстЋним‖црним‖луком‖до‖

пекЋ‖које‖су‖се‖служиле‖уз‖тек‖печени‖сомун‖из‖фуруне.‖У‖котлићу‖нЋ‖вЋтри‖

од‖сувЋрЋкЋ‖зЋложеној‖неколико‖сЋти‖рЋније‖кувЋлЋ‖се‖свињскЋ‖глЋвЋ,‖пЋп-

ци,‖кољенице,‖бијелЋ‖џигерицЋ‖– док‖„месо‖не‖отпЋдне‖сЋ‖костију‚‖од‖чегЋ‖

су‖се‖прЋвиле‖швЋргле,‖крвЋвице‖и‖пи’тије.‖ТЋ‖светковинЋ‖трЋјЋлЋ‖је‖до‖дубо-

ко‖ у‖ ноћ‖ уз‖ домЋћу‖ рЋкију,‖ пјесму‖ и‖ топле‖ сЋлњЋке‖ пуњене‖ пекмезом‖ од‖

шљивЋ‖које‖су‖вриједне‖домЋћице‖тогЋ‖дЋнЋ‖прЋвиле. 
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Стигло‖је‖и‖рЋтно‖прољеће.‖У‖рЋдној‖обЋвези‖су‖остЋли‖сЋмо‖нЋјиску-

снији‖рЋдници.‖Повремено‖би‖и‖они,‖у‖нЋјтежим‖тренуцимЋ,‖били‖мобили-

сЋни‖нЋ‖фронт.‖ 

Бели‖се‖и‖нЋ‖рЋтишту‖понЋшЋо‖кЋо‖нЋ‖првомЋјском‖излету.‖НЋ‖рЋти-

ште‖би‖у‖војничком‖рЋнцу‖и‖у‖торби‖вукЋо‖огромне‖количине‖хрЋне.‖ЉепЋ‖

је‖то‖све‖брижљиво‖пЋковЋлЋ‖у‖посудице,‖чинијице,‖кутијице.‖ 

Бели‖би‖првог‖дЋнЋ потЋмЋнио‖све‖што‖ је‖било‖квЋрљиво.‖Било‖ је‖ту‖

свегЋ‖ – гибЋнице,‖ кифли‖с‖месом,‖ку’рузе‖с‖ киселим‖млијеком,‖ћуфти,‖ су-

тлијЋшЋ‖с‖циметом...‖НЋредних‖дЋнЋ‖би‖„рјешЋвЋо‚‖поховЋне‖шницле,‖гње-

чени‖грЋх,‖шЋпе,‖гурЋбије.‖Јео би‖сЋм,‖подЋље‖од‖нЋс.‖Ми‖смо‖„гулили‚‖кон-

зерве‖и‖подгријЋвЋли‖којекЋквЋ‖бљутЋвЋ‖војничкЋ‖јелЋ,‖јЋгмећи‖се‖зЋ‖мијешЋ-

ну‖мЋрмелЋду‖у‖дрвеним‖војничким‖сЋндуцимЋ‖коју‖смо‖морЋли‖зЋгријЋвЋ-

ти‖и‖мијешЋти‖ с‖ водом‖ дЋ‖ би се‖моглЋ‖ нЋмЋзЋти‖ нЋ‖ хљеб.‖Криомице‖ смо‖

гледЋли‖ЉепинЋ‖сочнЋ‖јелЋ‖гутЋјући‖пљувЋчку. 

Држећи‖ноћну‖стрЋжу‖кријући‖би‖јео‖све‖што‖би‖се‖сутрЋ‖већ‖поквЋ-

рило.‖У‖прЋзним‖минобЋцЋчким‖сЋндуцимЋ‖је‖чувЋо‖хрЋну,‖Ћ‖помоћни‖ров‖

му‖је‖служио‖кЋо‖трЋп.‖КЋдЋ‖би‖потЋмЋнио‖зЋлихе‖Љепине‖хрЋне,‖прелЋзио‖

би‖нЋ‖ војничкЋ‖ сљедовЋњЋ.‖Увијек‖би‖први‖дочекЋо‖ комору‖ сЋ‖ хрЋном.‖Из‖

мЋњерке‖је‖бирЋо‖ријетке‖комЋде‖месЋ,‖кобЋсице,‖слЋнине.‖Редовно‖се‖врЋ-

ћЋо‖по‖репету.‖ТЋдЋ‖је‖и‖јео‖с‖нЋмЋ.‖Сви‖смо‖знЋли‖дЋ‖је‖незЋсит‖кЋо‖ЋлЋ,‖Ћли‖

смо‖се‖згрЋжЋвЋли‖кЋко‖ гЋ‖у‖том‖времену‖посвемЋшње‖оскудице‖због‖тогЋ‖

није‖гризлЋ‖сЋвјест. 

У‖посљедњој‖мобилизЋцији‖Бели‖је‖изгулио‖нЋ‖нЋјвишу‖коту‖фронтЋ.‖

КЋо‖и‖вЋздЋ,‖дотеглио‖је‖брдо‖хрЋне.‖ЗнојЋв‖и‖зЋпухЋн‖грцЋо‖је‖хлЋдну‖воду‖

сЋ‖плЋнинског‖врелЋ‖кЋо‖рЋсплЋмсЋни‖бик.‖То‖му‖је‖покренуло‖цријевЋ,‖пЋ‖

се‖сјЋргЋо‖испод‖линије‖одбрЋне‖дЋ‖обЋви‖велику‖нужду.‖ВојскЋ‖се‖„истовЋ-

рЋлЋ‚‖тик‖испод‖рововЋ,‖Ћ‖Бели,‖Љепин‖чистунЋц,‖спустио‖се‖мЋло‖ниже‖од‖

тог‖брлогЋ‖не‖знЋјући‖гдје‖ је‖минско‖поље.‖ПрескЋчући‖с‖кЋменЋ‖нЋ‖кЋмен,‖

зЋшЋо‖ је‖„у‖кукурузе‚.‖У‖посљедњи‖чЋс‖ је‖успио‖дЋ‖свуче‖војничке‖хлЋче‖и‖

дуге‖гЋће.‖СпуштЋјући‖се‖нЋгло‖у‖чучЋњ‖стрЋжњицом‖зЋкЋчи‖минску‖жицу.‖

ПрЋсЋк!‖УплЋшен‖поче‖четвероношке‖дЋ‖пуже.‖КЋдЋ‖се‖удЋљио‖десетЋк‖ме-

тЋрЋ‖од‖мјестЋ‖нЋ‖коме‖је‖био,‖у‖полулежећем‖положЋју‖покушЋ‖дЋ‖нЋвуче‖

хлЋче.‖Под‖прстимЋ‖осјети‖врелу‖крв‖којЋ‖се‖сливЋлЋ‖низ‖ногЋвице.‖ЛЋгЋно‖

прстимЋ‖преѐе‖преко‖стрЋжњице,‖нЋпипЋвши‖дубоку‖рЋну‖сЋ‖лијеве‖и‖не-

што‖плићу‖сЋ‖десне‖стрЋне.‖УздрхтЋ‖цијелим‖тијелом.‖ПрибрЋвши‖се‖поку-

шЋ‖ дЋ‖ устЋне,‖ Ћли‖ гЋ‖ приземи‖ оштЋр‖митрЋљески‖ рЋфЋл.‖ Фијук‖метЋкЋ‖ је‖

осјетио‖кЋо‖пуцЋњ‖бичЋ‖изнЋд‖глЋве. 

– Не‖пуцЋј,‖јЋ‖сЋм,‖Бели! 

– Сунце‖ти‖жЋрко‖љубим,‖Бели,‖откуд‖ти‖доље? 
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– Не‖пуцЋј,‖РЋле‖– узвикну‖Цвијо‖– Бели‖је‖отиш’о‖доље. 

– ПЋ‖што‖се‖не‖јЋви,‖крме‖гЋ‖проболо?! 

– ПроћерЋло‖ гЋ,‖није‖им’о‖кЋд.‖Пушти‖то‖ сЋд,‖ ‘Ћјмо‖доље‖дЋ‖ видимо‖

штЋ‖је‖шњим. 

УгледЋше‖гЋ‖потрбушке‖зЋвЋљеног‖у‖војничком‖измету.‖Из‖зЋкрвЋвље-

них‖очију‖и‖блиједог,‖згрченог‖лицЋ,‖исијЋвЋо‖је‖неки‖потмули‖стрЋх‖помије-

шЋн‖сЋ‖понижЋвЋјућим‖болним‖стидом‖због‖стЋњЋ‖у‖којем‖је‖зЋтeчен.‖ЗЋцви-

лио‖је‖кЋо‖сеоско‖куче‖остЋвљено‖нЋ‖снијегу: 

– СпЋсЋвЋјте‖ме,‖другови,‖искрвЋрићу! 

– Трчи,‖Цвијо,‖до‖комЋнде!‖ЈЋ‖ћу‖гЋ‖пЋзити.‖Бели,‖роде,‖држ’‖зЋвој,‖пЋ‖

се‖тЋмпонирЋј,‖док‖не‖доѐу‖ови‖из‖комЋнде.‖ 

Бели‖је‖стидљиво,‖грчећи‖се‖од‖боловЋ,‖покушЋвЋо‖дЋ‖се‖превије.‖Цви-

јо‖се‖убрзо‖врнуо,‖Ћ‖зЋ‖њим‖су‖стигли‖и‖комЋндЋнт‖линије,‖његов‖прЋтилЋц‖и‖

сЋнитетлијЋ. 

– Окрен’те‖се‖људи‖у‖стрЋну,‖видите‖дЋ‖ је‖човјеку‖непријЋтно‖– нЋре-

дио‖је‖комЋндЋнт. 

– А‖вЋлЋ‖и‖смрди‖у‖овом‖брлогу.‖Ђе‖се‖оѐе‖нЋсукЋ,‖носилЋ‖гЋ‖добринЋ‖

одЋвле‖– рече‖Шћепо,‖комЋндЋнтов‖прЋтилЋц. 

– ЈЋ‖гЋ‖овЋквог‖не‖могу‖превијЋт’.‖А‖ни‖ви‖људи‖гЋ‖нећете‖моћи‖носити‖

– снуждено‖рече‖сЋнитетлијЋ. 

– ШтЋ,‖болЋн,‖не‖можеш!?‖ИмЋ‖дЋ‖гЋ‖превијеш‖под‖хитно!‖– зЋгрми‖ко-

мЋндЋнт‖нЋ‖бледуњЋвог‖студентЋ‖медицине. 

ПренерЋжени‖студент,‖невољно,‖приступи‖Белом‖отпозЋди.‖ДјевојЋч-

ки‖њежним‖рукЋмЋ,‖Ћли‖сЋ‖гЋѐењем‖стерилног‖млЋдићЋ,‖очисти‖му‖рЋне‖и‖

широким‖зЋвојимЋ‖обмотЋ‖обЋ‖дијелЋ‖стрЋжњице,‖пЋ‖гЋ‖повезЋ‖испод‖меѐу-

ножјЋ.‖Бели‖је‖оборене‖глЋве трпио‖болове.‖СЋмо‖је‖повремено‖болно‖отпу-

хивЋо‖себи‖у‖брЋду.‖СЋнитетлијЋ‖је‖нЋ‖лицу‖мјестЋ‖констЋтовЋо‖дЋ‖се‖рЋди‖о‖

прострелној‖рЋни‖и‖дЋ‖је‖оштећен‖сЋмо‖велики‖сједЋлни‖мишић‖и‖дЋ‖куко-

ви‖нису‖повријеѐени.‖Гелер‖је‖прошишЋо‖сЋмо‖кроз‖дебело‖месо.‖УмотЋли‖

смо‖гЋ‖у‖шЋторско‖крило‖и‖положили‖нЋ‖носилЋ.‖Цвијо‖није‖могЋо‖дЋ‖издр-

жи,‖Ћ‖дЋ‖не‖добЋци‖Белом: 

– Е‖мој‖ЛЋбуде,‖гузицЋ‖ти‖умЋло‖доѐе‖глЋве. 

Од‖муке‖се‖нЋсмијЋсмо. 

НЋс‖осморицЋ‖упртисмо‖потрбушеног‖стокилЋшЋ‖предрЋтном‖плЋни-

нЋрском‖стЋзом.‖Док‖су‖четворицЋ‖носилЋ,‖преостЋли‖су‖подупирЋли.‖КЋме-

ње‖ се‖ котрљЋло‖ низ‖ стрме‖ литице‖ покретЋно‖ нЋшим‖ тешким‖ корЋцимЋ.‖

ПењЋли‖смо‖се‖и‖спуштЋли,‖посртЋли,‖зЋпињЋли,‖сЋвијЋли,‖клечЋли,‖јечЋли,‖

псовЋли,‖ зЋ‖ језик‖ угризЋли.‖ЗнојЋви,‖изгребЋни,‖подерЋни,‖ глЋдни,‖жедни,‖
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прљЋви‖и‖бијесни‖– стигосмо‖до‖сЋнитетЋ.‖Бели‖који‖ је‖ сво‖вријеме‖шутио‖

кЋо‖зЋливен‖обрЋти‖нЋм‖се‖неким‖понизно-молебним,‖Ћли‖свечЋним‖тоном: 

– БрЋћо‖мојЋ,‖нЋпЋтих‖јЋ‖вЋс.‖ОстЋло‖је‖горе‖у‖мојој‖торби‖и‖рЋнцу‖до-

стЋ‖хрЋне.‖Подијелите‖то.‖Гре’отЋ‖је‖дЋ‖пропЋдне. 

 
 

 

 
 

ДЋнко‖Стојнић:‖„МодЋ‚‖(2021) 
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Ђуро Косановић 

ПРИЧЕ СА ГУМНА 

(„АлмЋ‚,‖БеогрЋд, 2021)  
 

 

„КЕБРИНА ЈАМА“ 
 

 „ОнЋ‖је‖одувек‖билЋ‖ту,‖док‖

су‖нЋши‖стЋри‖још‖шетЋли‖овим‖

шумЋмЋ.‚‖– говорио‖ми‖је‖покој-

ни‖дедЋ. 

 ЈЋ‖ сЋм‖ уплЋшено‖ гледЋо‖ у‖

левкЋсту‖ јЋму,‖ нЋпуњену‖ рЋзним‖

отпЋцимЋ‖и‖смећем.‖БојЋо‖сЋм‖се‖

тог‖ вртлогЋ,‖ тЋко‖ сЋм‖ је‖ зЋми-

шљЋо.‖НЋлЋзилЋ‖се‖у‖близини‖нЋ-

ше‖ шуме,‖ нЋ‖ месту‖ где‖ ливЋдЋ‖

прерЋстЋ‖у‖шуму. 

 ЗвЋлЋ‖ се‖КебринЋ‖ јЋмЋ.‖ Ту‖

причу‖ сЋм‖ знЋо‖ од‖ своје‖ пете‖ го-

дине,‖кЋдЋ‖сЋм‖почео‖без‖стЋријих‖

дЋ‖крећем‖у‖истрЋживЋњЋ‖приро-

дом‖богЋтог‖крЋјЋ.‖МорЋо‖сЋм‖нЋ-

учити‖дЋ‖се‖чувЋм. 

 „Нико‖не‖знЋ‖ко‖је‖био‖Ке-

брЋ,‖ Ђокице!‖ Ни‖ кЋдЋ‖ се‖ родио,‖

ни‖ко‖су‖му‖били‖преци.‚‖– зЋпо-

чео‖је‖дедЋ.‖– „ЗнЋ‖се‖сЋмо‖дЋ‖је‖био‖зЋо‖човек,‖проклет.‖Много‖је‖пио,‖тукЋо 

се‖по‖селу,‖убијЋо...‖То‖је‖било‖мрЋчно‖време.‖Био‖је‖богЋт,‖имЋо‖је‖предивну‖

кочију,‖крЋљевску.‖Током‖ једне‖пијЋне‖ноћи,‖док‖ је‖кЋо‖ветЋр‖ јурио‖селом,‖

снЋжнЋ‖муњЋ‖је‖удЋрилЋ‖испред‖његЋ‖и‖нЋпрЋвилЋ‖процеп‖у‖земљи.‖ПропЋо‖

је‖сЋ‖све‖кочијЋмЋ,‖уз‖јЋук‖од‖којег‖се‖ледилЋ‖крв.‖То‖је‖билЋ‖кЋзнЋ...‚ 

 „Али,‖дедЋ,‖пЋ‖тЋдЋ‖је‖умро.‖Не‖морЋмо‖гЋ‖се‖више‖плЋшити?‚‖– збу-

њено‖сЋм‖упитЋо. 

 „ЂЋво‖се‖умешЋо,‖синко.‖Већ‖неколико‖дЋнЋ‖после‖његове‖пропЋсти‖

почелЋ‖су‖говоркЋњЋ‖по‖селу.‖Људи‖су‖опет‖били‖уплЋшени.‖ПричЋло‖се‖дЋ‖
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Ћко‖неко‖упЋдне‖у‖ту‖јЋму,‖коју‖је‖муњЋ‖обликовЋлЋ‖дЋ‖буде‖кЋо‖зЋмкЋ,‖КебрЋ‖

пружи‖руку‖и‖увуче‖гЋ‖у‖утробу‖земље.‖ЗЋто‖буди‖опрезЋн,‖не‖прилЋзи‖том‖

проклетом‖месту.‖ ВековимЋ‖ кЋсније‖људи‖ су‖ бЋцЋли‖ смеће‖ и‖ отпЋд‖ нЋ‖ то‖

место,‖дЋ‖гЋ‖обележе,‖дЋ‖увек‖знЋју‖где‖је.‖СЋмо‖се‖ти‖ње‖клони.‚ 

 ДединЋ‖причЋ‖ме‖је‖плЋшилЋ,‖Ћли‖ми‖је‖и‖будилЋ‖истрЋживЋчки‖дух.‖

Моје‖детиње‖мисли‖су‖биле‖хрЋбре.‖Хтео‖сЋм‖дЋ‖ослободим‖село‖тог‖про-

клетствЋ,‖дЋ‖испЋднем‖јунЋк,‖јер‖у‖мени‖тече‖поноснЋ‖предЋчкЋ‖крв. 

 Кришом‖сЋм‖узео‖шибице‖од‖бЋбе,‖мЋло‖бензинЋ‖сЋм‖сипЋо‖у‖флЋ-

шу,‖и‖кренуо‖у‖јунЋчки‖поход. 

 „НиштЋ‖није‖јЋче‖од‖вЋтре.‚‖– мислио‖сЋм.‖– „СипЋћу‖бензин‖у‖јЋму‖и‖

зЋпЋлићу‖је!‖ОндЋ‖ће‖сви‖бити‖поносни‖нЋ‖мене.‚ 

 СтигЋо‖сЋм‖до‖циљЋ.‖БојЋжљиво‖сЋм‖пришЋо‖ивици‖и‖погледЋо.‖Чи-

нило‖ми‖се‖дЋ‖ је‖рупчЋгЋ‖тогЋ‖дЋнЋ‖билЋ‖ведрог,‖чЋк‖љупког‖изгледЋ.‖Узео‖

сЋм‖флЋшу‖сЋ‖бензином. 

 „МорЋм‖прићи‖ближе,‖требЋ‖сипЋти‖у‖сЋм‖центЋр.‚‖– мислио‖сЋм. 

 БљесЋк‖ временЋ‖ је‖ зЋзујЋо‖ док‖ сЋм‖ се‖ нЋшЋо‖ изгребЋн‖ у‖ јЋми.‖ Ври-

штЋо‖сЋм‖и‖чупЋо‖велике‖бусенове‖земље‖измешЋне‖сЋ‖отпЋцимЋ,‖док‖сЋм‖

покушЋвЋо‖дЋ‖се‖узверем.‖ЗЋчуо‖сЋм‖ језив‖звук,‖ гребЋње‖или‖скичЋње.‖По-

гледЋо‖сЋм‖и‖испред‖себе‖угледЋо‖ грозну,‖буѐЋву‖шЋку‖кЋко‖изрЋњЋ‖из‖зе-

мље‖и‖хвЋтЋ‖ме‖зЋ‖ногу.‖БезнЋдежнЋ‖болнЋ‖гримЋсЋ‖ми‖је‖искривилЋ‖лице. 

 Али‖тЋдЋ‖сЋм‖изнЋд‖себе‖угледЋо‖нечије‖лице.‖Био‖је‖то‖шумЋр‖Миле.‖

Скочио‖је‖у‖јЋму‖и‖отпочео‖борбу‖сЋ‖погЋним,‖нечЋстивим,‖некЋдЋ‖људским‖

бићем.‖Отргнуо‖ме‖ је‖из‖ те‖ усмрделе‖руке‖и‖избЋцио‖нЋ‖ливЋду.‖Изгубио‖

сЋм‖свест. 

 КЋдЋ‖сЋм‖дошЋо‖из‖сенке,‖угледЋо‖сЋм‖зЋбринуто‖дедино‖лице.‖НЋ-

смешио‖се‖блЋго‖кЋдЋ‖сЋм‖отворио‖очи.‖БЋкЋ‖је‖плЋкЋлЋ. 

 УстЋо‖сЋм‖полЋко,‖док‖ми‖је‖мЋрш‖свирЋо‖у‖глЋви‖и‖ужЋснуто‖погле-

дЋо‖у‖огледЋло‖нЋ‖зиду,‖поред‖могЋ‖креветЋ.‖ТЋј‖обрис‖у‖огледЋлу‖ је‖носио‖

мој‖лик,‖Ћли‖му‖је‖косЋ‖билЋ‖потпуно‖белЋ!‖ОстЋрилЋ‖од‖ужЋсЋ. 

 ШумЋрЋ‖МилетЋ‖никЋдЋ‖нису‖пронЋшли. 
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Драгица Миленковић 

КОРОНА : ПРИЧЕ 

(„АлмЋ‚,‖БеогрЋд, 2021)  
 

 

СЕЋАЊЕ 
 

 Ти‖пред‖фЋксом‖стојиш,‖мене‖чекЋш.‖Поглед‖ми‖пред‖твојим‖у‖стрЋну‖

побеже.‖Ветром‖рЋшчупЋне‖косе,‖нежне‖мисли‖крију.‖Без‖поздрЋвЋ‖проѐох.‖

Ти,‖порЋжен,‖зЋ‖ногЋмЋ‖потрчЋ. 

 

 

ПЕНЗИЈА 
 

 ‒‖ДокторкЋ,‖недостЋјЋли‖сте‖нЋм.‖Без‖вЋс‖се‖не‖може.‖Не‖остЋвљЋјте‖нЋс‖

више.‖Не‖идите‖од‖нЋс. 

 Лепе‖речи‖после‖дужег‖одсуствЋ‖због‖ковидЋ.‖Лепе‖речи‖пЋцијентЋ‖зЋ‖

крЋј,‖ зЋ‖последњи‖рЋдни‖дЋн.‖ДЋн‖кЋд‖сЋзнЋх‖дЋ‖сутрЋ‖морЋм‖нЋ‖ годишњи‖

одмор‖Ћ‖ондЋ‖у‖пензију.  

 КнедлЋ‖у‖грлу. 

 

 

КАЋУНИ 
 

 УморЋн‖од‖послЋ,‖жуљевитом‖руком,‖пружио‖ми‖је‖букетић‖кЋћунЋ.‖

Предивне,‖нежно‖плЋве‖цветиће.‖ДЋ‖у‖мом‖срцу‖цветЋју.‖Мој‖отЋц. 

 

 

НОЋ 
 

 БуднЋ‖ дочекујеш‖ јутро,‖ дугЋ‖ је‖ ноћ.‖ ПружЋш‖ ми‖ руке‖ своје,‖ дугЋ‖ је‖

ноћ.‖Журиш‖у‖вечну‖тЋму‖Ћ‖дугЋ‖је‖ноћ,‖мЋјко. 
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ПОСРТАЊА 
 

 ТетурЋ‖пЋрком‖сЋ‖флЋшом‖пивЋ‖у‖руци.‖Другом‖руком‖неког‖кЋо‖дЋ‖

гурЋ‖од‖себе.‖НЋреѐује‖му‖дЋ‖одступи,‖остЋви‖гЋ‖нЋ‖миру.‖ЗЋстЋје,‖виче‖сЋм‖

нЋ‖себе.‖Подбуо,‖црн‖у‖лицу.‖С‖неким‖би‖дЋ‖се‖туче.‖СЋплиће‖се.‖НЋслоњен‖

нЋ‖стЋбло‖липе,‖испијЋ‖пиво‖до‖днЋ.‖Дуго‖зЋгледЋ‖прЋзну‖боцу.‖ПокушЋвЋ‖из‖

ње‖још‖коју‖кЋп‖дЋ‖исцеди. 

 ‒‖ ЗЋр‖ ти‖ није‖ достЋ‖ понижењЋ,‖ срЋмоте.‖ И‖ после‖ шлогЋ...‖ Не‖ остЋ-

вљЋш‖ту‖флЋшу. 

 ‒‖Ово‖није‖истЋ‖флЋшЋ.‖Није‖од‖јуче.‖Није‖и‖од‖пре‖полЋ‖сЋтЋ...‖Ко‖си‖

ти? 

 ‒‖ТвојЋ‖женЋ,‖бедо.‖ПијЋндуро... 

 ‒‖ЈЋ‖немЋм‖жену...‖ПијЋнЋ‖си...‖ОстЋви‖ме... 

 ТетурЋју‖пЋрком.‖Вичу.‖СЋплићу‖се.‖ГурЋју.‖Он‖опет‖покушЋвЋ‖дЋ‖ис-

цеди‖још‖коју‖кЋп‖из‖флЋше.‖ПЋдЋ.‖ЖенЋ‖гЋ вуче.‖Обоје‖су‖у‖леји‖цвећЋ.‖Чу-

пЋју‖биљке.‖Он‖се‖смеје. 

 ‒‖Изволи‖цвет,‖душо... 

 Тоне‖у‖сЋн...‖Хрче.  

 ОнЋ‖плЋче.‖ЧупЋ‖косу. 

 ХвЋлЋ.‖УдЋјом‖зЋ‖његЋ,‖спЋсилЋ‖си‖мене‖беде.‖А‖био‖је‖тЋко‖дрЋг,‖фин...‖

некЋд... 

 

 

ТРЕШЊЕ 
 

 Увек‖си‖говорилЋ,‖мЋјко,‖дЋ‖од‖трешЋњЋ‖оздрЋвиш.‖Ево,‖доносим‖тре-

шње‖окЋснеле‖нЋ‖гроб‖твој. 

 

 

ХОДАЊЕ 
 

 Прве‖корЋке‖нЋучилЋ‖си,‖кЋо‖дете,‖уз‖помоћ‖мЋјке.‖После‖оперЋције,‖

сЋ‖ мном,‖ учиш‖ поново‖ ходЋти.‖ Прелом‖ кЋрлице‖ и‖ опет‖ учење‖ ходЋњЋ‖ сЋ‖

штЋкЋмЋ‖и‖без‖штЋкЋ,‖сЋ‖мном.‖Прелом‖бутне‖кости.‖ОдбијЋш‖ново‖учење‖

ходЋњЋ.‖ШтЋке‖не‖желиш‖ни‖погледЋти.‖УморнЋ‖си‖од‖ходЋњЋ. 
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Данко Стојнић 

ЈЕДНА ПРИЧА НЕДЕЉНО 

(„АлмЋ‚,‖БеогрЋд, 2021)  
 

 

Путовање кроз време 
 

У‖ствЋри,‖нисЋм‖путовЋо‖кроз‖вре-

ме,‖ сем‖ у‖мислимЋ,‖ или‖ у‖ снови-

мЋ. 

 

ПЋдЋ‖ ми‖ нЋ‖ пЋмет‖ једнЋ‖ тЋквЋ‖

„ЋвЋнтурЋ‛‖ у‖ коју‖ сЋм‖ доспео‖ по-

средством‖ неког‖ МиодрЋгЋ,‖ који‖

се‖ гнушЋо‖ нЋдимЋкЋ,‖ пЋ‖ ниси‖

смео‖ дЋ‖ гЋ‖ зовеш‖ МићЋ,‖ Мики‖

или‖што‖слично.‖Уз‖то‖зЋхтевЋо‖је‖

дЋ‖му‖вокЋтив‖именЋ‖буде‖непрЋ-

вилЋн,‖МиодрЋге,‖и‖уопште,‖дЋ‖му‖

се‖име‖што‖мЋње‖мењЋ,‖чЋк‖и‖по-

миње‖у‖рЋзговору.‖У‖писЋним‖до-

кументимЋ,‖служио‖се‖сЋмо‖номи-

нЋтивом‖свог‖именЋ.‖(Либим‖се‖дЋ‖

кЋжем,‖ јер‖ звучи‖ сувише‖ неувер-

љиво,‖ дЋ‖ му‖ је‖ презиме‖ било‖ ЗЋ-

меницЋ.‖То‖је,‖инЋче,‖ретко‖прези-

ме.‖НЋводно,‖потичу‖из‖ДЋлмЋци-

је.) 

 

МиодрЋг‖ је‖био‖мЋшински‖инжењер.‖ИмЋо‖ је‖достЋ‖пријЋвљених,‖Ћ‖и‖при-

личЋн‖број‖оствЋрених‖пЋтенЋтЋ.‖Меѐутим,‖времеплов,‖кЋо‖што‖се‖знЋ,‖ни-

кЋдЋ‖није‖пријЋвио.‖ДЋ‖не‖нЋбрЋјЋм‖своје‖претпостЋвке,‖сигурно‖је‖имЋо‖до-

бЋр‖рЋзлог‖дЋ‖тЋј‖пронЋлЋзЋк‖остЋви‖у‖тЋјности.‖ТЋ‖спрЋвЋ‖се,‖укрЋтко,‖сЋсто-

јЋлЋ‖из‖једне‖хоклице‖и‖метЋлне‖вЋнгле,‖којЋ‖се‖стЋвљЋлЋ‖нЋ‖глЋву.‖Све‖је‖де-

ловЋло‖једностЋвно,‖Ћли,‖принцип‖рЋдЋ‖те‖спрЋве‖никЋдЋ‖нисЋм‖сЋзнЋо.‖Си-

гурно‖се‖рЋдило‖о‖нечему‖што‖није‖бЋш‖безЋзлено,‖ јер‖он‖сāм‖никЋдЋ‖није‖
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сео‖нЋ‖ту‖хоклицу,‖већ‖је‖вешто‖пронЋлЋзио нЋс,‖нЋивне‖зЋморце‖дЋ‖нЋс‖шЋ-

ље‖„кроз‖вЋсиону‖и‖векове‛.‖После‖би‖нЋс‖пропитивЋо‖и‖зЋписивЋо‖свЋку‖нЋ-

шу‖реч.‖ЧЋк‖би‖нЋс‖терЋо‖дЋ‖цртЋмо‖штЋ‖смо‖видели,‖Ћ‖понекЋд‖би‖нЋм‖о‖

врЋт‖ окЋчио‖фото-ЋпЋрЋт‖ дЋ‖ сликЋмо‖ све‖што‖ би‖ нЋм‖ се‖ учинило‖интере-

сЋнтним.‖Али,‖никЋдЋ‖нисмо‖имЋли‖прилике‖дЋ‖видимо‖те‖своје‖успомене.‖

Све‖је‖то‖он‖чувЋо‖под‖кључем. 

 

У‖мом‖случЋју,‖или‖је‖у‖питЋњу‖билЋ‖некЋ‖грешкЋ,‖или‖су‖ствЋри‖по‖приро-

ди‖ тЋко‖ непредвидиве.‖ НЋводно‖ сЋм послЋт‖ у‖ будућност,‖ Ћли‖ кЋо‖ дЋ‖ сЋм‖

упрЋво‖ сЋдЋ‖ изЋшЋо‖ нЋ‖ улицу!‖ ОстЋдох‖ у‖ сЋдЋшњости,‖ то‖ сЋм‖ помислио.‖

АмЋ‖бЋш‖ништЋ‖се‖није‖променило!‖СЋмо‖је‖био‖чудЋн‖једЋн‖огромни‖пЋно‖

(тЋкозвЋни‖билборд)‖нЋ‖коме‖ је‖бљештЋо‖нЋтпис‖„КО‖ЗНА‖ДА‖ВИДИ‖СА-

ДАШЊОСТ,‖ ВИДЕО‖ ЈЕ‖ БУДУЋНОСТ!‛‖ То‖ је,‖ у‖ ствЋри‖ билЋ‖ реклЋмЋ‖ зЋ‖

филмски‖фестивЋл,‖којег,‖у‖нЋше‖време,‖још‖није‖било.‖Једино‖по‖томе‖сЋм‖

знЋо‖дЋ‖сЋм,‖ипЋк,‖корЋкнуо‖у‖будућност. 

 

После‖сЋм‖молио‖МиодрЋг(Ћ)‖дЋ‖ме‖пошЋље‖у‖мЋло‖дЋљу‖будућност,‖или‖у‖

прошлост,‖Ћли‖није‖пристЋо.‖НЋводно,‖хтео‖је‖дЋ‖избегне‖здрЋвствене‖после-

дице‖које‖бих‖ризиковЋо‖поновним‖седЋњем‖нЋ‖хоклицу‖и‖стЋвљЋњем‖вЋн-

гле‖нЋ‖ глЋву.‖Моје‖ сведочење‖ је‖ипЋк‖зЋбележио у‖ свој‖ тефтер.‖ Једном‖сЋм‖

тЋјно‖зЋвирио‖у‖тЋј‖тефтер.‖НЋтпис‖сЋ‖пЋноЋ‖из‖мог‖сведочењЋ‖зЋписЋн‖је‖по-

грешно:‖„КО‖ЗНА,‖СВАКА‖МУ‖ЧАСТ!‛‖Ако‖све‖тЋко‖„ревносно‛‖рЋди,‖мЋлЋ‖

је‖вЋјдЋ‖од‖његовог‖тефтерЋ. 
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Мића Живојиновић 

УСПУТНИЦЕ 

(„ГрЋфоклимЋ‖– грЋфикЋ‚,‖ВрњЋчкЋ‖БЋњЋ, 2019)  

 

 
 

Био‖је‖рупЋ.‖ЗЋто‖су‖гЋ‖окрпили. 

 
 

Боље‖дЋ‖те‖код‖куће‖бије‖женЋ‖него‖код‖љубЋвнице‖мЋлер. 

 
 

Будимо‖озбиљни!‖Преѐимо‖нЋ‖шЋлу. 

 
 

ВрЋћЋм‖орден!‖ДЋјте‖ми‖зЋслуге. 

 
 

ВрхунЋц‖дресуре‖– џукелЋ‖шетЋ‖псЋ. 

 
 

ГрЋѐЋни‖су‖нЋм‖добростојећи‖– у‖грЋдском‖превозу. 

 
 

ДЋ‖гЋ‖обесе,‖вешЋлЋ‖би‖у‖стрЋнку‖донео. 

 
 

ЖенЋ‖и‖јЋ‖дишемо‖једном‖душом.‖Њеном. 

 
 

ЈЋје‖је‖увек‖скупље‖од‖јЋјЋре. 

 
 

Код‖нЋс‖и просут‖зејитин‖по‖оделу,‖пролЋзи‖кЋо‖уље‖нЋ‖плЋтну. 

 
 

Косово‖је‖добило‖незЋвисност.‖НЋше‖учешће‖није‖зЋнемЋрљиво. 
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Минут‖до‖двЋнЋест‖је‖нЋјдужи‖минут. 

 
 

НЋ‖доброј‖жени‖лежи‖кућЋ,‖Ћ‖нЋ‖мојој‖цео‖солитер. 

 
 

Не‖знЋ‖се‖дЋ‖ли‖је‖криминЋл‖нЋ‖влЋсти‖или‖је‖влЋст‖криминЋлнЋ? 

 
 

Није‖ми‖што‖је‖влЋст‖жЋлоснЋ,‖него‖што‖је‖опозицијЋ‖смешнЋ. 

 
 

Нисмо‖више‖голи‖и‖боси.‖ЗЋвили‖су‖нЋс‖у‖црно. 

 
 

Нисмо‖истЋкли‖белу‖зЋстЋву.‖То‖су‖нЋм‖гЋће‖нЋ‖штЋпу. 

 
 

ПерсирЋјте‖му!‖Није‖сЋм‖сЋ‖собом. 

 
 

ПијЋн‖од‖рЋкије‖– рЋзбије‖чЋшу;‖пијЋн‖од‖влЋсти‖– рЋзбије‖држЋву. 

 
 

ПолитичЋри‖су‖кЋо‖музикЋнти.‖КЋд‖одсвирЋју‖своје,‖нЋпуне‖џепове. 

 
 

Посенилио.‖ПричЋ‖кЋко‖је‖било. 

 
 

РЋдницимЋ‖скидЋм‖кЋпу!‖Кожу‖су‖им‖други‖скинули. 

 
 

РЋзум‖имЋ‖снЋгу‖док‖снЋгЋ‖имЋ‖рЋзум. 

 
 

ШтЋ‖нЋм‖вреди‖колективнЋ‖свест,‖кЋд‖немЋмо‖појединЋчно‖пЋмет. 
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Tomislav Supek 

HRVATSKA ZANOVIJETANJA 7 

(„Studio moderna‚,‖Zagreb, 2020)  

 

 
 

Adut iz rukava je slabiji od eura iz džepa. 

 
 

Ako dođe do novog rata – nisam kod kuće. 

 
 

Anonimna dojava o bombi u kući ministra.  

Pregledano svih sedam kuća – radilo se o lažnoj dojavi. 

 
 

Ateist sam. Pa što mi Bog da. 

 
 

Vlasnik firme uključio se u mjere štednje. Pije viski bez leda. 

 
 

Gdje SAD izvozi demokraciju, Europa uvozi migrante. 

 
 

Gužva u raju. Hrvatski mafijaši krivotvorili ulaznice. 

 
 

Dok su bile čiste, novinama smo čistili prozore. 

 
 

Evolucija je negdje pogriješila. Proizvela čovjeka, ne i ljude. 

 
 

Žene slave dan, a ne godinu rođenja. 
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Ide na nudističke plaže. Traži supruga po mjeri. 

 
 

Izvoz pameti povećava izglede vladajućih na izborima. 

 
 

Ikea me razočarala. Kupio sam švedski stol, a on prazan. 

 
 

Istina i činjenice su na našoj strani. To nam otežava sudski proces. 

 
 

Malim zemljama EU velike zemlje pomažu da ostanu male. 

 
 

Naš zdravstveni sustav je već odavno na respiratoru. 

 
 

Od svih europskih vrijednosti, najviše cijenimo subvencije. 

 
 

Odgojen sam da budem marljiv i pošten. To ispaštam cijeli život. 

 
 

Pad nataliteta. Previše smo se pouzdali u domaće resurse. 

 
 

Razbolio se vozač vozila u bolju budućnost, a ponestalo nam je i goriva. 

 
 

San umirovljenika – umrijeti zdrav. 

 
 

Sve je bilo spremno za svadbu no spasila me korona: mladenku su odveli u 

karantenu, mene u samoizolaciju, a matičara na respirator. 
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ИЗ РУКОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НиколЋ‖ОтЋш
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Бабкен Симоњан 

(ЈерменијЋ) 
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Борислав Батин 

ПРИПОВЕДАЧ 

 

 

Прочуло се у неком селу, о неком чо'еку из приче, уз причу с коленЋ 

нЋ колено ишлЋ је причЋ о приповедЋчу, који непрестЋно причЋ приче не-

испричЋне и непричЋне ником до сЋмо њему причЋлици, Ћ звЋо се: 

ПричЋн ПричЋлицЋ, дЋ тЋквог именЋ и презименЋ он беше. И доѐе ти 

он једнЋред у нЋше село, бЋш нЋ прело, пред бЋш тЋј прЋзник беше у време 

постЋ ућутЋнијЋ, Ћ нЋше село бЋш тЋко и беше звЋно: НепричЋвЋ. 

Седи ти он тЋко, око његЋ се скупилЋ чељЋд, стЋрЋ и млЋдЋ, мушкиње 

и женскиње, фруле без пискЋ и добоши без кожЋ. ПовЋтЋ се нЋрод у немо 

коло, пЋ трупЋ босоного по посутом нечујном песку и све подврискује, из 

стомЋкЋ угутЋвЋ звуке, све зЋигрЋло, сви зЋпевЋли и отвЋрЋју устЋ, говоре, 

мрдЋју уснЋмЋ нЋсмејЋним и немим. ТЋд ће ти, ПричЋн ПричЋлицЋ устЋти, 

подићи руку у знЋк дЋ обрЋте пЋжњу, те сви зЋћуте и ослухну ту његову 

причу испричЋну у глЋсу тишине дубоко у њему. Ене, крене тЋ његовЋ не-

чујнЋ причЋ из НепричЋве. Људи не дишу, ослушкују ту његову тишину ис-

пуњену и преточену у причу; сви нЋједЋред у неми глЋс смеју се нечујно, те 

нЋкон тогЋ, ридЋју, плЋчу безглЋсно, климЋју глЋвом, мрште се, бол болују, 

те нЋ крЋју приче, сви зЋгрљени, рукују се, мире и љубе. 

Проѐе и тЋј пост ућутЋнијЋ у селу НепричЋви, те и сЋв нЋрод све у до 

нЋредног постЋ ућутЋнијЋ причЋ ту његову испричЋну причу, коју неослух-

ну и нечу нико, Ћ сви су је отЋд знЋли и причЋли дубоко у тишини себе. 

А он отиде дЋље, ко ће гЋ знЋти где и коме у ком сЋд селу он причЋ 

његове приче, нЋ неком поселу пред неки прЋзник, што их имЋ вЋздЋ, више 

него и дЋницЋ у години.  

Чим се сЋстЋну двЋ чо'екЋ из двЋ селЋ, они прећуте о њему, све знЋјући 

дЋ је и код њих био и све им потЋнко ућутио приповедЋјући.  

И ево гЋ иде путем ми у сусрет лично он: ПричЋн ПричЋлицЋ, чим ме 

спЋзи, место поздрЋвЋ он поче дЋ ми приповедЋ, причу мимоилЋзницу 

ућутЋну у пролЋзу незЋстЋјкујућу.  

И ето, не чу ни јЋ ту причу нЋмењену мени, успричЋну у њему.  

А ви, уколико нисте још нечули тЋку причу, од тЋк'Ћ чо'екЋ, ослухни-

те, свЋког у пролЋзу, мимоилЋзећи се ш њим зЋпитЋјте гЋ ћутећи дЋ л' се 

мождЋ зове: ПричЋн ПричЋлицЋ, те Ћко оћути, знЋјте то је он... 
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Стеван Шарчевић 

О ЧАНТАВИРУ, ЖУЖАНИ  

И НАДВОЖЊАКУ 

 

 

ТЋтЋ је био тих и неупЋдљив човек, по зЋнимЋњу просветни рЋдник, Ћ 

у ЧЋнтЋвир гЋ је довелЋ професијЋ. КЋд сЋм се родио, био је директор сеоске 

школе. 

Детињство ми је углЋвном било бЋш кЋко требЋ, сЋ све лутЋњимЋ по 

сокЋцимЋ и воћњЋцимЋ, свињокољимЋ у новембру, летовЋњимЋ у Сутомо-

ру и плЋстичним сЋндЋлЋмЋ.  

Једног пролећног јутрЋ у ЧЋнтЋвир су стигле грЋѐевинске мЋшине и 

постЋло је весело. ПосвудЋ је било пескЋ и шљункЋ зЋ беспослену дечурлију, 

Ћ годинЋ је протеклЋ у општем весељу рЋспојЋсЋних бЋлЋвЋцЋ. РЋдници кô 

рЋдници, кЋко дошли, тЋко и отишли. ЗЋ собом су остЋвили широку Ћс-

фЋлтну трЋку кЋкву никЋд рЋније нисмо видели. 

Невоље су почеле много кЋсније, негде у време кЋд сЋм почео дЋ се 

удвЋрЋм Жужики, ондЋ кЋдЋ се новоизгрЋѐени пут прозвЋо Е-5 и прикљу-

чио трЋнсконтинентЋлној сЋобрЋћЋјној мрежи. Сироти пилићи, гуске и мЋ-

чори гинули су у мноштвимЋ при сусретимЋ сЋ позЋспЋлим возЋчимЋ хо-

лЋндских шлеперЋ и турских цистерни, Ћ богЋми и бициклисти су нЋ једви-

те јЋде живе глЋве износили. ПЋ опет, све је то мене мЋло дотицЋло. УпрЋво 

сЋм откривЋо тЋјне путености и једностЋвно нисЋм имЋо временЋ зЋ локЋлнЋ 

трЋчЋрењЋ.  

Жужу сЋм упознЋо нЋ Тиборовој роѐендЋнској прослЋви. У ствЋри, 

осим домЋ културе, кућнЋ окупљЋњЋ су билЋ једини догЋѐЋј вредЋн споменЋ 

зЋ неког ко је имЋо вреле године, кЋо јЋ тЋдЋ. Мислите дЋ су клинци по сели-

мЋ били другЋчији од вЋс? МЋ јок. Исто тЋко су били жељни свегЋ, укључив-

ши и прикЋзивЋње пред вршњЋцимЋ. То је било време минићЋ и прозир-

них блузицЋ, Ћ Сегедин је био близу. КЋквЋ год селендрЋ ЧЋнтЋвир био, 

преко грЋне смо били „Југо‚,‖зЋпЋдњЋчки олош препуних новчЋникЋ. ТЋко 

је и мојЋ ЖужЋнЋ, зЋхвЋљујући мЋѐЋрским бутицимЋ, деловЋлЋ попут холи-

вудске стЋрлете. 

‒ Серетлек, МилЋн, о кЋко те серетлек. ‒ тепЋлЋ је својом необичном 

комбинЋцијом мЋѐЋрских и српских речи и зЋистЋ ме је волелЋ попут кује у 

терЋњу. Били су то дивљи дЋни. 
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ЂЋво је однео шЋлу кЋд је једне летње вечери снЋш Тону по врелом Ћс-

фЋлту рЋзмЋзЋлЋ некЋ итЋлијЋнскЋ кЋмиончинЋ и збрисЋлЋ у МЋѐЋрску. МЋ-

дЋ сЋм био голобрЋдо штене, добро се сећЋм силних рЋспрЋвЋ око изгрЋдње 

нЋдвожњЋкЋ нЋд кобном мЋгистрЋлом. БојЋжљиво се шЋпутЋло дЋ је мЋторЋ 

петљЋлЋ нешто сЋ црквом и нечистим силЋмЋ, Ћли то су билЋ тек шЋпутЋњЋ 

у по глЋсЋ. О другоме се ту рЋдило и нешто се морЋло предузети кЋко би се 

опЋснЋ деоницЋ некЋко обезбедилЋ. СЋстЋнчило се по месној зЋједници, у 

ЛЋцикиној кЋфЋни и у дому културе, Ћли без икЋквог резултЋтЋ.  

Целу сЋм ту причу зЋборЋвио кЋд сЋм отишЋо нЋ студије у БеогрЋд и 

тек тЋмо схвЋтио зЋшто је мЋмЋ тЋко неизлечиво мрзелЋ ЧЋнтЋвир. ГрЋд је 

био светло и провод, живЋхност и слободЋ. ЖужЋну сЋм убрзо преболео, 

јер све ми је било нЋ рЋсполЋгЋњу. СЋњицЋ је билЋ из СкопљЋ, МихелЋ из 

СЋмоборЋ, ЈЋдрЋнкЋ из СплитЋ и све су биле прелепе и подЋтне. СлушЋо 

сЋм РЋмонес и Дисциплину Кичме и удисЋо живот кЋкЋв нисЋм ни слутио 

дЋ постоји. Било је време њу вејвЋ и све је врцЋло од љубЋви и слободе.  

ИнтересЋнтно, колико год дЋ сЋм уживЋо у том новооткривеном рЋју, 

упрЋво сЋм се тЋмо по први пут у животу сусрео сЋ звуком сиренЋ. ОзнЋчи-

ле су Титову смрт и зЋвршетЋк једне епохе, мЋдЋ у то време нисЋм тогЋ био 

свестЋн. 

КЋдЋ сЋм дипломирЋо, врЋтио сЋм се у ЧЋнтЋвир и мрзео гЋ тЋчно ко-

лико и мојЋ мЋјкЋ. БилЋ је то учмЋлЋ срединЋ и никЋко нисЋм рЋзумевЋо кЋ-

ко сЋм се некЋдЋ тЋмо добро осећЋо. ЖужЋ ме је тешилЋ и једне вечери ми 

рече дЋ јој је снЋш ТонЋ некЋквЋ роѐЋкЋ, мЋдЋ ми није билЋ нЋјјЋснијЋ поро-

дичнЋ везЋ измеѐу покојне Буњевке и рЋзврЋтне МЋѐЋрице. СећЋм се дЋ се 

причЋло кЋко покојну снЋш Тону увелико виѐЋју кЋко шећкЋ око меѐунЋ-

родног путЋ, Ћли сЋм то, нЋрЋвно, приписЋо сељЋчком сујеверју. И ко би гЋ 

сЋдЋ знЋо, мождЋ је упрЋво зЋхвЋљујући тим булЋжњењимЋ нЋјзЋд и изглЋ-

сЋн сЋмодопринос зЋ изгрЋдњу нЋдвожњЋкЋ, упркос жестоких породичних 

свЋѐЋ и обЋзривих псовЋњЋ држЋве, нЋјчешће у ЛЋцикиној кЋфЋни и уз пи-

во пред ГЋборовим дућЋном. ШтЋ било дЋ било, недуго по том успеху ло-

кЋлне сЋмоупрЋве, јЋ сЋм добио посЋо у Новом СЋду и побегЋо из селЋ.  

Чим сЋм поново нЋмирисЋо грЋд, зЋборЋвио сЋм ЧЋнтЋвир. 

ВрЋтио сЋм се пЋр годинЋ кЋсније бежећи пред војном полицијом, 

остЋвљЋјући неколико цурЋ с којимЋ сЋм се мувЋо и посЋо који ионЋко ни-

сЋм волео. Јест’‖дЋ ми се није врЋћЋло у ЧЋнтЋвир, Ћли ми се још мЋње гину-

ло у некој слЋвонској вукојебини.  

Првих дЋнЋ сЋм уживЋо у мЋминој кухињи којЋ је будилЋ сећЋњЋ нЋ 

детињство. Готово ми је долЋзило, док сЋм је гледЋо кЋко кувЋ, дЋ урЋдим 

домЋћи зЋдЋтЋк, Ћли пошто је то време одЋвно прошло, зЋкрпио сЋм огрЋду 
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нЋ кокошињцу и очистио бунЋр. ЖужикЋ је у то време већ билЋ удЋтЋ же-

ницЋ, пЋ сЋм се морЋо одрећи хопЋ цупЋ зЋбЋвЋ с њоме. ПричЋло се дЋ је 

имЋлЋ стомЋк до зубЋ пред олтЋром, Ћли слЋбо су ме зЋнимЋлЋ локЋлнЋ ого-

вЋрЋњЋ. 

МЋмЋ ме је помЋло нервирЋлЋ непрестЋним мргудЋњем нЋ тЋту због 

огромних издвЋјЋњЋ зЋ месну зЋједницу, кЋо дЋ је сЋм сЋмцЋт донео одлуку 

о сЋмодоприносу. ИзгледЋ дЋ није био једини коме је женЋ зЋселЋ зЋ врЋт, 

пЋ је гомилЋ што цевчи пиво пред дућЋном и рЋспрЋвљЋ о сусретимЋ сЋ по-

којном снЋш Тоном постЋјЋлЋ све бројнијЋ. МЋло је ко могЋо поднети звоцЋ-

ње кућне полиције због бесмислених трошковЋ из ионЋко опустошених 

кућних фондовЋ.  

Неколико путЋ ме је ЖужикЋ спопЋдЋлЋ нЋ улици или пред дућЋном, 

убеѐујући ме кЋко имЋ нешто вЋжно дЋ ми сЋопшти, Ћли сЋм гледЋо дЋ из-

бегнем било кЋкЋв контЋкт с њоме. НЋ мувЋње сЋ удЋтим женЋмЋ у ЧЋнтЋви-

ру се бЋш и није блЋгонЋклоно гледЋло. Меѐутим, њено нЋвЋљивЋње и пусте 

сеоске улице су полЋко почеле дЋ ме бЋцЋју у ЋпЋтију, Ћ мЋминЋ хрЋнЋ ми је, 

у ствЋри, билЋ јЋко тешкЋ зЋ вЋрење. ЈедвЋ сЋм чекЋо дЋ здимим одЋнде.  

Чим се опЋсност од мобилизЋције стишЋлЋ, врЋтио сЋм се у Нови СЋд 

и отворио сопствену ЋдвокЋтску кЋнцелЋрију. После тогЋ је мЋтори нЋбЋвио 

мобилни, пЋ сЋм се све чешће чуо с њим и редовно ми је сЋопштЋвЋо вести 

о нЋпредовЋњу изгрЋдње нЋдвожњЋкЋ. У почетку су ми његовЋ помињЋњЋ 

снЋш Тоне билЋ смешнЋ, Ћли кЋд се у причу убЋцило и Жужикино дете, по-

чео је дЋ ме плЋши, пЋ сЋм гЋ зЋмолио дЋ прекине. Оно што је спЋдЋло у до-

мен реЋлности било је дЋ су се рЋдови нЋ нЋдвожњЋку отегли годинЋмЋ. 

РЋдници су се појЋвљивЋли, пЋ нестЋјЋли, Ћли новцЋ никЋд није било довољ-

но. МЋло, мЋло, пЋ би се проглЋшЋвЋо недостЋтЋк средстЋвЋ и мештЋни би 

изглЋсЋвЋли нови сЋмодопринос. ТЋтЋ је постЋјЋо све нерЋсположенији и 

некЋко сЋм знЋо дЋ му мЋмЋ и дЋље пребЋцује због кућног буџетЋ. 

НЋдвожњЋк је зЋвршен петнЋестог мЋртЋ хиљЋду деветсто деведесет 

девете. Пролеће зЋдње године двЋдесетог векЋ. ТЋтЋ није деловЋо посебно 

еуфорично кЋд ми је то сЋопштио, пЋ сЋм и сâм вест прихвЋтио кЋо рутин-

ску. Већ следећег месецЋ ствЋри су кренуле по злу. ПрвЋ лошЋ вест је билЋ 

дЋ се мојЋ ЖужЋнЋ бЋцилЋ под точкове зЋхуктЋлог меѐунЋродног возЋ, Ћ 

другЋ ме је много директније погодилЋ, јер се Нови СЋд одмЋх нЋшЋо нЋ 

удЋру бомбЋрдерЋ и живот више није био безбедЋн. ШтЋ ми је друго прео-

стЋло него дЋ се још једном врЋтим у ЧЋнтЋвир! 

МештЋнимЋ сЋм рекЋо дЋ је у ЧЋнтЋвиру опуштеније него у Новоме 

СЋду где тих дЋнЋ нико и не сврЋћЋ у моју ЋдвокЋтску кЋнцелЋрију. Није дЋ 

је било неке посебне зЋбЋве, изузев вечерњих окупљЋњЋ испред ГЋборове 
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продЋвнице. Ту су сељЋни пили пиво и чекЋли Ћвионе. Сирене би их нЋјЋ-

виле, Ћ ондЋ би се уз тутњЋву уздизЋли из МЋѐЋрске и пролетЋли кЋ неком 

циљу у БеогрЋду.  

‒ Сиѐи доле дЋ ти јебем мЋтер! ‒ викЋли су, Ћ понеки би их гЋѐЋли 

прЋзним пивским флЋшЋмЋ. По зЋвршетку предстЋве мештЋне би прошлЋ 

еуфоријЋ. Прешли би нЋ рЋкију и препричЋвЋли стрЋшне приче о ноћним 

сусретимЋ сЋ снЋш Тоном. НЋводно је нЋдвожњЋк постЋвљен тЋчно изнЋд 

местЋ где је погинулЋ, пЋ немЋ спокојЋ од окЋснелих гЋлЋмџијЋ. Глупости, 

мислио сЋм, Ћли нечим сЋм се морЋо зЋбЋвити, зЋр не? КЋко било дЋ било, 

село је имЋло нЋдвожњЋк, пЋ су сЋдЋ мужјЋци много лЋкше излЋзили нЋ 

крЋј сЋ супругЋмЋ. Што год им пребЋцивЋле, једностЋвно би им споменули 

њихово претходно звоцЋње око сЋмодоприносЋ, проглЋшЋвЋјући их ћуркЋ-

мЋ. 

И код куће се стЋње окренуло и мЋмЋ више није имЋлЋ ЋргуменЋтЋ. 

КЋд год би почелЋ сЋ својим рЋфЋлним жЋлопојкЋмЋ, тЋтЋ би јој очитЋо бу-

квицу упирући прстом кроз прозор кЋ монументЋлној конструкцији нЋдво-

жњЋкЋ који се попут дуге нЋдвијЋо изнЋд селЋ. МорЋо сЋм признЋти дЋ је 

мЋтори у прЋву. Кокошке, бициклисти, мЋчићи и бЋбе при поврЋтку с пи-

јЋце више нису имЋли рЋзлогЋ дЋ дрхте при помисли нЋ подивљЋле шофер-

чине и њихове монструме. Додуше, и сЋобрЋћЋј се проредио, Ћли нЋдво-

жњЋк је стЋјЋо постојЋно кЋо клисуринЋ, сведочећи о огромним одрицЋњи-

мЋ стЋновникЋ ЧЋнтЋвирЋ. 

Ни те ноћи није било много другЋчије. ВрЋтио сЋм се кући помЋло нЋ-

цврцкЋн из дежурствЋ пред продЋвницом, сЋслушЋо тЋтину литЋнију о знЋ-

чЋју нЋдвожњЋкЋ и легЋо дЋ спЋвЋм. ПробудилЋ ме је тутњЋвЋ и у почетку 

нисЋм много тогЋ рЋзумео. 

Тек идућег јутрЋ, док су ЧЋнтЋвирци у чуду трептЋли трЋжећи погле-

дом монументЋлни бетонски лук што им се колико јуче нЋдвијЋо нЋд селом, 

схвЋтио сЋм дЋ је неки припити сероњЋ из нЋтовског супербомбЋрдерЋ ис-

тресЋо гомилу експлозивЋ нЋ ЧЋнтЋвир, кЋо прстом у дупе погЋѐЋјући 

упрЋво тЋј јебени сиротињски нЋдвожњЋк. 

Неколико дЋнЋ после тогЋ, трЋктори и мештЋни ништЋ друго нису рЋ-

дили но рЋшчишћЋвЋли грдне комЋдине бетонЋ рЋсутих по мЋгистрЋли. Не 

би било згодно дЋ их кЋзне због ометЋњЋ сЋобрЋћЋјЋ. 

КЋд је посЋо нЋјзЋд довршен, кучићи, коке и гуске се врЋтише стЋрој 

мЋршрути, Ћ мештЋни пиву и рЋкији пред продЋвницом, не могЋвши дЋ ис-

трпе кокодЋкЋње рЋспомЋмљених супругЋ због зЋлуд сјебЋних пЋрЋ. 

ЗнЋте, постЋо сЋм после тогЋ помЋло хистеричЋн. Све ми се чешће 

привиѐЋлЋ снЋш ТонЋ, пЋ сЋм недуго после тогЋ побегЋо у Нови СЋд. 



 
Књижевни преглед 28 

 

 
 

62 

НикЋд се више нисЋм врЋтио у ЧЋнтЋвир. ПредЋо сЋм се неком полу-

животу у коме сЋм непрестЋно мењЋо пЋртнере. РЋдојкЋ, БрЋнкицЋ, Миле-

нЋ... Ко би их све попЋмтио!? КЋд је мЋмЋ умрлЋ осЋм месеци зЋ тЋтом, кућу 

смо будзЋшто продЋли преко неке Ћгенције и поделили пЋре сЋ брЋтом. 

ЗнЋо сЋм у то време рЋзмишљЋти о томе коме ли ће мојЋ имовинЋ припЋ-

сти кЋд ме више не буде било, јер деце нисЋм имЋо. НекЋко су изостЋлЋ сЋ 

листе мојих приоритетЋ. Све је то нестЋло у годинЋмЋ што су нЋкон тогЋ 

пролЋзиле, свЋкЋ горЋ од претходне и мождЋ се више никЋд не бих сетио 

ЧЋнтЋвирЋ дЋ ме у сновимЋ све чешће не обилЋзи снЋш ТонЋ, високо узди-

жући свој кљЋкЋви средњи прст премЋ мени.  
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Десанки Максимовић 

 

Не‖остЋвљЋј‖ме‖сЋму 

сред‖немузикЋлне‖светине, 

могу‖ме‖повести‖путевимЋ‖без‖видЋ 

у‖нЋјгушћу‖тЋму, 

не‖остЋвљЋј‖ме‖ту‖где‖зЋ‖стих‖се‖не‖гине: 

меѐу‖песницимЋ‖без‖стидЋ. 

 

Не‖остЋвљЋј‖ме‖без‖тЋјне: 

у‖песми,‖у‖стрепњи,‖у‖било‖чему; 

с‖њом‖знЋм‖сЋмо‖кЋко‖шЋпућу‖трЋве, 

кЋко‖су‖нечије‖очи‖сјЋјне, 

или‖кЋко‖реч‖убијЋ‖тугу‖голему 

негде‖измеѐу‖снЋ‖и‖јЋве. 

 

Не‖остЋвљЋј‖ми‖тишину, 

јер‖о‖њу‖ћу‖се‖сЋплести‖нЋ‖свом‖прЋгу, 

у‖себи‖трЋжећи‖очи‖свих‖предЋкЋ 

и‖опрЋвдЋње‖зЋ‖ову‖прЋзнину: 

у‖којој‖не‖чујем‖песЋмЋ‖слику‖дрЋгу, 

већ‖звонЋ‖нејЋкЋ. 

 

Не‖трЋжи‖ми‖обећЋње 

дЋ‖умем‖и‖могу‖вечно‖дЋ‖трЋјем‖зЋ‖те, 

још‖нико‖није‖и‖нећу‖ни‖јЋ, 

Ћли‖веруј‖ми,‖од‖тебе‖зЋвиси‖моје‖постојЋње, 

мој‖лик‖ће‖с‖тобом‖бројЋти‖сЋте, 

у‖твом‖сјЋју‖он‖ће‖дЋ‖сијЋ. 
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Али‖кЋд‖нЋ‖сЋмом‖крЋју 

зЋ‖себе‖и‖друге‖потрЋжим‖помиловЋње, 

реци‖– то‖није‖слЋбост‖него‖великЋ‖снЋгЋ, 

свих‖који‖трЋже‖и‖оних‖који‖гЋ‖дЋју, 

јер‖спЋс‖је‖покЋјЋње  – 

с‖вером‖дЋ‖дух‖нЋм‖је‖испод‖кућног‖прЋгЋ. 

 

9.‖јЋнуЋр‖2021. 

 

 

ИСПОД  ЈАСИКЕ 
 

Милану Ракићу 

 

УцвЋле‖речи‖усред‖бистрикЋ‖у‖мутној‖бЋри, 

ЛоквЋњи‖бели‖и‖жути,‖лотоси‖сном‖опијени; 

У‖мени‖црнЋ‖орхидејЋ‖кô‖злодух‖тихо‖стЋри, 

А‖свЋ‖ми‖лепотЋ‖врисне‖поносно‖у‖једној‖жени. 

 

Искрено‖сЋм‖лЋгЋо‖другу‖кипућим‖стрЋстимЋ‖ 

У‖тмЋсти‖тишине‖с‖почеткЋ‖и‖речи‖нЋ‖крЋју, 

Желећи‖дЋ‖бЋр‖једнЋ‖ме‖помене‖у‖молитвЋмЋ, 

КЋд‖стрЋсти‖и‖понос‖ширину‖душе‖упознЋју. 

 

ТЋд‖зЋпевЋћу‖криком‖светици‖с‖кЋмене‖плоче, 

ВЋпЋје‖дЋ‖чују‖преци‖и‖сви‖потоњи‖моји 

И‖Ти,‖коме‖пречесто‖окренусмо‖леѐЋ,‖Оче. 

О,‖колико‖боле‖мог‖родЋ‖вековни‖неспокоји. 

 

И‖кЋд‖јЋсикЋ‖у‖мом‖погледу‖тихо‖зЋтрепери: 

ЗнЋћу,‖све‖што‖у‖дЋмЋримЋ‖беше,‖минуло‖је 

И‖песме‖остЋће‖сЋмо‖којимЋ‖се‖љубЋв‖мери, 

Док‖сред‖тишине‖у‖свему‖још‖куцЋ‖срце‖моје. 

 

8.‖јул‖2020. 
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Динко Османчевић 

ИМУНИТЕТ КРДА 

 

 
 

МлЋди‖су‖нЋше‖злЋтне‖резерве,‖депоновЋли‖смо‖их‖у‖инострЋнство! 

 
 

КЋд‖стекнемо‖имунитет‖крдЋ,‖бићемо‖мирни‖до‖клЋњЋ. 

 
 

Више‖не‖могу‖опсовЋти‖држЋву,‖немЋм‖штЋ! 

 
 

ДресурЋ‖је‖једини‖спорт‖у‖коме‖мЋгЋрЋц‖може‖дЋ‖јЋше‖коњЋ. 

 
 

НЋ‖БЋлкЋну‖је‖лЋж‖нЋјвећЋ‖истинЋ. 

 
 

ВисибЋбЋ‖нЋјЋвљује‖прољеће,‖Ћ‖виси‖и‖деди,‖и‖већ‖одЋвно‖не‖нЋјЋвљује‖

ништЋ! 

 
 

Поштујте‖своје‖претке,‖мЋјмуни‖једни! 

 
 

НекЋдЋ‖су‖дјевојке‖својим‖будућим‖мужевимЋ‖плеле‖нЋкурњЋке.‖ 

ДЋ‖им‖буде‖топло‖око‖срцЋ! 

 
 

Колико‖пЋрЋ,‖толико‖музике,‖свирЋм‖ко‖ми‖кЋко‖плЋти,‖повјерио‖ми‖се‖

фудбЋлски‖судијЋ. 

 
 

СвЋку‖рѐу‖морЋш‖подмЋзивЋти. 
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ПолитичкЋ‖укрштеницЋ:‖ПолитичЋр‖сЋ‖слике‖једЋн‖успрЋвно,‖волио‖би‖

дЋ‖види‖политичЋрЋ‖сЋ‖слике‖двЋ‖водорЋвно! 

 
 

Они‖који‖нису‖хтјели‖дЋ‖им‖вјечно‖продЋју‖мЋглу,‖ухвЋтили‖су‖мЋглу. 

 
 

Није‖вЋжно‖коликЋ‖ти‖је‖иглЋ,‖вЋжно‖је‖дЋ‖зЋдовољиш‖пЋцијентЋ. 

 
 

НЋкон‖честих‖зЋједничких‖дежурствЋ,‖медицинскЋ‖сестрЋ‖може‖добити‖

промЋкнуће,‖Ћ‖доктор‖инфЋркт. 

 
 

МедицинЋри‖нЋс‖цијепе,‖Ћ‖политичЋри‖деру! 

 
 

Енглези‖су‖дЋвно‖снимили‖Мућке,‖Ћ‖ми‖их‖и‖дЋље‖гледЋмо. 

 
 

КЋд‖нЋм‖воѐЋ‖прдне,‖нЋрод‖се‖усере! 

 
 

Перите‖руке,‖и‖Понтије‖ПилЋт‖је‖вјеровЋо‖дЋ‖је‖у‖прЋњу‖руку‖спЋс. 

 
 

ПреклЋпЋње‖ВЋскрсЋ‖и‖Првог‖мЋјЋ‖јЋснЋ‖је‖симболикЋ‖дЋ‖рЋдницимЋ‖

једино‖Бог‖може‖помоћи. 

 
 

Рекох‖јој‖дЋ‖желим‖бити‖њен.‖ОдговорилЋ‖је‖дЋ‖нисЋм‖свој! 

 
 

МозЋк‖нЋм‖је‖злЋтЋн‖чим‖нЋм‖тЋ‖толико‖испирЋју. 

 
 

НекЋдЋ‖Бољи‖живот,‖Ћ‖сЋдЋ‖боли‖живот. 

 



 
Нови гласови 

 

 

 

НОВИ ГЛАСОВИ 

 

 

 

 
 

 

 

Винсенс‖Лоренс:‖„ГлЋвЋ‚ (2021)
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Кристина Бабић 

БУЂЕЊЕ 

 

 

НЋ меѐи двије ријеке стЋјЋлЋ сЋм окЋмењенЋ.  

Хоћеш ли нЋм икЋдЋ опростити, природо?  

Хоћеш ли, кЋо стрпљивЋ мЋјкЋ нестЋшном дјетету,  

зЋборЋвити нЋшЋ недјелЋ?  

Хоћеш ли гријЋти промрзлЋ срцЋ нЋшЋ и дЋље,  

и кЋдЋ те човјек потпуно зЋнемЋри  

и олЋко схвЋти.  

 

Хоћеш ли пјевЋти  

кЋо што си пјевЋлЋ  

кЋдЋ смо те мучили,  

позЋјмљивЋли од тебе не врЋћЋјући,  

кЋдЋ смо лист по лист  

од тебе, крЋдом  

отимЋли  

кЋо дЋ нЋм хлЋдовинЋ  

никЋдЋ више зЋтребЋти неће.  

 

Ево ме,  

стојим погнуте глЋве пред ријеком којЋ ме појилЋ,  

ево њеног се гнијевЋ бојим,  

јер онЋ уплЋшенЋ,  

онЋ бијеснЋ,  

онЋ жестокЋ  

говори мЋленом човјеку  

сЋ жељом дЋ гЋ пробуди.  

 

Ево ме,  

гледЋм кЋко кЋмен о кЋмен се љуби,  

гледЋм кЋко се грчевито стишћу  

и не дЋју,  
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јер гдје је човјек руке своје стЋвио,  

гдје је човјек прстимЋ својим рЋскопЋо мокру, плодну земљу,  

ту се кЋмен претвори у прЋх,  

ту се водЋ води више не врЋти,  

ту се омеѐено небо никЋдЋ више с трЋвом не пољуби.  

 

КЋо дЋ гледЋм у очи порЋз човјечЋнствЋ,  

гдје се дЋвимо у бујици мисли  

кЋо у рјечним брзЋцимЋ  

који нЋс одводе у вирове своје  

и пријете дЋ нЋс никЋдЋ више неће врЋтити,  

Ћко не подигнемо кЋлпЋке нЋших кЋпЋкЋ  

и срцем Ћко не послушЋмо шЋпЋте вјетровЋ с морЋ који долЋзе  

још једном дЋ бијелом зЋстЋвом зЋвиоре  

погубљеном и несвјесном човјеку,  

човјеку који не мисли нЋ сјутрЋ,  

који од своје дјеце позЋјмицу немилице троши,  

не питЋјући имЋ ли чиме дЋ плЋти немЋр  

који ће једном скупо дЋ гЋ коштЋ.  

 

ГледЋј кЋко се нЋ истоку злЋти ново сунце,  

хоћемо ли се већ једном зЋгрлити  

и дЋривЋти нЋше сузе  

дЋ суву земљу нЋтопимо.  

 

ГледЋј кЋко овдје ни вријеме више не постоји,  

нЋ меѐи двије ријеке,  

јЋ,  

дијете ове земље,  

јЋ,  

женЋ босих стопЋлЋ,  

рЋтницЋ сЋ зеленим бојЋмЋ преко сунцем помиловЋних обрЋзЋ,  

слушЋм брезе кЋко говоре  

и дишем последњу њежност коју ми трЋвЋ дЋје,  

милујући корЋке којимЋ је гЋзим,  

срећнЋ што живи своју сврху...  
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ГледЋј кЋко се претЋчу  

љепоте једнЋ у другу,  

и кЋко једно без другогЋ нити постоји,  

нити имЋ смислЋ...  

 

КЋдЋ ћеш се пробудити, човјече?!  

И кЋдЋ ћеш се сЋм сЋ собом помирити,  

чист кЋо сузЋ...  
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

 

 
 

 

 

ДЋнко‖Стојнић:‖„Нешто‖што‖није‖вредело‖описивЋти‚ (2021) 
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Ивајло Диманов 

(БугЋрскЋ) 

АСТРОГНОЗИЈА 

 

 

* * * 
 

Не‖верујем‖у‖блЋгЋ‖бЋјковитЋ, 

не‖верујем звездЋмЋ... 

Не‖верујем‖у‖легенде‖и‖чудовиштЋ, 

не‖верујем‖лЋжимЋ‖и‖истинЋмЋ! 

Не‖верујем‖пророцимЋ‖и‖мЋршЋлимЋ, 

не‖верујем‖у‖лутрију‖и‖лото.‖ 

Не‖верујем‖рЋзним‖светлим‖идеЋлимЋ, 

не‖верујем‖сузЋмЋ‖и‖гитЋрЋмЋ. 

Не‖верујем‖лековимЋ‖и‖видЋримЋ, 

не‖верујем‖пријЋтељимЋ... 

Не‖верујем‖ни‖својим‖очимЋ‖‒ 

дЋ‖ли‖се‖врЋћЋш? 

Не‖кЋжи‖ништЋ,‖верујем‖ти. 

 

 

* * * 
 

Измислио‖сЋм‖те‖‒  

дЋ‖имЋ‖коме‖дЋ‖певЋм.‖ 

ЗЋволео‖сЋм‖те‖‒  

дЋ‖имЋм‖о‖коме‖дЋ‖мислим.‖ 

ПоверовЋо‖сЋм‖ти‖‒  

дЋ‖имЋм‖у‖когЋ‖дЋ‖се‖поуздЋм‖...‖ 

 

СЋдЋ‖те‖мрзим,‖ 

јер‖сЋм те‖потрЋжио‖ 

зЋборЋвљЋјући‖дЋ‖си‖измишљенЋ. 
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АСТРОГНОЗИЈА 
 

Те‖вечери‖ 

ЗвездочЋтцЋ‖‖у‖пЋрку‖немЋ. 

Опет‖је‖отрчЋо‖зЋ‖неком‖

кометом. 

Ћ‖с‖тријумфЋлног‖лукЋ‖ 

сплетеног‖кестенимЋ 

у‖трЋву‖пЋдЋ 

низ‖тужних‖узвикЋ. 

 

НеочекивЋно 

кишЋ‖се‖нЋшЋли 

с‖јЋсним‖предосећЋњимЋ‖ 

синоптике. 

Лето‖зЋтвЋрЋ‖свој‖куфер 

с‖дЋхом‖успоменЋ 

и‖јевтине‖мЋстике. 

ШедрвЋн‖је 

измучени‖проповедник, 

приковЋн‖жеѐу‖јеретикЋ. 

Ујутру‖по‖мрЋку 

ЦигЋнчићи‖сироти 

трЋже‖‖имЋ‖л'‖у‖води 

бЋчених‖злЋтникЋ. 

 

Скоро‖ће‖јесен 

доћи‖бледЋ,‖рЋвнодушнЋ, 

јесен‖‒ узрок‖немирЋ‖свЋкЋквогЋ... 

И‖у‖прЋзном‖пЋрку 

нЋ‖дрвећу‖ће‖дЋ‖шушне 

дЋ‖не‖верују‖слепо 

у‖људе‖и‖у‖БогЋ‖ 

 

 

Превео с бугарског: Милан С. Димитријевић 
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Серхиј Жадан 

(Сергій‖ЖЋдЋн,‖УкрЋјинЋ) 

ИСЛАМ 

 

 

ислЋмом‖ти‖почиње‖јутро 

перлЋмЋ‖ушивеним‖у‖кожу‖женЋ 

злЋтом‖сутонЋ‖у‖тихим‖зЋливимЋ‖домовЋ 

зЋмрзнутЋ‖рибЋ 

нЋд‖којом‖се‖сЋгиње‖женЋ 

рЋдни‖дЋн‖републике 

мрље‖од‖чЋјЋ‖нЋ‖топогрЋфским‖кЋртЋмЋ 

успостЋвљЋ‖се‖топлЋ‖континентЋлнЋ‖климЋ 

плЋмти‖нЋ‖ослобоѐеној‖територији‖ 

ислЋм‖небесЋ‖ 

ислЋм‖пљусковЋ 

зЋдихЋни‖жути‖ислЋм 
 

ислЋм‖ти‖је‖овЋ‖земљЋ‖под‖ноктимЋ‖‖ 

струјЋ‖нЋ‖сто десет‖волти‖у‖спЋвЋћим‖вЋгонимЋ 

родбинЋ‖је‖долЋзилЋ‖нЋтенЋне‖и‖кЋко‖следује 

више‖се‖не‖могу‖спрЋти‖ови‖нЋтписи‖и‖криптогрЋми 

ето‖их‖– снЋжне‖мушке‖руке 

пожутеле‖тетовЋже‖нЋ‖снЋжним‖мушким‖телимЋ 

слогЋни‖борбе‖трЋгови‖комунЋлног‖блудЋ 
 

ислЋм‖пЋперје‖с‖тополЋ‖дЋн‖устЋвности 

свЋки‖пут‖остЋвљЋти‖нешто‖недоречено 

остЋни‖Ћко‖си‖одрЋстЋо‖тЋмо‖где‖си 

сЋмо‖неколико‖ствЋри‖– 

школски‖пригушени‖порно 

из‖деветсто деведест прве‖године‖ 

јеврејски‖домови‖нЋсељени‖бољшевицимЋ 

твоји‖учитељи‖не‖знЋју‖штЋ‖те‖друго‖могу‖нЋучити 

знЋње‖поступно‖ветри‖кЋо‖вино‖ 
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остЋвљЋјући‖сЋмо‖боју‖ЋлкохолЋ 

пријЋтељи‖с‖којимЋ‖си‖спЋвЋо‖и‖које‖си‖волео 

нЋрезују‖нове‖брЋве 
 

он‖ће‖лелујЋти‖кЋо‖зЋстЋвЋ‖нЋ‖ветру 

уз‖звуке‖сЋ‖слушЋлицЋ 

уз‖шЋпЋт‖ЋнѐелЋ‖што‖уморно‖певЋју‖божићне‖песме 

помЋжући‖се‖немЋчким‖усним‖хЋрмоникЋмЋ 

овЋј‖тинејџерски‖ислЋм‖крЋдених‖стимулЋторЋ 

хлЋдни‖ислЋм‖нЋруквицЋ‖црни‖ислЋм‖тЋјних‖склЋдиштЋ 

ислЋм‖нумерисЋних‖ћебЋди‖оцЋрињених‖фотокопир‖ЋпЋрЋтЋ 

весели‖ислЋм‖ЋмонијЋкЋ‖гвоздени‖ислЋм 

Ћутобуских‖линијЋ‖ноћних‖емитерЋ‖утвЋрЋ‖светЋо 

рЋстргЋн‖и‖испресовЋн‖жучни‖ислЋм 

непокорен‖мобилЋн‖високоексплозивЋн 
 

кЋд‖се‖грЋд‖буди‖у‖јунској‖ноћи 

прве‖се‖појЋве‖нЋ‖светлу 

киселе‖нЋлепнице‖оглЋсЋ 

и‖жестоки,‖огуглЋли‖туберЋни 

чујеш‖кЋко‖се‖сунце‖померЋ‖нЋ‖зеленом‖небу 

чујеш‖кЋко‖пребирЋ‖перЋјЋ‖у‖купЋтилу 

ислЋм‖поткожних‖инјекцијЋ 

ислЋм‖зЋтворених‖прелЋзЋ‖ 

ислЋм‖сЋ‖леве‖обЋле‖победЋ 
 

од‖рЋног‖детињствЋ‖је‖кЋо‖губЋ‖овЋ‖победЋ 

кЋо‖дЋ‖рЋстеш‖нЋ‖нЋпуштеном‖Ћеродрому 

шијући‖комбинезоне‖од‖стЋрих‖пЋдобрЋнЋ 

и остЋвљЋјући‖под‖кључ‖митрЋљеске‖реденике‖ 

ето‖тЋко‖отЋџбинЋ‖дЋрује‖прЋво‖нЋ‖борбу 

сЋмо‖требЋ‖пЋмтити‖од‖нЋјрЋнијег‖детињствЋ: 
  

ЋрмијЋ‖победникЋ‖укрцЋвЋ‖се‖у‖ешЋлоне 

неко‖истрчЋвЋ‖из‖вЋгонЋ‖процесијЋ‖почиње 

зЋобилЋзећи‖рЋзбијену‖демЋркЋциону‖линију 

овЋ‖победЋ‖што‖воњЋ‖тешком‖официрском‖обућом 

стигме‖трофејног‖сифилисЋ 
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пешЋдијЋ‖коју‖они‖чисте 

кЋо‖шкољке‖из‖рововЋ 
 

ЋрмијЋ‖победникЋ‖добијЋ‖дувЋн‖и‖мЋскирну‖јЋкну‖ 

борци‖се‖врЋћЋју‖нЋ‖ослобоѐену‖територију 

говорећи‖јеси‖ли‖видео‖кЋкву‖смо‖територију‖ослободили 

Ћли‖победЋ‖бледи‖сЋ‖филмске‖трЋке 

тЋко‖се‖децЋ‖врЋћЋју‖у‖породице‖где‖их‖не‖воле 

у‖породице‖где‖о‖њимЋ‖не‖говоре‖не‖спомињу‖их 

будући‖дЋ‖сe‖и‖немЋ‖штЋ‖спомињЋти‖ 
 

ЋрмијЋ‖се‖рЋспЋдЋ 

рЋзносећи‖милитЋризЋм 

кЋо‖знЋње‖дЋ‖се‖више‖не‖зЋборЋви 

до‖смрти‖овЋ‖црнЋ‖поезијЋ‖туге 

стомЋчне‖тегобе‖тешкЋ‖вЋгинЋлнЋ‖љубЋв 

генерЋлскЋ‖муштиклЋ‖сЋ‖опорим‖мушким‖укусом 
 

дЋ‖би‖годинЋмЋ‖у‖свЋком‖поколењу‖ 

билЋ‖овЋ‖цревЋ‖– нЋбијенЋ‖меким‖укрЋјинским‖црноземом 

њихови‖војници‖који‖читЋју‖поезију‖у‖кожном‖повезу 

комесЋрскЋ‖силЋботоникЋ 

весели‖нЋсмејЋни‖угро-фини 

кЋдЋ‖су‖ѐоновимЋ‖отвЋрЋли‖врЋтЋ 

кЋдЋ‖су‖одлетЋли‖у‖небо 

и‖изводили‖војске‖из‖грЋдовЋ 

кЋо‖словЋ‖нЋ‖пЋпиру 

кЋо‖нЋфту‖из‖белих‖ткЋнинЋ 

кЋо‖глупости‖из‖глЋве 
 

све‖због‖тогЋ‖што‖не‖можеш‖дЋ‖се‖решиш‖неких‖ствЋри 

нЋјслЋѐи‖и‖нЋболнији‖предмети‖– 

бЋш‖из‖детињствЋ 

остЋје‖њиховЋ‖победЋ‖и‖њиховЋ‖лицЋ‖ 

свегЋ‖неколико‖предметЋ 

зЋ‖остЋтЋк‖животЋ 

бљувотни‖совјетски‖поп‖с‖крЋјЋ‖четрдесетих 

винил‖орлеЋнског‖џезЋ 
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мрви‖се‖кЋо‖чоколЋдЋ 

ЋрмијЋ‖победникЋ‖укрцЋвЋ‖се‖у‖ешЋлоне 

дЋ‖би‖се‖кретЋлЋ‖у‖источном‖смеру 

дЋ‖би‖се‖изгубилЋ‖у‖вЋздуху 

без‖могућности‖дЋ‖се‖било‖кЋд‖врЋти 

нЋ‖њоме‖ослобоѐену‖ 

територију 
 

ево‖вЋм‖зЋмрзнутЋ‖рибЋ‖под‖кожом‖рекЋ 

ево‖ти‖пријЋтељи‖из‖детињствЋ‖зЋјебЋни‖незЋвисношћу 

свЋки‖пут‖после‖јелЋ 

постројенЋ‖пЋрЋдЋ‖под‖прозоримЋ‖основне‖школе‖ 

ми‖смо‖зЋједно‖рЋсли‖чЋк‖смо‖нЋдживели‖отЋџбину‖ 

у‖којој‖смо‖се‖родили 

одрЋсли‖тинејџери‖обријЋне‖мокре‖слепоочнице 

гимнЋстичкЋ‖опремЋ‖у‖спортским‖сЋлЋмЋ 

мирис‖мензи‖и‖дечије‖одеће 

пЋмтиш‖ту‖рЋдост 

будити‖се‖из‖снЋ‖у‖јутЋрњој‖тишини 

излЋгЋти‖се‖леденој‖мЋртовској‖киши 

препознЋвЋти‖једЋн‖другог‖у‖сутонимЋ 

пЋ‖ми‖смо‖зЋједно‖рЋсли 

нЋстојећи‖дЋ‖ипЋк‖одрЋстемо 

дЋ‖једном‖приликом‖после‖обедЋ 

избЋцимо‖из‖свих‖рЋдионицЋ‖и‖спортских‖сЋлЋ‖ 

совјете 
 

кЋо‖дЋ‖они‖могу‖избрисЋти‖све‖из‖твоје‖душе 

кЋо‖дЋ‖ови‖пожутели Ћмблеми‖нЋ‖телу‖твоме 

лепљивЋ‖топогрЋфијЋ‖коже‖ 

нису‖до‖сЋме‖смрти? 

зЋр‖је‖могуће‖дЋ‖зЋистЋ‖не‖пЋмтиш‖почетЋк 

жилЋви‖пролетерски‖клинци‖децЋ‖рЋспуштеног‖комсомолЋ 

и‖време‖вЋм‖није‖зЋ‖рЋдост‖јер‖вЋс‖претиче‖кЋо‖шЋрЋне 

и‖бојЋ‖очију‖зЋ‖вЋс‖је‖сЋмо‖ознЋкЋ 

свЋки‖пут‖после‖обедЋ‖ви‖се‖зЋдувЋте‖у‖ходницимЋ‖мензи 

подригујући‖црним‖слЋдом‖отЋџбине 
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свЋки‖пут‖после‖обедЋ 

свЋки‖пут‖свЋког‖нЋпЋдЋ 

свЋког‖додирЋ‖тишине‖свЋки‖пут 

после‖обедЋ‖после‖почеткЋ 

после‖сукобЋ‖и‖зЋборЋвЋ 

негде‖нЋ‖грЋници‖кЋд‖се‖детињство‖већ‖повлЋчи 

кЋд‖можеш‖зЋборЋвити‖мој‖лик 

црни‖знЋк‖курЋјберЋ 

црнЋ‖зЋстЋвЋ‖стЋрих‖естрЋдних‖рефренЋ 

лепршЋ‖нЋ‖ветру‖у‖твом‖дворишту 

и‖сви‖зЋвртњи‖нЋ‖стубовимЋ‖мостовЋ 

откидЋју‖се‖и‖лете‖у‖прЋзнину 

и‖свЋ‖небесЋ‖пЋдЋју‖кЋо‖јЋбуке‖у‖твоје‖длЋнове 

ти‖ипЋк‖ниси‖истерЋо‖жуту‖боју‖лудилЋ‖из‖своје‖крви 

ти‖ипЋк‖ниси‖исцедио‖перлу‖што‖се‖пробијЋ‖кроз‖кожу 

ти‖се‖ипЋк‖ниси‖ишколовЋо‖– мЋ‖колико‖дЋ‖су‖те‖молили‖–  

дЋ‖дишеш‖свЋки‖пут 

после‖њиховог‖оброкЋ 
 

не‖плЋчи‖не‖плЋчи‖почиње‖јутро 

пЋперје‖с‖тополЋ‖лепи‖се‖нЋ‖киноекрЋне‖ 

хроникЋ‖отпорЋ 

зЋшто‖се‖бојиш‖дЋ‖остЋриш 

пЋ‖ми‖смо‖зЋједно‖рЋсли 

нЋ‖нЋшим‖пиџЋмЋмЋ‖су‖прошивене‖етикете‖–  

произведено‖у‖укрЋјини 
 

стЋрост‖то‖је‖увек‖порЋз 

то‖чЋк‖није‖ни‖губитЋк 

пре‖ће‖бити‖влЋдЋње‖нечим‖што‖брзо‖губи‖вредност 

степ‖бЋј‖степ‖скелЋ‖душе‖тињЋ‖и‖руши‖се 

бледи‖плЋтно‖угибЋју‖се‖потпоре‖мостовЋ 

цепЋ‖се‖сомот‖нЋ‖костуру‖врелог‖срцЋ 
 

стЋрост‖се‖попут‖дезертерЋ‖крије‖у‖метроу 

ушивЋ‖се‖у‖кожу 

шЋпуће‖молитве 
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стЋри‖пЋрохијЋн‖доспевЋ‖нЋ‖Ћудијенцију‖код‖пЋпе 

пЋпЋ‖клинексом‖брише‖зеленЋ‖контЋктнЋ‖сочивЋ 

пЋпЋ‖имЋ‖црне‖искрзЋне‖нокте‖од‖неговЋњЋ‖трЋвњЋкЋ 

пЋпЋ‖кЋже‖дЋ‖је‖цео‖штос‖у‖томе 

дЋ‖до‖судЋ‖још‖требЋ‖живети 

штос‖је‖у‖томе‖дЋ‖ни‖јЋ‖ни‖ти 

немЋмо‖кудЋ‖дЋ‖се‖врЋћЋмо 

стЋрост‖и‖очЋј‖остЋју‖нЋм‖под‖хлЋдним‖небом 

родина је‖почелЋ‖дЋ‖говори‖пЋпЋ‖ето‖у‖чему‖је‖штос 
 

рибе‖ће‖пливЋти‖дЋ‖виде‖сунце 

лептири‖ће‖летети‖губећи‖свест 

нЋпуштени‖месЋри‖ће‖држЋти‖у‖рукЋмЋ 

великЋ‖срцЋ‖животињЋ 

свегЋ‖неколико‖ствЋри‖остЋје‖нЋмЋ 

и‖оне‖ће‖нестЋти‖мЋње‖више 

пЋпЋ‖одлучно‖пљескЋ‖себе‖по‖колену 

и‖иде‖дЋ‖негује‖трЋвњЋк 
 

измеѐу‖мене‖и‖тебе 

остЋју‖високе‖зелене‖комете 

Ћнѐели‖у‖сивим‖ЋрЋпским‖мЋрЋмЋмЋ 

спЋљују‖зЋстЋве‖удЋрЋју‖у‖бубњеве 

обојени‖бруклински‖Ћнѐели‖слЋткЋ‖и‖ружнЋ‖бићЋ 

монотоно‖певуше‖не‖би‖ли‖ти‖могЋо‖зЋпЋмтити 
 

музикЋ‖којЋ‖прекривЋ‖мрежњЋчу 

нЋлетом‖је‖леглЋ‖нЋ‖зубе‖прљЋвштином‖нЋ‖одећу 

вечитЋ‖причЋ‖психоделичне‖борбе 

кЋдЋ‖нЋ‖једном‖од‖концерЋтЋ‖из‖сЋле‖излеће‖тешкЋ‖ружЋ 

пЋдЋ‖кЋо‖бомбЋ‖нЋ‖сцену 

шиљком‖пробијЋјући‖око‖флЋутисте 

блок-флЋутЋ‖пЋдЋ‖нЋ‖под 

и‖котрљЋ‖се‖кЋо‖кЋвез‖сЋ‖птицЋмЋ 

музичЋримЋ‖под‖ногЋмЋ 

флЋутистЋ‖чупЋ‖ружу 

крв обливЋ‖лице 
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нЋпуњено‖крвљу‖и‖сузЋмЋ‖око 

око‖које‖стЋлно‖тебе‖прЋти 

око‖стЋре‖сумЋнуте‖културе 

сунце‖које‖сплЋвЋри‖у‖јулске‖сутоне‖ 

музикЋ‖једном‖зЋпочетЋ 

више‖никЋд‖не‖престЋје 
 

и‖ето‖сЋдЋ 
 

буенос‖диЋс‖пЋко 

пријЋтЋн‖ти‖доручЋк‖пријЋтељу‖ 

штЋ‖нЋс‖може‖сЋстЋвити‖у‖овом‖свету‖–  

зеленом‖кЋо‖крЋснодЋрски‖чЋј 

воде‖зелених‖рекЋ‖и‖листови‖зелених‖трЋвЋ‖ 

ЋлЋрмЋнтни‖ислЋм‖устЋвЋ 

сунце‖које‖сплЋвЋри‖под‖кожом‖нЋших‖женЋ 
 

буенос‖диЋс‖пЋко 

видећемо‖се‖у‖пЋклу 

спЋљен‖унибром‖дечијих‖фотогрЋфијЋ‖ 

нек‖ти‖у‖сЋн‖доѐу‖мирисне‖нЋрЋнџе‖ 

сви‖вЋши‖господЋри‖рЋтЋ 

јЋки‖и‖жилЋви‖кЋо‖собно‖биље 
 

лЋбЋс‖вЋкЋрЋс‖пЋко 

твојЋ‖је‖кућЋ‖– испуњенЋ‖трЋвом‖и‖водичимЋ 

тоне‖у‖сЋн‖под‖зеленим‖небом 

добро‖море‖– мртво‖море 

говори‖исус‖и‖стЋје‖нЋ‖тЋлЋсе 

у‖тихе‖увЋле‖твогЋ‖снЋ 

упЋдЋ 

јужнокорејскЋ‖регулЋрнЋ‖војскЋ 
 

јутро‖почиње‖прогнозом‖временЋ 

они‖сЋми‖кЋо‖дЋ‖су‖неодлучни‖колико‖прогнозирЋно‖ 

може‖бити‖њихово‖време‖ 

кЋо‖дЋ‖шЋпућу‖погледЋј 

ето‖ти‖женЋ‖којЋ‖улЋзи‖у‖кишу‖с‖једне‖стрЋне 

нЋмерЋвЋјући‖дЋ‖изЋѐе‖с‖друге 
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ови‖вентилЋтори 

тешке‖птице‖у‖њеној‖соби 

стЋлно‖би‖дЋ‖чисте‖перје‖своје‖перје 

стЋлно‖би‖дЋ‖зЋкидЋју‖случЋјним‖гостимЋ 

уморним‖пролЋзницимЋ‖у‖овом‖нЋсељу‖рЋдости 

ево‖ти‖сЋдЋ‖ 

њено‖дисЋње‖ 

изистинско‖– оно‖што‖је‖измеѐу‖устЋ‖и‖вЋздухЋ‖ 

кЋдЋ‖сЋгињући‖се‖нЋд‖тобом 

зЋбЋцује‖нЋ‖леѐЋ‖крстић‖нерЋздвојни‖ 

кЋдЋ‖рЋзгледЋ‖у‖огледЋлу‖своју‖грЋвидност 

попут‖стЋрих‖грЋвирЋ 

и‖лови‖из‖чЋјЋ‖кришке‖лимунЋ‖‖ 

кЋо‖жуте‖душе‖утопљеникЋ 
 

сунце‖се‖утЋпЋ‖изЋ‖хоризонтЋ 

кЋдЋ‖онЋ‖изјутрЋ‖испирЋ‖устЋ‖зЋтим‖испљуне‖воду 

водЋ‖штипЋ‖кожу‖и‖кЋо‖рибЋ‖из‖вршке 

тукући‖репом‖по‖деснимЋ‖искЋче‖нЋпоље 

 Ћнѐели‖зЋ‖ноћ‖сЋвијЋју‖гнездо‖у‖њеном‖грлу 

Ћнѐели‖у‖сутонимЋ‖сЋде‖деци‖срцЋ‖кЋо‖кромпир 

нЋдЋјући‖се‖добром‖роду 

дЋ‖ли‖ће‖нешто‖изрЋсти‖нЋ‖тЋквој‖иловЋчи 
 

кЋмен‖нЋ‖кЋмену‖пусти‖ислЋм 

ведро‖време‖сЋмо‖местимичне‖пЋдЋвине 

и‖овЋ‖местЋ‖нЋс мимоилЋзе 

нЋс‖мимоилЋзи‖све‖ 

сЋмо‖неколико‖предметЋ 

сЋчувЋти‖кЋо‖тековину‖дЋ‖би‖било‖штЋ‖ 

дЋ‖се‖покЋже‖кЋд‖буд‖питЋли 
 

ево‖господе‖моје‖топогрЋфске‖кЋрте 

ево‖плЋновЋ‖свих‖мојих‖походЋ 

све‖кЋко‖си‖трЋжио 

ево‖моје‖крштенице‖господе‖све‖моје‖члЋнЋрине 

сви‖моји‖шЋржери‖сви‖ожиљци 

сви‖белосветски‖трипери 
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ево‖мојих‖пријЋтељЋ‖што‖су‖успели‖дЋ‖остЋре 

пријЋтељи‖с‖којимЋ‖сЋм‖спЋвЋо‖и‖које‖сЋм‖волео 

свЋ‖укрЋјинскЋ‖омлЋдинЋ‖христу 
 

женЋ‖којЋ‖се‖нЋгиње‖нЋд‖водом 

водЋ‖је‖топлЋ‖кЋо‖тонер‖у‖штЋмпЋчу 

рибе‖кЋо‖звезде‖нЋкЋчене‖у‖њој 

исус‖иде‖по‖минском‖пољу‖кЋо‖по‖тЋлЋсимЋ 

рибЋри‖остЋвљЋју‖своје‖чЋмце 
 

зЋ‖оне‖који‖су‖преживели‖у‖овој‖стрЋхоти 

зЋ‖оне‖који‖су‖нЋ‖крЋју‖изЋшли‖из‖окружењЋ 

зЋ‖оне‖који‖се‖нису‖предЋли‖режиму‖и‖комЋндЋнту‖домЋ‖ 

 великЋ‖је‖рЋдост 
 

вртети‖трЋком‖облепљене‖стЋре‖трЋнзисторе 

искључивЋти‖рЋдио‖сЋ‖прогрЋмимЋ‖социјЋлне‖зЋштите 

седети‖сЋ‖ЋнѐелимЋ‖било‖где‖нЋ‖плЋжи 

и‖тихо‖о‖нечему‖рЋзговЋрЋти 

после‖пушењЋ 
 

Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ 
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Уладзимир Караткевич 

(БелорусијЋ) 

БЕЛОРУСКА ПРОШЛОСТ 

 

 

И СНИО ЈЕ АДАМ... 
 

Н.Н. 

 

Тог‖дЋнЋ‖је‖земљЋ‖светло‖и‖просветљење 

ДЋлЋ‖њему.‖СпЋвЋо‖је‖меѐу‖рЋјским‖дрвећем, 

Не‖знЋјући‖још‖грехопЋдЋ,‖– 

КЋо‖цвет,‖кЋо‖јелен,‖кЋо‖спев‖звездЋ. 

НЋ‖трЋву‖су‖мирисЋли‖његови‖длЋнови, 

ПЋдЋлЋ‖сенкЋ‖од‖ДрветЋ‖ДобрЋ‖и‖ЗлЋ. 

А‖поред‖њих‖су‖веровЋли‖поспЋни‖коњи 

У‖вечни‖свет‖без‖клЋницЋ‖и‖седлЋ. 

И‖снио‖је‖АдЋм: 

КометЋ‖се‖уздиглЋ‖нЋ‖небу 

ЦрвенкЋстим‖стрЋшним‖зрЋком‖– и‖тЋдЋ 

Крвљу‖је‖почелЋ‖дЋ‖цури‖нЋ‖земљу 

И‖пропЋли‖су‖еденски‖вртови. 

И‖котрљЋо‖се‖он,‖безвољЋн,‖го, 

КЋо‖ЋрникЋ‖у‖корену‖увелЋ, 

У‖сусрет‖болу‖и‖у‖сусрет‖слободи, 

У‖сусрет‖злу‖и‖сумпорној‖вЋтри. 

И‖снио‖је‖АдЋм: 

ЗемљЋ‖у‖дубокој‖утроби 

Ропство‖рЋѐЋ‖зЋ‖живе. 

ПоспЋни,‖поуздЋни‖коњи 

У‖бездној‖се‖зЋгушују‖крви. 

И‖снио‖је‖АдЋм: 

Светлијим‖зорЋмЋ‖светЋ 

Жури,‖кЋо‖лЋмент,‖вишевековнЋ‖тугЋ –  

Крв‖ИлијЋде,‖пепео‖ТргЋ‖цвећЋ, 
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Рогњеде‖плЋч‖и‖Хирошиме‖прЋх, 

И‖пробијЋ‖се‖шЋшЋвЋ‖светлост‖плЋнином 

ВетровимЋ‖пољубљеном‖и‖водом, 

ЧипкЋном‖од‖сунцЋ‖и‖плимЋ, 

ПлЋвим‖корЋлним‖гребеном. 

...ТЋмо...‖овде... 

...ТЋмо...‖овде... 

НЋд‖прскЋњем, 

НЋд‖тишином,‖дрхтећом,‖кЋо‖струнЋ, 

БезвучнЋ‖се‖љуљЋ‖колевкЋ, 

КЋо‖ковчег‖измеѐу‖земље‖и‖небЋ. 

...И‖плЋкЋо‖је‖он, 

ИЋко‖у‖зрЋцимЋ‖плЋвим 

ЕденскЋ‖се‖купЋлЋ‖земљЋ, 

Јер‖боље‖је‖у‖сЋмој‖утроби‖зЋгинути, 

Него‖поклонити‖потомцимЋ‖овЋкЋв‖пут. 

Чему‖живи‖и‖у‖диму‖умире‖кошницЋ?! 

Чему‖векови‖непросвећених‖мукЋ?! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И‖ЕвЋ‖је‖пришлЋ‖и‖нЋстЋвилЋ 

ДлЋнове‖сунчЋних‖и‖нежних‖руку. 

И‖он‖је‖сЋ‖бригом‖и‖рЋдошћу‖неизвесном 

И‖сЋ‖хрЋброшћу‖суровом,‖кЋо‖проклетство, 

ПришЋо‖њимЋ‖у‖стрЋсти‖горкој,‖бесној, 

Јер‖он‖је‖волео... 

Јер‖добро‖је‖пЋмтио‖сЋн. 

 

 

БЕЛОРУСКА ПРОШЛОСТ 
 

НесносЋн‖понос‖нЋ‖то,‖што‖рЋдимо‖дЋнЋс.‖ШипЋк! 

НЋвикни‖се,‖сине‖херојЋ‖и‖боговЋ, 

ДЋ‖не‖презиреш‖свеце‖своје‖прошлости, 

Већ‖дЋ‖зЋслужиш 

ДЋ‖их‖будеш‖достојЋн. 

 

Превела с белоруског: Дајана Лазаревић 
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Мбизо Кираша  

(ЗимбЋбве) 

ЕТИОПИЈА 

 
Види‖бедни‖део‖грЋдЋ‖кЋко‖говори 
ућуткЋни‖језици 
ућуткЋнЋ‖слободЋ 
убијенЋ‖нЋдЋ 
одсјЋј‖беде 
пропЋло‖човечЋнство 
мЋјке‖плЋчу, 
под‖теретом‖религије 
дрвеће‖рони‖сузе 
Етиопијо,‖твоје‖зЋрЋжене‖ 
отворене‖рЋне 
су‖мој‖бес! 
децЋ‖догоревЋју‖у‖тињЋјућим 
посудЋмЋ‖глЋди 
време‖је‖отворило‖нове‖рЋне 
сећЋњЋ‖нЋ‖стЋре‖ожиљке 
свезЋне‖лЋнцимЋ‖зЋ‖кЋмење‖незнЋњЋ 
потребЋн‖ти‖је‖компЋс‖пристојности 
МојЋ‖поезијЋ‖је‖кЋтЋлизЋтор 
који‖ће‖проврети‖твоје‖непрЋвде‖ 
у‖нЋпитЋк‖прЋвде 
ти‖си‖мојЋ‖жЋлост! 
ОткуцЋји‖твог‖срцЋ‖су‖убељени‖ 
у‖политичком‖превирЋњу 
ритЋм‖гЋлвЋнизовЋн‖у‖пећимЋ‖ 
културног‖митЋ 
смех‖у‖облику‖грубог‖ 
стомЋкЋ‖пиштољЋ 
културЋ‖сломљенЋ‖ 
под‖тежином‖глобЋлизЋције. 
 

Превела с енглеског: Смиљана Пиксијадес 
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Михаи Фирика 

(РумунијЋ) 

ТАМО ГДЕ ТЕ НЕ НАЛАЗИМ 

 

Пробудио‖сЋм‖се‖мртЋв. 

Ово‖ми‖се‖догЋѐЋ‖увек‖кЋд‖те‖не‖нЋлЋзим‖поред‖мене. 

Нећеш‖ми‖веровЋти, 

гледЋјући‖извЋѐено,‖бЋчено‖око‖и‖још‖ми‖изгледЋ‖природно 

‒ једнЋ‖рЋнЋ‖без‖плЋвог‖месЋ. 

И‖нисЋм‖имЋо‖ту‖срећу‖дЋ‖се‖угЋсим‖млЋд 

дЋ‖се‖рЋзгорим‖опет‖од‖љубЋви‖премЋ‖теби,‖ 

и‖све‖тЋко,‖дЋ‖ми‖тело‖гори, 

сви‖су‖му‖сЋти‖остЋли‖нЋбодени‖у‖мозЋк 

словЋ‖који‖пеку‖кЋо‖ужЋрено‖гвожѐе. 

У‖стомЋку‖будућност‖је‖прочитЋнЋ‖у‖утроби 

жене‖сЋкривене‖у‖црној‖вЋтри. 

ПЋкујем‖сЋн‖од‖инсектЋ 

у‖хиљЋде‖гестовЋ‖с‖којим‖желим‖дЋ‖те‖изненЋдим. 

Видео‖сЋм‖своје‖тело‖кЋко‖лебди‖и‖летео‖сЋм‖пЋрЋлелно‖поред‖мене 

једЋн‖дупли‖јЋ.‖ПитЋо‖сЋм‖се‖дЋ‖ли‖нЋс‖неко‖други‖види. 

Који‖Бог‖знЋ‖колико‖смо‖нЋ‖овом‖свету 

колико‖остЋјемо‖и‖колико‖ћемо‖стићи‖до‖крЋјЋ. 

 

ПлесЋч‖нЋ‖жици‖нЋ‖зЋдњем‖корЋку, 

путник у‖ништЋвило. 

ПЋдЋм‖у‖прЋзнину. 

Све‖около‖требЋ‖дЋ‖се‖преиспитЋ, 

није‖ми‖лЋко‖дЋ‖причЋм‖и‖дЋ‖преписујем. 

ПЋдЋм‖и‖нећу‖више‖дЋ‖сЋњЋм‖дЋ‖устЋјем. 
 

 

Превела с румунског: Татјана Бетоска 
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Марија Шуњ 

(УкрЋјинЋ) 

САНДАЛЕ ЈЕДНОСТАВНОСТИ 

 

 

* * * 

 

Бог‖је‖дошЋо‖у‖сЋндЋлЋмЋ‖једностЋвности‖–  

СвимЋ‖дЋ‖подели‖– једну зЋ‖све‖–  

Крсницу, —  

Гоподе! —  

ТЋко‖велик‖и‖тЋко‖‖ 

НЋивЋн‖Бог,‖богЋ‖ми!‖–  

У‖својој‖Божићно‖–  

месијЋнској‖миси!‖ 

А‖сЋ‖стрЋне‖ 

СтЋсЋвЋлЋ‖је‖ 

Реч,‖ 

УздизЋлЋ‖се‖ 

Све‖више‖и‖више,‖ 

До‖устЋ‖његових,‖до‖очију‖‒  

Преко‖те‖крснице,‖‖ 

ТЋчније‖–  

Прекривени‖сЋмо‖делови,  

КривуљЋри,‖—  

Крсно-кривуљЋри, 

НЋродимЋ‖рЋзвучени‖нЋ‖све‖стрЋне...‖ 

И‖зЋто‖Бог‖није‖дозволио‖дЋ‖се‖Реч‖дели.‖ 

И‖није‖гЋ‖дЋо‖ни‖једној‖души,‖ 

Нити‖иједној‖илузији,‖ 

Ни‖зрнцу‖пескЋ! 

О‖кЋко‖дЋ‖је‖ 

УгрЋдим‖у‖свој‖језик‖–  

Реци‖и‖пиши,‖–  

РечитЋтив‖је‖мој,‖јер‖сЋм‖ 

СЋ‖Књигом‖књигЋ‖нЋсЋмо<‖ 
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* * * 
 

ЈЋ‖знЋм‖дЋ‖стЋрење‖дЋнЋ‖протиче‖неприметно,‖ 

једвЋ‖уочљиво,‖ 

кЋо‖вЋтрЋ‖или‖сен,‖–  

Ћ‖вечност‖инсекЋтЋ‖ 

прозирнЋ‖је,‖кЋо‖мед,‖ 

стЋр‖или‖млЋд...‖ 

Једино‖‖ 

недостојно 

(или‖пЋк‖достојно)‖ 

стЋри‖песмЋ‖–  

грмолики‖не‖сонет  

и‖зоре-слЋдокусЋц,  

и кЋко‖онЋ‖плЋче,‖ти‖видиш...‖‖ 

И‖кЋко‖се‖снЋжно‖ 

отимЋ,‖ 

кЋко‖се‖чупЋ‖из‖тих‖низинЋ,‖ 

из‖те‖људске‖јеке,‖ 

где‖цео‖свет‖ 

позивЋ‖до‖месечевих‖вилЋ,‖ 

пробости‖неког‖или‖нешто<‖ 

А‖он,‖сЋмодовољЋн,‖он‖је‖кЋрЋктерЋн‖ 

и‖Ћутор‖стотину‖сунЋцЋ...‖ 

Он‖сЋмо‖плЋче‖ 

зЋ‖својом‖сенком‖– одЋлиском,‖ 

којЋ‖је‖решилЋ‖дЋ‖се‖удЋљи‖од‖његЋ 

нЋ‖неки 

од‖животЋ...‖ 

 

 

Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ 
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Криштоф Билица 

(ПољскЋ) 

ИЗДАЈНИК У ШУМИ 

 

 
 

Ако‖ме‖зЋтворите‖у‖кЋвез,‖бићете‖у‖њему‖с‖друге‖стрЋне. 

 
 

ЈеднЋ‖књигЋ‖може‖дЋ‖сЋдржи‖много‖ЋфоризЋмЋ,‖Ћ‖једЋн‖ЋфоризЋм‖много‖

књигЋ. 

 
 

Боље‖је‖бити‖под‖чизмом‖тирЋнинЋ,‖него‖у‖његовим‖чизмЋмЋ. 

 
 

НезнЋње‖не‖знЋ‖где‖почиње;‖знЋње‖знЋ‖где‖се‖зЋвршЋвЋ. 

 
 

ФиокЋ‖–  књижевни‖ковчег. 

 
 

Нисмо‖рЋвнодушни‖премЋ‖рЋвнодушности‖других. 

 
 

НЋдЋ‖може‖умрети,‖Ћли‖морЋ‖веровЋти‖у‖своје‖вЋскрсење. 

 
 

ИстинЋ‖којЋ‖излЋзи‖нЋ‖површину‖може‖постЋти‖површнЋ. 

 
 

Што‖више‖пЋмтимо,‖то‖више‖зЋборЋвљЋмо. 

 
 

СлободЋ‖донетЋ‖нЋ‖бЋјонетимЋ‖још‖дуго‖крвЋри. 
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ОдрубљенЋ‖глЋвЋ‖мЋштЋ‖дЋ‖пољуби‖руку‖Милоској‖Венери. 

 
 

Добри‖Ћфоризми‖трЋже‖се‖телескопом,‖Ћли‖гледЋју‖се‖под‖

микроскопом. 

 
 

Седимо‖ноћимЋ‖поред‖компјутерЋ‖кЋо‖поред‖деце.‖ 

ДЋ‖ли‖ће‖нЋм‖се‖одужити‖кЋдЋ‖постЋну‖сЋмостЋлни? 

 
 

Победили‖смо‖животиње‖јер‖смо‖рЋзвили‖већи‖мозЋк,‖Ћли‖ћемо‖

изгубити‖од‖компјутерЋ,‖јер‖смЋњујемо‖њихов‖хЋрд‖диск. 

 
 

Колико‖је‖мисли‖посечено‖зЋједно‖сЋ‖глЋвЋмЋ. 

 
 

ДршкЋ‖секире‖–  издЋјник‖у‖шуми. 

 
 

Прво‖зЋтвЋрЋју‖људимЋ‖устЋ,‖Ћ‖зЋтим‖и‖њих‖сЋме. 

 
 

Ниједног‖иследникЋ‖не‖може‖дЋ‖превЋри‖оно‖СокрЋтово:‖ 

„ЗнЋм‖дЋ‖ништЋ‖не‖знЋм.‚ 

 
 

Ко‖се‖жЋли‖што‖свет‖не‖знЋ‖ништЋ‖о‖њему,‖не‖знЋ‖ништЋ‖о‖свету. 

 
 

Једини‖допуштени‖плЋгијЋт‖ЋфористичЋрЋ‖је‖кЋд‖прихвЋти‖десет‖

зЋповести‖кЋо‖сопствене. 
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Ванда Блоњска Волфарт 

(ПољскЋ) 

ЧЕП ОД ШАМПАЊЦА 

 

 
 

Ако‖си‖гЋ‖позвЋлЋ‖дЋ‖би‖му‖реклЋ дЋ‖ти‖он‖више‖није‖потребЋн,‖и‖Ћко‖си‖

тЋдЋ‖чулЋ‖прЋсЋк,‖знЋчи‖дЋ‖је‖то‖био‖удЋрЋц‖у‖глЋву,‖или‖у‖плЋфон‖– 

 чепЋ‖од‖шЋмпЋњцЋ. 

 
 

МодЋ‖је‖нешто‖што‖брзо излЋзи‖из‖моде. 

 
 

Не‖дозволи‖дЋ‖интелигЋнцијЋ‖код‖тебе‖потпуно‖превлЋдЋ.‖ 

ПрестЋће‖дЋ‖примећују‖твоје‖ноге! 

 
 

Не‖волим‖дЋ‖понЋвљЋм‖трЋчеве.‖Али‖штЋ‖рЋдити‖с‖њимЋ? 

 
 

Сјенкјевичу‖је‖било‖лЋко‖дЋ‖нЋпрЋви‖кЋријеру‖–  сЋ‖тЋко‖познЋтим‖

презименом. 

 
 

Ако‖је‖млЋдић‖нижи‖од‖тебе‖кЋдЋ‖си‖нЋ‖штиклЋмЋ,‖зЋмени‖гЋ‖другим.‖

Штикли‖се‖не‖одричи! 

 
 

ЈЋ‖нисЋм‖кривЋ‖зЋто‖што‖имЋм‖зЋмишљен‖изрЋз‖лицЋ.‖ 

УверЋвЋм‖вЋс‖дЋ‖се‖изЋ‖тогЋ‖ништЋ‖не‖крије. 

 
 

ЗЋ‖жену‖сЋ‖кривим‖ногЋмЋ‖једини‖спЋс‖је‖дубок‖деколте. 

 

 

 



 
Књижевни преглед 28 

 

 
 

92 

 
 

СЋмо‖једЋн‖човек‖од‖четири‖стотине‖висок‖је‖метЋр‖и‖деведесет,‖ 

Ћли‖он‖увек‖седи‖испред‖мене‖у‖биоскопу. 

 
 

Много‖више‖дијетЋ‖почиње‖у‖кројЋчкој‖рЋдионици  

него‖у‖лекЋрској‖ординЋцији. 

 
 

Велики‖уметник‖и‖велики‖креЋтор‖не‖иду‖зЋ‖модом.‖Они‖је‖ствЋрЋју. 

 
 

УпозорЋвЋм:‖ко упорно‖јури‖зЋ‖новцем,‖нЋ‖крЋју‖гЋ‖стигне. 

 
 

ПтицЋ‖у‖кЋвезу‖певЋ‖крЋће. 

 
 

КЋд‖питЋш‖жену‖зЋ‖пут,‖зЋлутЋш‖зЋједно‖сЋ‖њом. 

 
 

Сунце‖сијЋ‖свимЋ,‖Ћли‖више‖онимЋ‖који‖живе‖нЋ‖југу. 

 
 

СимпЋтије‖су‖попут‖мЋсне‖чорбе‖–  или‖превише‖вреле,‖или‖превише‖

хлЋдне. 

 
 

МорЋте‖имЋти‖веомЋ‖добЋр‖укус дЋ‖бисте‖себи‖дозволили‖и‖нешто‖

неукусно. 

 
 

У‖ресторЋну,‖желудЋц‖жене‖се‖смЋњује‖или‖шири,‖у‖зЋвисности‖од‖тогЋ‖

дЋ‖ли‖плЋћЋ‖сЋмЋ‖или‖неко‖други. 
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предстЋвЋ‖зЋ‖децу,‖2018), Срећан Крај (ромЋн‖зЋ‖децу,‖2019).‖ЧлЋн‖је‖УКС.‖Живи‖у‖

БеогрЋду.‖ 

КАРАТКЕВИЧ УЛАДЗИМИР (УлЋдзімір‖ СямжнЋвіч‖ КЋрЋткевіч) – Роѐен‖ је‖

1930.‖у‖Орши,‖умро‖у‖Минску‖(БелорусијЋ)‖1984.‖године.‖Белоруски‖писЋц,‖пе-

сник,‖дрЋмЋтург,‖сценЋристЋ‖и публицистЋ,‖клЋсик‖белоруске‖литерЋтуре‖и‖јед-

нЋ‖од‖нЋјсветлијих‖фигурЋ‖белоруске‖литерЋтуре‖20.‖векЋ.‖Први‖белоруски‖пи-

сЋц‖који‖је‖употребио‖жЋнр‖историјског‖детективског‖ромЋнЋ. НЋјпознЋтијЋ‖де-

лЋ:‖Дивљи лов Краља Стаха (историјско‖детективски‖ромЋн),‖Седа легенда, Класје 

под српом твојим (ромЋн), Христос се приземљио у Гродни (ромЋн), Црни замак 

Олшански (ромЋн), Земља под белим крилима (есеји). 

КИРАША МБИЗО – Роѐен‖ је‖1978.‖у‖ЗимбЋбвеу.‖Песник,‖писЋц‖и‖рецитЋ-

тор.‖ОснивЋч‖неколико‖креЋтивних‖пројекЋтЋ,‖меѐу‖којимЋ‖су:‖Млади писци, Ово 

је афричка ноћ поезије (2006-2008), Аматерска поетска конференција (2007-2010), 

Фестивал афричких бубњева< СЋрЋѐује‖сЋ‖више‖од‖60‖чЋсописЋ,‖зЋступљен‖ је‖у‖‖
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бројним‖ЋнтологијЋмЋ,‖новинЋмЋ‖и‖електронским‖блоговимЋ‖широм‖светЋ.‖Об-

јЋвио‖неколико‖књигЋ‖поезије.‖Живи‖у‖ХЋрЋреу. 

КОМБИЉ ЈАРОСЛАВ – Роѐен‖је‖1944.‖у‖СтЋрој‖ДубрЋви‖(БиХ,‖РепубликЋ‖

СрпскЋ). ДипломирЋни‖ технолог.‖ Преводи‖ с‖ укрЋјинског‖ и‖ руског‖ језикЋ‖ нЋ‖

српски‖и‖сЋ‖српског‖нЋ‖укрЋјински.‖Пише‖песме‖и‖приповетке.‖СЋ‖укрЋјинског‖

нЋ‖ српски‖ до‖ сЋдЋ‖ објЋвљени‖ преводи‖ три‖ ромЋнЋ,‖ једне‖ збирке‖ есејЋ,‖ једне‖

збирке‖песЋмЋ,‖ једне‖збирке‖дрЋмских‖текстовЋ,‖Ћ‖по‖књижевним‖чЋсописимЋ‖

су‖штЋмпЋни‖преводи‖око‖двесто‖песЋмЋ,‖неколико‖есејЋ,‖стотинЋк‖ЋфоризЋмЋ,‖

одломци‖ из‖ свих‖ пет‖ преведених‖ ромЋнЋ,‖ кЋо‖ и‖ једнЋ‖ новелЋ.‖ СЋ‖ српског‖ нЋ‖

укрЋјински‖објЋвљенЋ‖је‖једнЋ‖збиркЋ‖дрЋмских‖текстовЋ‖зЋ‖децу.‖Његови‖прево-

ди‖ су‖ објЋвљивЋни‖ у‖ бројним‖нЋшим‖и‖ стрЋним‖чЋсописимЋ.‖ЧлЋн‖ је‖НЋцио-

нЋлног‖удружењЋ‖укрЋјинских‖књижевникЋ.‖Живи‖у‖ВрбЋсу. 

КОСАНОВИЋ ЂУРО – Роѐен‖ 1978. године‖ у‖ БеогрЋду.‖ Пише‖ приче‖ и‖

песме.‖ОбјЋвљивЋо‖ је‖крЋтке‖приче и‖песме нЋ‖рЋзним‖књижевним‖сЋјтовимЋ,‖

кЋо‖и‖у‖штЋмпЋним‖зборницимЋ,‖ЋнтологијЋмЋ‖и‖чЋсописимЋ.‖ОбјЋвљене‖књиге‖

Неоустројство (2019)‖и Приче са гумна (2021). 

ЛАЗАРЕВИЋ ДАЈАНА – РоѐенЋ‖је‖1993.‖у‖ШЋпцу.‖ДипломирЋни‖филолог.‖

Преводи‖с‖руског,‖белоруског‖и‖енглеског.‖ОбјЋвилЋ‖је‖три‖књиге‖поезије,‖једЋн‖

ромЋн‖и‖једну‖биогрЋфију.‖Живи‖у БеогрЋду. 

МИЛЕНКОВИЋ ДРАГИЦА ‒‖ РоѐенЋ‖ је‖ у‖ КњЋжевцу. ЛекЋр. Пише‖ приче,‖

песме‖ и‖ Ћфоризме. ОбјЋвилЋ је књиге песЋмЋ‖Шапутања душе (2002) и‖Завет 

(2018),‖књиге‖причЋ‖Домишљарци (2018), Читанка (2020)‖и‖Корона (2021) и‖прире-

дилЋ‖позоришни‖комЋд‖На прелу се вода замутила СветислЋвЋ‖В.‖ИлићЋ (2019). 

ЗЋступљенЋ‖ у‖ многим‖ зборницимЋ‖ прозе. Вишеструко‖ нЋгрЋѐивЋнЋ. Живи‖ у‖

Минићеву. 

ОСМАНЧЕВИЋ ДИНКО – Роѐен‖ је‖1971.‖ године‖у БЋњЋлуци. ПисЋц‖крЋт-

ких‖ форми,‖ ЋфоризЋмЋ,‖ сЋтиричних‖ причЋ‖ и‖ песЋмЋ,‖ (нЋучно)фЋнтЋстичних‖

причЋ. ОбјЋвио‖ збирку‖ ЋфоризЋмЋ‖Велики прасак (2019). СЋрЋѐује‖ сЋ‖ великим‖

бројем‖чЋсописимЋ. ЗЋступљен‖у бројним ЋнтологијЋмЋ‖и‖зборницимЋ. Више-

струко‖нЋгрЋѐивЋн‖зЋ‖Ћфоризме‖и‖нЋучно-фЋнтЋстичне‖приче.‖Живи‖у‖БЋњЋлу-

ци.  

ОТАШ НИКОЛА – Роѐен‖1960.‖године‖у‖ДелиблЋту,‖Ћ‖умро‖2016.‖године‖у‖

БеогрЋду.‖СликЋр‖и‖ кЋрикЋтуристЋ.‖ИмЋо‖ је‖ педесет‖ сЋмостЋлних‖изложби,‖ Ћ‖

три‖је‖оргЋнизовЋо‖испод‖воде.‖НЋгрЋѐен‖је‖сЋ‖85‖знЋчЋјних‖домЋћих‖и‖инострЋ-

них‖нЋгрЋдЋ.‖СЋ‖СлободЋном‖Симићем‖коЋутор‖је‖књиге‖ЋнтирЋтних‖ЋфоризЋ-

мЋ‖Српско тајно оружје.‖Ауторске‖књиге‖кЋрикЋтурЋ:‖No comment (1998), Оташи-

рање (2002), За(ш)то (2013) 
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ПИКСИЈАДЕС СМИЉАНА – РоѐенЋ‖је‖1948.‖године‖у‖Крушевцу.‖БЋви‖се‖

преводилЋштвом‖сЋ‖енглеског‖и‖објЋвљује‖преводе‖у‖листовимЋ‖и‖чЋсописимЋ.‖

Већ‖неколико‖деценијЋ‖живи‖у‖у‖КЋнЋди,‖у‖грЋду‖Тундер‖Беј. 

РАЈИЋ ТОДОР ДОДЕ  – Роѐен‖ је‖1948.‖године.‖ОбјЋвио‖је‖пет‖прозних‖

књигеЋ:‖Вариола вера моје младости: исповест једног песника (2017), Лета господњег 

2088 (2018), Бели прах (2019), Париз (2020)‖и‖Звали су га Гладиола (2020). Живи‖у‖

БеогрЋду. 

РИСТИЋ СТОЈАНОВИЋ САНДА – РоѐенЋ‖1974.‖године‖у‖БеогрЋду.‖Дипло-

мирЋни‖филозоф.‖Пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију.‖Књиге‖поезије:‖Ноћ је прашта-

ње своје (2000), Свитање је лет боје (2007), Ноћи наше, услуга (2008), Тишина разли-

кује светлости (2010), Облачна птица (2011), Годишња доба речи (2012), Измишљо-

тина ватре (2013)‖и‖Осматрачница XXI века (2019).‖ЗЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ.‖

СЋрЋѐује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ.‖ ЧлЋн‖ је‖ УдружењЋ‖ књижевникЋ‖ Србије‖ и‖ Српског‖

књижевног‖друштвЋ.‖Живи‖у‖Земуну. 

СИМОЊАН БАБКЕН – Роѐен‖ је‖ 1952. године‖ у‖ ЈеревЋну‖ (ЈерменијЋ). 

Јерменски‖песник,‖есејистЋ‖и‖преводилЋц,‖универзитетски‖професор,‖почЋсни‖

коннзул‖Србије‖у‖ Јерменији.‖ОбјЋвио‖ је‖двЋнЋест‖књигЋ‖поезије‖и‖више‖књигЋ‖

путописЋ‖ и‖ есејЋ.‖ Добитник‖ је‖ бројних‖ нЋгрЋдЋ‖ у‖ Јерменији‖ и‖ инострЋнству.‖

ЊеговЋ‖делЋ‖преведенЋ‖су‖нЋ‖двЋдесетЋк‖језикЋ. 

СТОЈНИЋ ДАНКО – Роѐен‖је‖1955.‖у‖БеогрЋду.‖ПедијЋтЋр.‖БЋви‖се‖дечјом‖

пулмологијом‖и‖фтизиологијом.‖ОбјЋвљене‖прозне‖књиге:‖Априорна фантасти-

ка, Синтетичка аутобиографија, Две приче, Градске приче, Шест прича, Фасцикле, 

Девет прозора, Неколико чудних прича о екскурзорима, Колекција споредних разми-

шљања о оцу, Диспликације, Мравињак, Повезивање, Метроном, Укус кафе и други 

одломци, Нематеријални остаци, Чистач ципела и‖Диспликације II. Живи‖у‖Бео-

грЋду.‖ 

Супек Томислав – Роѐен‖ је‖ 1939.‖ године.‖ Пише‖ козерије,‖ епигрЋме,‖

хумореске‖и‖Ћфоризме.‖ОбјЋвио‖је‖десет‖књигЋ‖ЋфоризЋмЋ.‖Живи‖у‖ЗЋгребу. 

СУПРУНЧУК В. МИКИТА – Роѐен‖је‖1979.‖у‖Минску‖(БелорусијЋ).‖Доктор‖

филолошких‖нЋукЋ.‖Преводи‖стручне‖и‖књижевне‖текстове‖(белоруски,‖енгле-

ски,‖руски‖и‖српски‖језик). 

ЋАТИЋ ДРАГАНА – РоѐенЋ‖у‖Тополи‖1960.‖године.‖По‖професији‖је‖нови-

нЋр.‖ОбјЋвилЋ‖ је‖шест‖ књигЋ:‖На зрну душе (поезијЋ,‖ 1995),‖Новинарска (збиркЋ‖

новинских‖ репортЋжЋ,‖ 1999),‖Рам за песму (поезијЋ,‖ 2000),‖ Трепет лептирових 

крила (хЋику‖поезијЋ,‖2010),‖Борових иглица плес (хЋику‖поезијЋ,‖2015)‖и‖Плаветни 

сневач (2016).‖Њени‖стихови‖су‖превоѐени‖нЋ‖руски‖и‖мЋкедонски‖језик,‖Ћ‖зЋсту-

пљени‖су‖у‖више‖песничких‖ЋнтологијЋ.‖Живи‖у‖БеогрЋду. 

ФИРИКА МИХАИ (Firica Mihai) – Роѐен‖је‖1970.‖у‖КрЋјови‖(РумунијЋ).‖Ап-

солвент‖је‖ромЋнске‖књижевности‖и‖историје,‖Ћ‖тЋкоѐе‖и‖прЋвЋ.‖МЋгистЋр‖ме-
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нЋџментЋ‖меѐунЋродних‖односЋ.‖ЧлЋн‖ је‖УпрЋвног‖комитетЋ‖Уније‖писЋцЋ‖Ру-

муније‖– филијЋлЋ‖КрЋјовЋ.‖СЋрЋѐује‖сЋ‖нЋјвЋжнијим‖публикЋцијЋмЋ‖зЋ‖културу‖

у‖Румунији.‖Његове‖су‖песме‖преведене‖и‖објЋвљене‖у‖енглеским,‖фрЋнцуским,‖

шпЋнским,‖ЋрЋпским,‖мЋѐЋрским,‖јЋпЋнским‖и‖бугЋрским‖чЋсописимЋ‖и‖Ћнто-

логијЋмЋ.‖ЗЋ‖песничку‖збирку‖„КрЋткЋ‖биогрЋфијЋ‚‖(1996)‖добио‖је‖нЋгрЋду‖Ме-

ѐунЋродне‖ЋкЋдемије‖„МихЋј‖Еминеску‚.‖ЗЋ‖другу‖песнички‖збирку‖„Језик‖зми-

је‖путникЋ‚‖(1997)‖добио‖је‖нЋгрЋду‖„МЋрин‖Сореску‚‖и‖нЋгрЋду‖зЋ‖поезију‖Уни-

је‖писЋцЋ‖Румуније‖– филијЋлЋ‖КрЋјовЋ.‖Године‖2006.‖изЋшлЋ‖је‖из‖штЋмпе‖дво-

језичнЋ‖песничкЋ‖збиркЋ‖„Језик‖змије‖путникЋ‚‖нЋ‖румунском‖и‖нЋ‖енглеском‖

језику,‖ Ћ‖ 2007.‖ збиркЋ‖ песЋмЋ‖ „Последњи‖ дЋни‖ и‖ зЋдгробни‖ живот‚. Живи‖ у‖

КрЋјови.  

ЧОТРИЋ АЛЕКСАНДАР – Роѐен‖је‖1966.‖године‖у‖Лозници.‖Од‖1984.‖го-

дине‖објЋвљује‖Ћфоризме‖и‖приче‖у‖новинЋмЋ‖и‖чЋсописимЋ.‖ОбјЋвио‖је‖књиге‖

ЋфоризЋмЋ:‖Даћемо ми вама демократију, Пета колона, Недозвољене мисли, Крат-

ки резови, Гола истина, Померање памети (сЋтирични‖Ћфоризми);‖Играње главом 

(Ћфоризми‖о‖спорту);‖Својеглава књига, Дечја посла и‖О љубави с љубављу (Ћфори-

зми‖зЋ‖децу);‖Добре вибрације (Ћфоризми‖о‖женЋмЋ‖и‖мушкЋрцимЋ);‖књиге‖сЋти-

ричних‖причЋ:‖Обележене приче, Приче пред буђење, Причињавање и‖Друге приче и‖

књигу‖причЋ‖зЋ‖децу‖Озбиљно смешна књига. Књиге‖ЋфоризЋмЋ‖или‖причЋ‖објЋ-

вљене‖су му‖у‖Румунији,‖МЋкедонији,‖Словенији,‖Пољској,‖МЋѐЋрској‖и‖БугЋр-

ској. Приредио‖је‖Ћнтологију‖српског‖ЋфоризмЋ‖зЋ‖децу‖Раздељак,‖зборник‖Ћфо-

ризЋмЋ‖ о‖ спорту‖Дриблинг духа, Антологију‖ сЋвременог‖ ствЋрЋлЋштвЋ‖ зЋ‖ децу‖

српских‖писЋцЋ‖у‖рЋсејЋњу и‖Антологију‖ сЋвремене‖руске‖ Ћфористике. ЗЋсту-

пљен‖ је‖ у‖ ЋнтологијЋмЋ‖које‖ су‖ објЋвљене‖ у‖САД,‖ Русији,‖НемЋчкој,‖ШпЋнији,‖

ИтЋлији,‖ Аустрији,‖ БугЋрској,‖ МЋкедонији,‖ Пољској,‖ Румунији,‖ Словенији,‖

Шведској‖и‖другим‖држЋвЋмЋ.‖Меѐу‖остЋлим,‖добитник‖ је‖признЋњЋ: „ЗлЋтнЋ‖

кЋцигЋ‚, „РЋдоје‖ ДомЋновић‚,‖ „ВлЋдимир‖ БулЋтовић‖ Виб‚,‖ „ЈовЋн‖ ХЋџи-Ко-

стић‚,‖ „ДрЋгишЋ‖ КЋшиковић‚,‖ „СтевЋн‖ СремЋц‚,‖ „Ђорѐе‖ Фишер‚,‖ „ЗлЋтнЋ‖

знЋчкЋ‚,‖ „ЗлЋтни‖ беочуг‚,‖ „Витезово‖ пролеће‚‖ и‖ „Доситејево‖ перо‚‖ (нЋгрЋдЋ‖

ученикЋ‖ беогрЋдских‖школЋ).‖ ЛЋуреЋт‖ је‖ и‖ књижевних‖ признЋњЋ‖ у‖ БугЋрској,‖

Румунији,‖МЋкедонији,‖Црној‖Гори,‖БиХ‖и‖ЛибЋну.‖Приче‖и‖Ћфоризми прево-

ѐени су‖нЋ енглески,‖пољски,‖немЋчки,‖фрЋнцуски,‖ словенЋчки,‖мЋѐЋрски,‖ру-

мунски,‖шпЋнски,‖мЋкедонски,‖ руски,‖ белоруски,‖ ЋлбЋнски,‖ словЋчки,‖ чешки,‖

шведски,‖грчки,‖бугЋрски,‖русински, итЋлијЋнски,‖португЋлски,‖јерменски,‖грч-

ки,‖кЋтЋлонски,‖бЋскијски,‖ЋрЋпски‖и‖турски језик.‖Живи‖у‖ПЋнчеву.  

ШАРЧЕВИЋ СТЕВАН – Роѐен‖је‖1962.‖године‖у‖Суботици.‖ОбјЋвио‖је‖пет‖

ромЋнЋ.‖ две‖ збирке‖ причЋ‖ и‖ једну‖ збирку‖ поезије.‖ Вишеструко‖ нЋгрЋѐивЋн‖ у‖

земљи‖ и‖ региону.‖ Превоѐен‖ нЋ‖ словенЋчки,‖ мЋѐЋрски,‖ руски,‖ фрЋнцуски‖ и‖

енглески‖језик. 
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ШЕСТАКОВ СОЊА ― РоѐенЋ‖ је‖1988.‖ године‖у‖БеогрЋду.‖МЋстер‖профе-

сор‖филолошких‖нЋукЋ.‖Пише‖поезију,‖ромЋне,‖крЋтке‖приче‖и‖дрЋме. ОбјЋви-

лЋ‖ је‖ збирку‖ крЋтких‖ причЋ‖ Под овим сунцем (2018)‖ и‖ ромЋне Четири сна у 

Санкт Петербургу (2019) и‖Московска предвечерја : путописни роман (2021). РЋдо-

ви‖су‖јој‖објЋвљивЋни‖у‖зборницимЋ‖и‖нЋ‖веб‖портЋлимЋ. 

ШУЊ МАРИЈА – РоѐенЋ‖је‖1962.‖године.‖ДипломирЋни‖филолог.‖Песник,‖

преводилЋц,‖публицистЋ,‖етнолог.‖ОбјЋвилЋ‖је‖осЋм‖збирки‖песЋмЋ.‖КоЋутор‖је‖

једног‖ЋлмЋнЋхЋ‖и‖уредник‖једне‖Ћнтологије.‖Аутор‖је‖многобројних‖члЋнЋкЋ‖и‖

публикЋцијЋ‖ по‖ књижевним‖ и‖ стручним‖ чЋсописимЋ.‖ ЧлЋн‖ је‖ НЋционЋлног‖

удружењЋ‖укрЋјинских‖писЋцЋ.‖Живи‖у‖Њујорку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


